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 سخنی بابهورزان عزیزوگرامی

شامل دانستنیهای الزم درباره بهداشت  مجموعه کتب آموزش بهورزی و کتاب بهداشت محیط  از
است.هدف کلی کتاب بهداشت محیط روشن ساختن دالیل اهمیت حفظ محیط  روستا محیط در
 می اندازد . به مخاطره  انسان را سالمت  که  است  بیماریزایی  عوامل  و آلودگی ها  زندگی از

آموخت .درمباحث  خواهید مباحث آن را بخش تقسیم شده که شما کتاب بهداشت محیط به دو
 بهداشت محیط   حفظ به اهمیت نظافت و بخش نکاتی نهفته است که به شما کمک میکند تا این دو

 دهید.  به آنان انتقال  را این آموخته ها ازخانوارهای روستایی دربازدید برده و پی زندگی 

انجام می دهید  کمک مربی محترم آن را شده است که شما بادرمتن هردرس مهارتهایی پیش بینی 
 نچه دقیقا ازشماآبه  را توجه خود و همکاری کنید مربی خود .برای انجام دادن این مهارتها با

 مطالب آن تمرینات نظری وعملی مرتبط با فصل کتاب درپایان هر خواسته شده معطوف نمایید.
 فصل آمده است .

ماده آ برای جلسه بعد نتیجه آنها را توجه داشته باشید که این تمرین ها نمونه هستند.شما پاسخ و
شی داد.بخ انجام خواهید )فردی وگروهی( کند به روشی که مربی تعیین می فعالیت ها را. می کنید 

راگیری درف وباید این فعالیت ها کاربردی هستند حضورمربی درروستا انجام شود. با ازتمرینات باید
 بسیاردقت نمایید. آنها

ده آن استفا موارد و به کاربرد این است که وقتی به خواندن مطالب کتاب می پردازید توصیه دیگر
ه ی شخصی وحرفبه زندگ را که به راههایی که می توانید آموخته ها ندیشید .خیلی اهمیت داردابی

قرارمی  دراختیارشما های مربوط به هرفعالیت تکثیرشده و فرم کنید. فکر ، بکارگیرید ای خود
 آن تمرین کنید. در را ثبت فعالیت ها بتوانید گیرد تا
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 :مقدمه

مهمترین مسائلی است که همواره درطول تاریخ  بیماری یکی از رهایی ازرنج و حفظ تندرستی و
ثیرآن تا و شناختن عوامل بیماریزا دانش و علم و پیشرفت مشغول نموده است .با بخود ،فکربشررا

ا ر محیط زندگی خود و سالم زندگی کند درمحیطی پاکیزه و انسان آموخت که باید برتندرستی ،
دریافت  همچنین  نماید. می اندازد اجتناب  بخطر را که سالمت او  آنچه از و ازآلودگی ها پاک سازد

لف افکارمخت ،اندیشه ها؛ با بهره گیری ازهمه ظرفیتها پاکیزه جز یک محیط سالم و که تحقق ایجاد
 بود. میسرنخواهد

بهره گیری ازمشارکت  بهورزان با شاداب درروستا، بنابراین برای دستیابی به یک محیط سالم و
رفتن  االب زیرا ن برنامه ریزی نمایند.برای ارتقا ی دانش بهداشتی آنا ابتدا باید جلب نمایند مردم را

درزمینه امورمربوط به سالمتی  به دخالت فعال مردم  منجر آگاهی درزمینه مسائل بهداشتی
 راهگشای اجرای برنامه های بهداشتی درروستا باشد: .اقدامات زیرمی تواند شد خودشان خواهد

 .معتمدان محلی  حضورمسئوالن و تشکیل شورای بهداشت دروستا با *

 فراهم نمودن زمینه های مشارکت فعال روستائیان دربرنامه ریزی های بهداشتی واجرای آن مانند *
 وضعیت بهداشتی دفع صحیح فضوالت حیوانی و ومعابر،بهبود بهداشتی کوچه ها بهبود وضعیت 

 فاضالب .جمع آوری   به کاربردن روش های بهداشتی برای  زباله و

 اجرای برنامه های بهداشتی . مشارکت زنان روستایی درتصمیم گیری واستفاده از *

 نهادهای دولتی دراجرای برنامه های بهداشتی . و  جلب حمایت ارگانها *

 درروستا نوید می دهد و زمانی که روستا پاکیزه را و اجرای راهکارهای فوق محیطی سالم  مسلما
 و وددربهب تالش خود و کار با می توانند و شد برخوردارخواهندسالم باشد روستاییان نیز ازسالمت 

 نمایند. ایفا اهمیتی را کشورنقش بسیاربا توسعه اقتصاد
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 041..........................اطالعات مربوط به جمع آوری و دفع زباله و فضوالت حیوانی روستا -1

 071...................................................(.00/0)فرم شماره  صورتجلسه شورای بهداشتفرم  -0
 070............................................(.0آمار تعداد جلسات شورای بهداشت )فرم شماره فرم  -0
 074.............................................فرم گزارش عملکرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی  -1
 070................................................................................................فرم ید سنجی از خانوار -4
 070.............................................فرم آماری یدسنجی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی-7
 070..................................................................................................روستا مهد.فرم آماری -1
 070..................................................................................................خالصه و نتیجه گیری -1
 071.......................................................................................................................تمرینات -01
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 بهداشت  آبفصل اول : 
 اهداف آموزشی

 :رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواندانتظار می

 .واع منابع آب راشرح دهدنا(6
 .بهسازی منابع آب زيرزمینی را توضیح دهدنحوه (1
 .نكات بهداشتی که در شبكه های آبرسانی بايد درهنگام بازديد به آن توجه شودرا بیان کند(2
 ناخالصی ها و آلودگی هايی موجود در آب را نام ببرد.(2
 .مهمترين خصوصیات آب آشامیدنی سالم را شرح دهد(4

 دهد.نقش آب در اشاعه بیماريهارا توضیح  (1
 هدف از تصفیۀ آب را توضیح دهد. (1
 .دهدسازی آب شرب را شرح روشهای سالم (1

 مقدمه

لیتر آب نیاز  1تا  6دهد. برای عملكرد درست، بدن ، روزانه به درصد وزن بدن را آب تشكیل می 10تقريباً 
روزانه ده هزار دارد. دارد البته اين میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و ديگر عوامل بستگی

میرند.اين بیماری هاعمدتاً از طريق آلوده شدن آب و غذا ايجاد می کودک در دنیا به دلیل ابتال به اسهال می
کل بیماريها و بیش از يک سوم مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه به دلیل  % 10شود.همچنین 

بهداشتی فاضالب جزء نیازهای اولیه انسان می باشد.در دسترسی به آب سالم و دفع .مصرف آب آلوده می باشد
به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم، مكلف است کیفیت  اين راستا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی

 آب آشامیدنی عمومی، از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظربهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.
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 انواع منابع آب

رسانیم ممكن است از منابع گوناگونی بدست آيد که به مصرف آشامیدن و يا ساير مصارف خانگی میآبی را 
 که عبارتند از:

 آب باران 
 آبهای سطحی 
 آبهای زيرزمینی 

 منابع آب وبهسازی آن

 آبهای زیرزمینی)چشمه(:

 خارج شدن آبهای درون زمین بطورطبیعی و ظاهرشدن آن در سطح زمین چشمه می نامند.

 چشمه بهسازی
 

 

 (:آبهای زیرزمینی )قنات

 
 مالحظات اساسی در حفاظت از منابع آب
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از ريختن فضوالت حیوانی ، پراکندگی و انباشت زباله  در محوطه منابع و مخازن ذخیره آب خودداری شود. 
قفل مخازن ذخیره آب جهت جلوگیری از هر گونه آلودگی و دسترسی کودکان و حیوانات بايد دارای درب 

 دار باشد.
 

 

 

 

 

 نكات بهداشتی در شبكه های آبرسانی

مخازن ذخیره آب بطور متناوب مورد بازديد قرار گرفته و با توجه به کیفیت آب، ساالنه، حداقل يک بار تمیز 
داری جهت کنترل سرپوش  های. مخازن آب اعم از هوايی و زمینی بايستی دارای دريچهو گندزدايی گردد

مخزن باشند، دريچه ها بايد از سطح مربوطه باالتر قرار گرفته باشند. آبهای سطحی، فاضالبها، قسمت داخلی 
پرندگان و حشرات و غیره نبايد از طريق مجرای تهويه وارد مخزن شوند و برای تأمین اين منظور، مجهز 

 کردن اين مجرا به تور سیمی الزامی است.

 

 

 آشامیدنی سالمآب 

فیزيكی، شیمیائی، بیولوژيک آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه آبی است که عوامل 
 مدت يا دراز مدت برای انسان ايجاد نكند.)مطابق با استانداردها باشد(.

وده و زا برنگ، بدون بو و طعم خاصی بوده و گوارا نیز باشد. فاقد هرگونه عوامل بیماریآبی است که زالل، بی
موجود در آن در حد مجاز باشد و هیچگونه خطر و زيانی برای سالمتی و بهداشت انسان  مواد شیمیايی
 نداشته باشد.
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 ناخالصی ها و آلودگی هایی موجود در آب

  گازها:  نظیرs
1

H، 
1

o ،
 1

N 
   

 و ...

 فلوئور، آهن، سولفات ها،بی کربنات ،نیترات و : کلسیم، منیزيم، سديم، ترکیبات شیمیايی، مانند
 نیتريت ها..

 ماسه های ريز : مانند ذرات رس مواد معلق غیر زنده ، 
 جلبک ها و... ، قارچ ها : مانند باکتری ها مواد معلق زنده ، 

 درآب موجود مواد

 مواد محلول:اين مواد درآب کامال حل است. 

  میكرون  است. 6ذرات معلق: قطر ظاهری آنها بزرگتر از 
  میكرون است .0/006تا 6آنها از : قطر ذرات کلوئیدی 

ب توان از آ،... می: سولفات آلومینیوم، آلومینات سديم ذرات کلوئیدی از طريق افزودن مواد شیمیايی مثل
 جدا کرد.

 ب اشامیدنیآمهمترین خصوصیت 

  باشدمی سانتیگراد درجه 1 – 61: درجه حرارت مناسب برای آب شرب بین درجه حرارت. 

  :باشدعمق کم، بی رنگ و در عمق زياد، آبی متمايل به سبز زالل میتوده آب آشامیدنی در رنگ. 
 : اندازه گیری ماهانه کدورت بايد کمتر از %14در سامانه های آب رسانی،براساس کدورت

 .باشد   NTUواحدنفلومتری2در هیچ زمانی میزان کدورت آب نبايد بیش از بوده و  NTUواحد6
  باشد: آب آشامیدنی بايد فاقد هرگونه بو يا مزه نامطلوب بو و مزه. 
 PH   :میزان يون های هیدروژن موجود در آب آبH+ )  را) PH گويند که اسیديته يا آب می

 کند.قلیايی بودن آب را مشخص می
 آب در اشاعه بیماریهانقش 

 :نقش مستقیم 

تیفوئید ( و شبه حصبه )پاراتیفوئید (، اسهال خونی، فلج ) شبه وبا ( حصبه ) بیماريهايی از جمله وبا، التور 
 اطفال، هپاتیت عفونی

 نقش غیرمستقیم:

 (ادراری )خون بیماريها مانند ماالريا، پیوک ) کرم رشته ای ( و بیالرزيوز 
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سازمان جهانی بهداشت عمده ترين بیماريهای منتقله ازطريق آب را برحسب طبیعت و نوع بیماری به شرح 

 زير تقسیم بندی نموده است .

 بیماريهای ناشی از مصرف مستقیم آب مثل وبا ،حصبه 
  بیماريهای ناشی از عدم دسترسی کافی به آب مثل بیماريهای اسهال ،عفونت چشمی ، بیماريهای

 منتقله از طريق شپش،کک
  پیوک )بیماريهايی که آب محیط مناسب برای برای رشدونمو میزبان واسط است مثل بیماريهای 

 (ياشیستوزمیازيسادراری )خون کرم رشته ای ( و بیالرزيوز 
 

 : هدف از تصفیۀ آب عبارتست از

 جدا کردن مواد شناور در آب 
 عاری کردن آب از عوامل بیماريزا 
 طعم نامطبوع آب تا آنجا که مورد قبول مصرف کننده قرار گیردو  برطرف کردن رنگ، بو. 
 بیماريهای که آب محیط پرورش برای ناقلین آنهاست مثل ماالريا،تب زرد 

 سازی آب شربسالم

 صاف کردن

 جوشاندن

 گند زدايی با استفاده از مواد شیمیايی ) پرکلرين (
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 خالصه ونتیجه گیری

. فاقد هرگونه عوامل طعم خاصی بوده و گوارا باشد رنگ، بدون بو وآب آشامیدنی سالم ،آبی است زالل، بی
زا بوده و مواد شیمیايی موجود در آن در حد مجاز باشد و هیچگونه خطر و زيانی برای سالمتی و بیماری

باشد. آب دراشاعه بیماريهاو به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش دارد. بنابراين به بهداشت انسان نداشته 
يد توجه ويژه ای شود.متداولترين روش گندزدايی آب، استفاده از کلر و ترکیبات آن سالم سازی آب شرب با

 است.
 

 پرسش

 انواع منابع آب راشرح دهید. (6

 هدف از تصفیۀ آب توضیح دهید. (1
 نحوه بهسازی منابع آب زيرزمینی)چاه ،چشمه( را توضیح دهید. (2
 بايد در بازديد به آن توجه شود بیان کنید. نكات بهداشتی که در شبكه های آبرسانی  (2
 .ناخالصی ها و آلودگی هايی موجوددر آب را نام ببريد (4
 .مهمترين خصوصیات آب آشامیدنی سالم را شرح دهید (1
 نقش آب در اشاعه بیماريهارا توضیح دهید. (1
 آب شرب را شرح دهید.سازی روشهای سالم (1

 
 تمرین عملی

 آشامیدنی روستای خود تهیه نمايید.گزارشی ازوضعیت تامین آب  (6

به همراه مربی ازيک منبع آب يامخازن ذخیره بازديد نمايید و نكات بهداشتی در شبكه های  (1
 آبرسانی رامورد بررسی قرار دهید.
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 فصل دوم: دفع صحیح مدفوع انسانی، کودبار حیوانی و فاضالب

 اهداف آموزشی

 مطالعه این مبحث بتواند؛از فراگیران انتظار میرود پس از 

 مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع

 انواع مستراحها در مناطق روستایی

 ویژگیها و شرایط قابل قبول یک مستراح  بهداشتی

 روش استفاده بهداشتی از فضوالت انسانی و حیوانی

 روشهای صحیح دفع فاضالب

 :مقدمه

دنیا در گذشته نه چندان دور عمومیت داشته و به عدم استفاده از مستراح در همه کشورهای 

در انگلستان 0100تدریج و با توجه به وضع بهداشتی آنها تغییرکرده است. به عنوان مثال در سال 

درصدشان فاقد  40درصد از جمعیت کشور در روستاها  زندگی می کردند. از این جمعیت  01

میلیون روستایی در  04در همین سال کردند.مستراح بوده و در فضای آزاد قضای حاجت می

آمریکای شمالی فاقد توالت بودند و بیماری حصبه، اسهال و کرم قالبدار بزرگترین رقم را نشان 

برنامه دفع مدفوع بطریق بهداشتی بتدریج شروع گردید. و با پیشرفت  0101داد .در ژاپن از سالمی
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به صفر رسیده است . آماری از سری النكا  6112ل و در سالدرصد تقلی 14برنامه بیماری آسكاريس از این 

دفع فاضالب در درصد جمعیت به بیماری کرم قالبدار مبتال بوده اند.  10نشان میدهد که  6122در سال 

گرفته است. بر حسب شرايط محلی،  فاضالب خانگی ايران قديم، اکثرا ً به صورت ابتدايی و نامطلوب صورت می

های روباز مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آن را مستقیماً در مزارع ا محفظههایچاه در

های دفع دادند. این نحوه دفع و نیز مجاورت چاهکشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار می

 عهای وسیهای عفونی و انگلی و اپیدمیهای آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریفاضالب با چاه

بوده است.در حال حاضر تنها تغییر و تحولی که در این زمینه به عمل آمده؛ استفاده از گندگاه 

ای در کاهش ها در این مخازن تا اندازه)مخزن گنداب یا سپتیک تانک( است. تجزیه میکروب

 ایآب مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پارهآلودگی موثر است، لکن استفاده مستقیم از پس

 نیست.که مجاز  از نقاط مرسوم است، 

 مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع

 شیوع بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه .0

 مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه .4

 کاهش نیروی کار و میزان تولید .0

 زشت و نازیبا شدن محیط زندگی .0
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 روستاییهای مناطق مستراح

گیردند عبارتند از؛ مستراح هایی که ممکن است در مناطق روستایی مورد استفاده قرار مستراح

مستراح کودی،  ای و کانالی، مستراح آبگیر، مستراح آبی،بهداشتی معمولی، مستراح گوده

 ای و مستراح شیمیاییمستراح معمولی اصالح شده تهویه

 ویژگیهای مستراح بهداشتی

 ح زمین را آلوده نکند.سط  - 0

 آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی را آلوده نکند. – 4

 .باشند نداشته دسترسی آن به سایرحشرات و سوسک مگس، – 0

 نقل و انتقال روی مدفوع تازه انجام نشود.  - 1

 .نباشد بدنما و متعفن – 4

 .باشد هزینه کم و ساده انتخابی طرح – 7

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتاً بهداشتی، قابل احداث در روستاها بوده و 

متر و  1سانتی متر و عمق حدود  11ساختن آن نیاز به هزینه زیادی ندارد که دارای چاه به قطر 

آب  متر و در پایین دست چاه 01متر و گاهی تا  01متر، با فاصله حدود  01در زمینهای سخت تا 

آشامیدنی می باشد. کف چاه حدود سه متر از سطح آبهای زیرزمینی باالتر است. دهانه چاه طوقه 

چینی شده و با مصالح بادوام پوشیده شود تا نقل و انتقال روی آن صورت نگیرد.سطح نشیمن یا 

ن، ودوام و غیر قابل نفوذ و قابل شستشو مانند بتسنگ مستراح و اطراف آن باید از مصالح با

کاشی، سفال، سنگ چینی، سرامیک ساخته شود. کف اتاقک مستراح و دیوارهای داخلی آن 

متر قابل شستشو باشد.  0.1های دارای دستشویی تا ارتفاع حداقل تا یک متر و در مستراح
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درصد سطح کف اتاقک( به منظور تهویه و تأمین نور  41سانتیمتر ) 01×11ای به ابعاد حدود پنجره

 . ابعاد داخلی اتاقک عموماً یک متر در یک متر و حداکثرنصب شود

متر کافی خواهد بود؛ اما در صورت استفاده از دستشویی در داخل اتاقک، ابعاد آن 0.41× 0.41

متر و ارتفاع درب ورودی  4شود. حداقل ارتفاع داخلی مستراح در نظر گرفته می 0.41× 0.11حدود 

لی اطراف اتاقک نباید به عنوان انباری، مرغدانی و یا محل متر نباشد. فضای خا 0.1کمتر از 

االمکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب حتینگهداری اشیاء زائد مورد استفاده قرار گیرد.

سالم متصل به آب مصرفی منزل باشد و ترجیحاً بیرون یا داخل اتاقک مجهز به دستشویی گردد. 

رت مستراح ضرو ستفاده از یک بشکة شیردار داخل اتاقکدر صورت نبودن شبکه لوله کشی آب ا

شکل  Uای دارد. هنگام احداث مستراح بهداشتی الزم است از یک قطعه شتر گلو به صورت لوله

 گیرد، استفاده شود.شود و در زیر کاسة نشیمن قرار میکه از آب پر می

 دار(مستراح کودی )انباره

گردد تا در صورت پرشدن یکی، از انباره استفاده متناوب ایجاد میدر این مستراح، دو انباره برای 

ها به صورت غیر قابل نفوذ احداث شده تا مدفوع در آن بماند و متعفن دوم استفاده شود. انباره

اده استفگردد و تصفیه گردد و هنگام خالی کردن محتویات آن کمترین آلودگی را داشته باشد.

ت بهداشتی و توالت کودی، در صورت پر شدن یک حلقه چاه، درب در توال بهداشتی از مدفوع

. محتویات چاه اول پس از یک آن به مدت یک سال مسدود شده و از چاه دوم استفاده می شود

 گردد.ای که در خارج از مستراح قرار دارد، تخلیه میبه کمک دریچهسال 
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 ای یا کانالی )صحرایی(مستراح گوده

توانند برای مدت زمان ای برای افرادی که در حال حرکت هستند و یا نمیگودهاحداث مستراح 

طوالنی در یک نقطه سکونت نمایند )عشایر( و همچنین در مواقع بروز حوادث و بالیا توصیه 

کنند و خاک حاصله را به متر به صورت شیار حفر می 4تا  0شود. برای این کار زمین را به عمق می

نمایند. د و برای حفاظت اطراف آن از چادر، گونی، چوب، حصیر و غیره استفاده میریزناطراف می

ریزند تا از دسترس حشرات دور نگهداشته شود. پس از هر بار دفع مدفوع با بیل روی آن خاک می

 پوشانند.هنگام ترک محل نیز شیار را کامالً با خاک می

 بگیر(مستراح متصل به سپتیک تانک یا مخزن )مستراح آ

نشینی غیر قابل نفوذ است که فاضالب توسط آب از طریق یک لوله سپتیک تانک یک مخزن ته

شود. معموالً سپتیک تانک دارای دو اتاقک مجزا است که حجم اولی کوتاه به داخل آن ریخته می

یک  کشود.سپتیک تاننشین میتقریباً دو برابر حجم دومی است. زیرا بیشتر مواد در اتاقک اول ته

ه، کند بطوری کروش دفع فاضالب نیست بلکه فقط به جداسازی و تجزیه مواد از فاضالب کمک می

گردد. پساب نشینی از فاضالب جدا میدرصد مواد قابل ته 71الی  41ساعت اولیه حدود  40در 

خزن مشود و لجن باقیمانده در سپتیک تانک معموالً به کمک چاه جاذب یا ترانشه در زمین دفع می

 گردد.هر چند وقت یکبار تخلیه می

 مستراح آبی

مستراح آبی از یک مخزن آب، یک نشیمن و یک لوله آویز که از انتهای سوراخ نشیمن در آب 

 ها به یک چهارممخزن فرو رفته تشکیل شده است. لجن حاصله که در اثر فعل و انفعال میکروب
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شود و بایستی هر چند یک بار تخلیه گردد. ه میحجم اولیه تقلیل یافته است در ته مخزن انباشت

ها بیشتر در نقاطی که سطح آب زیرزمینی باال است یا در مناطقی که طبقات از این گونه مستراح

 شود.زمین سنگی است استفاده می

 های آبی و آبگیرب مستراحدفع پسا

 جاذب چاه – 0

زیر زمینی باالست، بر اثر جریان سطحی: در این روش، در جاهایی که سطح آب  زیر دفع – 4

متر کنار همدیگر قرار سانتی 1تا  0 هایی که زیر خاک سطح زمین با فاصلهفاضالب داخل لوله

 گردد.اند، از محلهای اتصال باز، فاضالب جذب خاک اطراف میگرفته

ک ها به مرور جذب خامستراح پس از جریان در این لوله پساب که(: ترانشه) گودشنی – 0

 گردد.اطراف لوله می

 مستراح شیمیایی

این نوع مستراح دارای مخزن فلزی است که از آلیاژ مخصوص فوالد و مس ساخته شده است. 

 گیرد.ای انجام مینشیمن آن، مستقیما روی مخزن قراردارد و عمل تهویه توسط لوله

 
کیلوگرم  00.0لیترحجم آن   11باشد. به ازای هر لیتر می 111ظرفیت تقریبی مخزن د رحدود

شود. این محلول که با یک همزن، دائماً هم زده می شود، عالوه بر سودسوزآور به مخزن اضافه می

 کند. اینگندزدایی کردن محیط، عوامل بیماریزا از قبیل باکتریها و تخم های انگل را معدوم می

 ک و ثابت کاربرد دارد.نوع مستراح برای قایق، کشتی، هواپیما و کاروانهای متحر
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 اهداف تصفیه فاضالب

 ـ  تأمین شرايط بهداشت عمومی6

 زيستـ حفظ محیط1

 ـ بازيافت فاضالب2

 ـ تولید کود طبیعی2

 ـ تولید انرژی4

 دفع بهداشتی فضوالت حیوانی

عمق يک متر و عرض مناسب( برای استفاده بهداشتی از فضوالت حیوانی، می توان آن را داخل گودالی )به

کنند. در اين ماه از آن به عنوان کود استفاده می 1دفن نموده و حدود نیم متر خاک روی آن ريخت و پس از 

ثر ها در اها و میكروبو تمام انگل گیرد و تجزيه و تصفیه شدهها قرار میروش، فضوالت مورد تجزيه باکتری

آئین نامه اجرايی قانون مديريت  66رود.بر اساس ماده ها از بین میحرارت ناشی از فعل و انفعالت باکتری

پسماندها، کلیه مراکز تولید کننده پسماندهای ويژه همچنین تولید کنندگان جزء ويژه پسماند عادی ) خانگی 

و بر اساس ماده .پسماندهای ويژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمايند( بايد نسبت به جداسازی 

 ( قانون می باشند. 66آن، پسماندهای دامپزشكی به عنوان پسماندهای ويژه کشاورزی، مشمول ماده )  16

 خالصه درس

 مستراحگیردند عبارتند از؛ هایی که ممکن است در مناطق روستایی مورد استفاده قرار مستراح

راح مستراح کودی، مست ای و کانالی، مستراح آبگیر، مستراح آبی،بهداشتی معمولی، مستراح گوده

مخاطرات بهداشتی برای دفع ناصحیح مدفوع   ای و مستراح شیمیایی.معمولی اصالح شده تهویه

 انسان در پی دارد. اهداف تصفیه فاضالب عبارتند از؛ تأمین شرایط بهداشت عمومی، حفظ
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زیست، بازیافت فاضالب، تولید کود طبیعی و تولید انرژی. برای استفاده بهداشتی از مدفوع محیط

آن را به مدت یک سال در چاه یا مخزن سرپوشیده دفن میکنیم و در مورد فضوالت حیوانی، انسانی،

 کنیم.ماه. و پس از آن، به عنوان کود استفاده می 4

 تمرین ها

از بزرگان روستا، انواع مستراحها و انواع روشهای دفع فاضالب مورد استفاده آنان را با پژوهش و پرسش  -0

 لیست نمایید.

 

 پرسش ها

 مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع کدامند؟

 انواع مستراحها در مناطق روستایی کدامند؟

 ویژگیها و شرایط قابل قبول یک مستراح  بهداشتی چیست؟

 ه بهداشتی از فضوالت انسانی و حیوانی چگونه است؟روش استفاد

 روشهای صحیح دفع بهداشتی فاضالب کدامند؟
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 های جمع آوری و دفع مواد زائدروش آشنایی با  فصل سوم:

 اهداف رفتاری

 از فراگیران انتظار میرود با یادگیری مباحث این این بسته آموزشی بتواند؛

 زائد جامد را نام ببرند.اجزاء تشکیل دهنده مواد 

 آوری و دفع مواد زائد جامد را شرح دهند.اهمیتِ جمع

 مراحل جمع آوری زباله در روستا را بیان کنند.

 روشهای مختلف دفع نهایی زباله را شرح دهند.

 .روش دفع بهداشتی زباله در خانه بهداشت را شرح دهند

 مقدمه

شود. رشد جمعیت و افزايش فعالیت و کار انسان تولید میزباله يا مواد زائد )پسماندها( در نتیجه 

 شود.استانداردهای زندگی و رشد تكنولوژی، باعث افزايش کمیت و پیچیدگی در کیفیت اين مواد می

 تعریف پسماند

ز ا: به مواد جامد، مايع و گاز )غیر از فاضالب( گفته میشود که به طور مستقیم يا غیرمستقیم حاصل پسماند

 فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی میشود.

 اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد جامد
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 :پسماندها به پنج گروه تقسیم میشوندانواع 

به کلیه پسماندهايی گفته میشود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها عادی: ـ پسماندهای 0

 آنهاتولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانیدر شهرها، روستاها و خارج از 

به کلیه پسماندهای عفونی و زيان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز ـ پسماندهای پزشکی )بیمارستانی (:1

 بهداشتی، درمانی، آزمايشگاههای تشخیص طبی و ساير مراکز مشابه گفته می شود.

پسماندهايی گفته میشود که به دلیل باال بودن حداقل يكی از خواص خطرناک به کلیه  پسماندهای ویژه:ـ 2

از قبیل سمیت، بیماری زايی، قابلیت انفجار يا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ويژه نیاز داشته باشد 

ريت ديو آن دسته از پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به م

 .خاص دارند جزء پسماندهای ويژه محسوب میشوند

به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته میشود از پسماندهای کشاورزی: ـ 0
 قبیل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزيان( محصوالت کشاورزی فاسد يا غیرقابل مصرف

پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پااليشگاهی به کلیه : پسماندهای صنعتیـ 1

 صنايع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته میشود از قبیل براده ها، سرريزها و لجنهای صنعتی.

 
 مدیریت اجرایی پسماند

ط مراقبت و عملیات اجرايی مربوحقیقی يا حقوقی است که مسئول برنامه ريزی، ساماندهی، شخصیت  تعریف:

به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین 

 آموزش و اطالع رسانی در اين زمینه میباشد.
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 آوری و دفع مواد زائد جامداهمیت جمع

 است:آوری و دفع مواد زائد جامد از جنبه های زیر دارای اهمیت جمع

 های بهداشتی( جنبهالف

 ب( جنبه اقتصادی

 ج( جنبه زيباشناختی

 :های بهداشتی ذیل دارای اهمیت استآوری و دفع مواد زائد جامد به دلیل جنبهجمع

 هواـ آلودگی 6

 آبـ آلودگی 1

 خاکـ آلودگی 2

 جوندگانـ جلب و پرورش 2

 زیباشناختیو  اقتصادی  جنبه-1

توان عالوه بر حفظ منابع و بهداشت، سود اقتصادی فراوانی کسب موجود در زباله میاز طريق بازيافت مواد 

 برند.نام میطالی کثیف به همین دلیل امروزه از زباله به عنوان  نمود.

 شودزيست میآوری و دفع صحیح زباله باعث زيبايی و پاکیزگی محیطجمع

 آوری زباله در روستامراحل جمع

 مرحله است: 2مديريت زباله شامل عملیات مربوط به 

 نگهداری زباله .6

 آوری و حمل زبالهجمع .1
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 دفع نهايی زباله .2

 نگهداری زباله

 صورت انجام شود: دوشود که ممكن است به آوری را شامل میاين مرحله از زمان تولید تا هنگام جمع

 اماکن و منازل در زباله نگهداری •

 هزبال نهايی دفع محل به آن حمل و آوریجمع منظور به موقت هایجايگاه در زباله نگهداری •

ها در های مستعمل و جمع آوری و تخلیه آنهای پالستیكی و يا بشكهالف ـ نگهداری زباله در کیسه

 کشهای زبالهکامیون

 سرپوشیدههای ها به کامیونهای دستی و انتقال مستقیم آنب ـ حمل زباله از منازل بوسیله گاری

های موقت که عموماً در شهرهای قديمی آوری زباله از منازل و مراکز تولید و انتقال آن به جايگاهج ـ جمع

 آالت ويژه حمل و نقل معمول است.های تنگ و باريک، عدم دسترسی به ماشینبه علت وجود کوچه

بسیاری از شهرهای کشور معمول  ها؛ که طی چند سال اخیر درها در حمل و نقل زبالهد ـ کاربرد وانت

تقال يا های انهای باريک برداشته شده و به ايستگاهگرديده و روشی است که زباله مستقیماً از کوچه و خیابان

 .گرددمحلهای دفع، حمل می

 آوری و دفع زبالهاندازی طرح جمعراه

نی، تشكیل جلسه شورای بهداشت و آوری و دفع زباله بايد: آموزش بهداشت همگااندازی طرح جمعبرای راه

بررسی مسايل و مشكالت کار، مشخص کردن محل دفع يا دفن زباله، تعیین روزهای جمع آوری زباله، تعیین 

آوری و وسیله حمل زباله، مشخص کردن هزينه ها، مشخص کردن افرادی از اعضای شورای فرد مسئول جمع

 ری زباله انجام شود.آواسالمی يا معتمدين محل جهت مديريت طرح جمع
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 :های دفع زبالهانواع روش

 الف ـ دفن بهداشتی زباله

 ج ـ بازيافت و تهیه کود گیاهی

 هـ ـ بازيافت مواد زائد جامد

 ب ـ سوزاندن در زباله سوز

 دام و طیورتغذيه  د ـ 

 بیوگاز-و

 :دفن بهداشتی زباله

جهت وزش باد، وضعیت توپوگرافی منطقه،  در دفن بهداشتی زباله می بايست به انتخاب محل مناسب،

 شرايط جوی، محصور نمودن محل دفن زباله، و ... توجه شود.

 های سطحی است.های زيرزمینی و يا آبترين خطر زيست محیطی دفن زباله، آلوده شدن منابع آبمهم

 :های مختلف دفن بهداشتی زبالهروش

های زيرزمینی و میزان خاک موقعیت جغرافیايی، سطح آبهای مختلف دفن بهداشتی زباله بر حسب روش

 ای.قابل دسترس عبارتند از مسطح، سراشیبی، ترانشه

عد ها بشود که زمین برای گودبرداری، مناسب نباشد. در اين روش زبالهدرموقعی استفاده می:روش مسطح 

متر در روی زمین پخش شده و فشرده سانتی 20-14از تخلیه به صورت نوارهای باريكی به ضخامت 
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تا  20وششی پس از اين، بايد روی اين مواد را با پمتر برسد. سانتی  610-200ها به شوند تا ضخامت آنمی

 سانتی متری از خاک فشرده پوشاند. 10

استفاده روش سراشیبی اغلب در مواردی که مقدار کمی خاک برای پوشش زباله در دسترس باشد از 

نمايند که مساعدترين منطقه برای اين عملیات مناطق کوهستانی با شیب کم است که خوشبختانه در می

 شود.کشور ما فراوان يافت می

در مناطقی که خاک به عمق کافی در دسترس بوده و سطح  ای یا گودالی:نشهروش ترا

 گیرد.های زير زمینی به کفايت پايین است مورد استفاده قرار میآب

 :سوزاندن زباله

است. در حال حاضر کردهها از آتش استفاده میهای گذشته، بشر برای از بین بردن کثافات و آلودگیاز زمان

 کنند که بايد اصالح شود.ها اقدام به سوزاندن اين مواد میجوامع برای از بین بردن زبالهنیز برخی از 

، بی خطر سازی آن با حرارت مرطوب  مراکز درمانی و خانه بهداشت روش بهینه دفع زباله های عفونی

 گردد.)اتوکالوکردن( است که بعد ازآن می تواند به همراه زباله های معمولی دفع می

های شكسته بايستی از آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده مانند سرسوزن، تیغ و شیشهجمع برای

ی های پالستیكهای فلزی استفاده نمود و نبايستی از کیسهظروف مقاوم مانند سفتی باکس و يا قوطی

 استفاده شود.

 :های تهیه کود گیاهی از زبالهروش
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امد مرطوب به وسیله موجودات هوازی و بیهوازی تحت شرايط خاص تجزيه سريع مواد آلی جامد و نیمه ج

گويند. تهیه کمپوست از فضوالت حیوانی، فضوالت انسانی، لجن سپتیک تانک، از مواد زائد را کمپوست می

 مواد زائد آلی غذايی و مواد زائد کشارزی، از نظر بهداشتی و اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

 تواند مورد استفاده قرار گیرد:می وست کردن مواد زائد آلی در روستاهاسه روش برای کمپ

 

که بیشتر در مناطقی که دارای آب و هوای سرد و وزش باد نسبتاً زياد است مورد استفاده  چاله؛ـ روش 1

 .های زيرزمینی باال باشد میسر نیستگیرد. استفاده از اين روش در مناطقی که آبقرار می

کنند که ضمن درجه سانتیگراد تولید می 10تا  10موجود در مواد زائد، درجه حرارتی بین  هایباکتری

 تواند درشوند که کود بسیار مناسبی است و میپاستوريزه شدن آن، باعث تبديل اين مواد به پودر می

 کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مین نسبتاً مسطح به صورت پشته ريخت و برای که بايستی مواد زائد جامد آلی را روی ز پشته؛ـ روش 2

رطوبت  ها، باکشی کافی انجام شود. اندازه تلنبار پشتهجلوگیری از تشكیل ماندآب در اطراف آن بايستی زه

ضمناً توده مواد را بايد به طور هفتگی زير و رو .موجود در مواد زائد آلی و درجه حرارت هوا تغییر خواهد کرد

کند و کمپوستی با بوی خاک و پس از چند هفته، رنگ، بو و مشخصات ظاهری تغییر میو هوادهی نمود. 

 گردد.ای تشكیل میرنگ سیاه مايل به قهوه
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هاست که مواد آلی تجزيه شده و نیز اجساد کرمای از فضوالت کرم به همراه مجموعه کمپوست: ورمی - 3

ای خاص رطوبت( که توسط گونه ٪10حدود )برای گیاه ارزش غذايی فراوانی دارد. فرايندی است نیمه هوازی 

 .شودها انجام میها، و اکتینومیستها، باکتریاز کرمها، قارچ

تغذيه دام و طیور در گذشته رواج داشته است. استفاده از زباله برای  جداسازی مواد زباله برای تغذیه دام
. پس مانده مواد غذايی و گیرداکنون اين کار به روش غیر بهداشتی در روستاها و اطراف شهرها صورت میهم

آوری شده باشد محصوالت کشاورزی در صورتی که فاقد آلودگی باشد و نیز تحت شرايط بهداشتی جمع
 .سدتواند به مصرف دام و طیور برمی

ی توان بازيابريزند، میکنندگان به دور میاز نظر کلی تمام موادی را که مصرف:بازیافت مواد زائد جامد
 و ترين اهداف پردازش مواد زايد جامد، بازيافت و جداسازی ترکیبات با ارزش از داخل زبالهيكی از مهمکرد. 

یک عمده تفكیک از مبدأ و تفكدو روش توان به ها میترين اين تكنیکباشد. از مهمتبديل آن به مواد اولیه می
 در مقصد اشاره کرد:

ـ تفکیک از مبدأ تولید های جداسازی ترين و بهترين روشهزينهو کمترين از مهم ؛الف 

شود. از محسنات اين روش عدم اختالط و آلودگی مواد زايد قابل بازيافت با و تفكیک مواد زائد محسوب می

 .های مازاد استچنین صرف هزينههم و در نتیجه عدم نیاز به ضدعفونی و شستشوی مضاعف و هم

بازيافت پس از ورود به مراکز انتقال و يا دفع، به روش که زايدات قابل  ب ـ تفکیک در مقصد؛

و جداسازی  ... تفكیکربا، تونل باد وهای مكانیزه مانند سرند، آهنسنتی و با صرف نیروی انسانی و يا با سیستم

 گردند.می

 های بهداشتیتوصیه

دار و قابل شستشو تی دربهای مناسب و بهداشآوری شده و در ظرفزباله منازل بايستی به طور روزانه جمع

اشیاء تیز و  ای دو بار از منزل خارج شود.دارای کیسه زباله در محل مناسبی از منزل نگهداری و حداقل هفته

زباله  از ريختنهای کهنه را در يک ظرف يا قوطی ريخته و سپس داخل سطل زباله بیندازند.برّنده فلزی و تیغ

های الستیک و مواد پالستیكی و قوطی.گوشه حیاط خودداری کنند آوری کردن آن درروی زمین و يا جمع

آور ايجاد نموده و يا منفجر شده و ايجاد اسپری )افشانه( را نبايد سوزانید. چون دود و بخارات سمی و زيان
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ها  و معابر روستا بايستی با همكاری کلیه و فضوالت حیوانی کوچه.زباله کندجراحات و صدمات جسمی می

 .آوری شودی و شورای روستا به طور منظم جمعاهال

 :خالصه درس

 ،در تقسیم بندی شامل زباله، پسمانده زباله جزء الینفک زندگی انسان است. مواد زائد جامد 

مواد زائد صنعتی، فضوالت ساختمانی، و مواد آشغال، خاکستر، الشه حیوانات، خاکروبه خیابانی، 

های بهداشتی، اقتصادی و زیباشناختی . جمع آوری مواد زائد جامد از جنبهزائد خطرناک می باشد

آوری و حمل، و مرحله است: نگهداری، جمع 0اهمیت دارد. عملیات مربوط به دفع مواد زائد شامل 

سوز، جداسازی برای دفع نهایی. روشهای دفع نیز عبارتند از دفن بهداشتی، سوزاندن در زباله 

 (، تهیه گاز از زباله )بیوگاز( و بازیافت )تهیه کود گیاهی یا کمپوست و بازیافتتغذیه دام و طیور
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 تمرین ها

 با جستجو در منابع مختلف معتبر، مزايای ورمی کمپوست را بیابید. -6

بررسی فرايند جمع آوری و دفع مواد زائد جامد روستای خود، مستنداتی مانند عكس تهیه ضمن  -1

 .برای ارائه به کالس، آماده کنیدنموده و 

 

 پرسش ها

 اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد کدامند؟

 آوری و دفع مواد زائد در چیست؟اهمیتِ جمع

 مراحل جمع آوری زباله در روستا کدامند؟

 روشهای مختلف دفع نهایی زباله کدامند؟

 روش دفع بهداشتی زباله در خانه بهداشت چیست؟
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چهارم: آشنایی با روش های مبارزه با حشرات و فصل 
 6جوندگان

 اهداف آموزشی

 رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 ها توسط حشرات را توضیح دهد.بیماری سه نوع چرخه انتقال کلی در انتشار  .6
 های مبارزه با حشرات را نام ببرد.روش .1
 انواع دگرديسی را شرح دهد. .2
 .مبارزه با حشرات )پشه ،مگس(را شرح دهدهای روش .2
 .نحوه زيست حشرات )پشه ،مگس(را  توضیح دهد .4
 .زايی حشرات توضیح دهدنقش بیماری .1

 مقدمه
اند که دارای پاهای بندبند و پوشش خارجی از جنس کیتین هستند. اين مهرهای از جانوران بیحشرات شاخه

ها اند. بعضی از آنها ـ هزارپايان و غیرهها ـ هیرهات ـ کنههای متعددی چون: حشرجانوران مشتمل بر راسته
کنند. ولی بخش بزرگ حشرات يا برای انسان فايده ندارند و يا جزء در بارور کردن گلها به انسان کمک می

باشند.با توجه به نقش مهم تعدادی از حشرات وجوندگان در انتقال وانتشار بیماريها بزرگترين دشمنان او می
ه انسان ،آشنايی با روش های مبارزه با آن ها در جهت سالم سازی وحفظ محیط زيست امری ضروری به نظر ب

 می رسد.

 ها توسط حشراتانتقال بیماری

 ها توسط حشرات عبارتنداز:سه نوع چرخه انتقال بیماری

 انتقال مكانیكی 
 انتقال بیولوژيكی 
 انتقال از طريق تخم 

انتقال مکانیکی 
 .روش عامل بیماريزا به طور مكانیكی توسط حشرات منتقل می شوددر اين 

نمونه های انتقال مكانیكی عبارتند از بیماری اسهال ساده،اسهال خونی ,حصبه،مسمويت غذايی ،توسط 
 مگس خانگی
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انتقال بیولوژیکی 

  ون در بدن طاعانتقال بیولوژيكی تكثیری:عامل در بدن ناقل فقط تكثیر پیدا می کند.مانند باسیل
 کک

  انتقال بیولوژيكی تكاملی:عامل در بدن ناقل  فقط تكامل پیدا می کند.مانند انگل فیالريوز درپشه
 کولكس

  انتقال بیولوژيكی به روش تكثیری وتكاملی:عامل در بدن ناقل تكامل وتكثیر پیدا می کند.مانند انگل
 ماالريا در بدن پشه آنوفل

انتقال از طریق تخم 

نوع انتقال عوامل بیماريزا از طريق آلوده کردن تخمدانهای ناقل  به نوزادبندپا منتقل می شود.در اين در اين 
 روش ناقل قادر است بدون تغذيه از خون آلوده تا چندين نسل آلودگی را منتقل کند.

 د گرد یسی
ز که در طی آن جاندار اشود دگرديسی به فرآيند رشد جانداران از مرحله جنینی تا رسیدن به بلوغ گفته می

های مختلفی در شكل ظاهری، دوره جنینی تا تبديل شدن به يک جاندار بالغ، شاهد تغییرات و دگرگونی
 باشد.ها میاندام ساختار بدن و کارکرد

 

 
 انواع دگردیسی

 بدون د گرد یسی 

 .هیچ تفاوتی بین حشره بالغ ونابالغ وجود ندارد
 دگردیسی ساده یا ناقص 

 عمومی حشره بالغ ونابالغ مشابه بوده ولی تفاوتهای ساختمانی مشخص دارند.شكل 

 مراحل زندگی،تخم،پوره يا نمف،حشره بالغ
 دگردیسی کامل 

 هیچ شباهتی بین حشره بالغ ونابالغ وجود ندارد.

 مراحل زندگی:تخم،الرو يا کرمینه،شفیره يا پوپ،بالغ
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 های مبارزه باحشراتروش
  مبارزه زيست محیطیمبارزه فیزيكی يا 

 مبارزه شیمیايی 
 مبارزه بیولوژيكی يا زيست شناختی 
 مبارزه ژنیتیكی 
 مبارزه تلفیقی 

 مبارزه فیزیکی یا مبارزه زیست محیطی

 .بهترين روش مبارزه است 
 .احتمال بدست آوردن نتايج دائمی رادارد 
 .يک نوع دستكاری زيست محیطی است 

 نمونه های دستکاری زیست محیطی
  بردن محل تكثیرازبین 
 زهكشی پرکردن گودال ها 
 ...دفع بهداشتی فاضالب وزباله و 

 شیمیایی مبارزه
 . شود می استفاده کش حشره از روش این در

 .شوند می تقسیم وتنفسی خارجی یا داخلی،تماسی سموم به تاثیر به توجه با

 :شامل ها کش حشره گسترده طیف

 کلردار آلی های حشرکش

 فسفردار آلی کش حشره

 کارباماته های کش حشره

 مبارزه بیولوژیکی یا زیست شناختی

 استفاده ازموجودات زنده و دشمنان طبیعی مثل به کارگیری ماهی گامبوزيا جهت مبارزه با پشه ماالريا
 مبارزه ژنیتیکی

 شود.در اين روش با تغییراتی درژن های حشرات  ويا عقیم کردن آن ها تعداد  آن ها کاهش داده می 
 روش تلفیقی

 شامل ترکیبی از دويا چند روش است.
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 زمانی که مبارزه ضربتی بايک بیماری مورد نظراست ،می توان از اين روش استفاده کرد.
 پشه

اند. بعنوان مثال پشه ها از نظر انتقال عوامل بیماريزا مورد توجهها انواع مختلفی دارند که برخی از آنپشه
های ويروسی و پشه آنوفل ناقل بیماری ماالريا و پشه خاکی در انتقال بیماری سالک آنسفالیتکولكس ناقل 

 به انسان، نقش دارند.

اند. بعنوان مثال پشه ها از نظر انتقال عوامل بیماريزا مورد توجهها انواع مختلفی دارند که برخی از آنپشه
بیماری ماالريا و پشه خاکی در انتقال بیماری سالک  های ويروسی و پشه آنوفل ناقلکولكس ناقل آنسفالیت

 به انسان، نقش دارند.

 چرخه زندگی پشه

 
 های پیشگیری و مبارزه با پشهراه

 های مبارزه با الروروش 

 های مبارزه با پشه بالغروش 
 هاحفاظت در برابر گزش نیش پشه 

 

 
 

 های مبارزه با الروروش

 فیزيكی 

از عادات تخم ريزی پشه داشته باشیم ،به عبارتی شامل از بین بردن محل های  اين روش بايدآگاهی دقیق
 معروف است.  "کاهش منبع "تكثیر و تخم ريزی است .اين کار به

 شیمیايی 

 استفاده از روغن های معدنی از قبیل نفت،روغن موتورو...بر روی سطح آب
 بیولوژيكی 
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 استفاده ازموجودات زنده و دشمنان طبیعی
 توان به مبارزه شیمیايی و استفاده از از طرق مبارزه با پشه بالغ میهای مبارزه با پشه بالغ: روش

 های آلی فسفردار و مبارزه ژنتیكی)هنوز در مرحله پژوهشی ( اشاره نمود.کشحشره

 ها واستفاده ازبند، نصب توری جهت پنجرهاستفاده از پشهها: حفاظت در برابر گزش نیش پشه 
 رود.ها به شمار میهای پشه از تدابیر حفاظت در برابر نیش پشهکنندهدور

 مگس خانگی

 :در زندگی مگس چهار مرحله مجزا وجود دارد 

  بالغتخم، الرو، شفیره و 

 
 محل تکثیر و تولیدمثل مگس خانگی:

گذارند. حیوانی میهای خود را روی مواد آلی در حال فساد، تخمیر و يا با منشأ نباتی و های ماده تخممگس
خورند، به ندرت روی ها گوشت میهايی که نوزادان آنهای گوشت و مگسمگس خانگی برخالف مگس

 يابد.ها تكثیر میگوشت و يا الشه
 )فضوالت حیوانی )پهن 
 کودهای آلی 
 فاضالب 
 های گیاهیتوده 
 خانگی مگس زایی بیماری نقش
 .گزد نمی را انسان کثیف مگس يا خانگی مگس

 .شود نمی انسان در خاصی بیماری باعث

 های حصبه،بیماری ها، اسهال ازقبیل ای روده بیماريزای عوامل تواند ومی است خطرناکی میكانیكی ناقل
 کند منتقل.... و انگلی

 نصب توری بر روی پنچره ها،در ها •

 استفاده از طعمه مگس •
 به کاربردن پشه بند •
 کشتن مگس ها •
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 احداث توالت بهداشتی •
 بهداشتی زباله وفاضالبدفع  •
 پوشاندن مواد غذايی •
 نظافت و بهسازی محیط و... •

 

 خالصه مطالب و نتیجه گیری

ها به انسان ،برای مبارزه با حشرات باتوجه به نقش مهم تعدادی از حشرات در انتقال و انتشار بیماری
با حشرات است. زيرا  بهسازی محیط دراولويت است، روش فیزيكی)بهسازی محیط( بهترين روش مبارزه

احتمال بدست آوردن نتايج دائمی را دارد. هیچ روشی به تنهايی راه حل مبارزه با حشرات تامین نمی 
کند،در زمان مبارزه ضربتی با يک بیماری جهت مبارزه با حشرات استفاده از روش تلفیقی ضروری است در 

 ار می گیرد.صورت لزوم روش شیمیايی وفیزيكی تواماَ مورد استفاده قر

 

 

 پرسش

 ها توسط حشرات را توضیح دهید.سه نوع چرخه انتقال کلی در انتشار  بیماری .6

 های مبارزه با حشرات را نام ببريد.روش .1
 انواع دگرديسی رانام شرح دهید. .2
 های مبارزه با پشه را شرح دهید.روش .2
 نحوه زيست حشرات )پشه ،مگس(را  توضیح دهید. .4
 حشرات )پشه ،مگس(را توضیح دهیدزايی نقش بیماری .1
 های پیشگیری و مبارزه با مگس خانگی را توضیح دهید.راه .1

 

 تمرین عملی
 )درالكل نگهداری شود(چند نمونه از حشرات تهیه نمايید. 

 .در زمینه مبارزه با حشرات يک رسانه آموزشی تهیه کنید
 خود برگزار کنید يک کالس آموزشی در زمینه مبارزه با حشرات برای دوستان
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 2مبارزه با حشرات و جوندگان

 اهداف آموزشی

 رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 .های پیشگیری و مبارزه با شپش راتوضیح دهدراه (6
 راه های پیشگیری و مبارزه با ساس راشرح دهد. (1
 .نحوه زيست حشرات)کک،کنه( را توضیح دهد (2
 .توضیح دهد زايی حشراتنقش بیماری (2
 اهمیت موش وتاثیرات آن برزندگی انسان راشرح دهد. (4

 مقدمه

اند. با توجه به نقش مهم تعدادی از حشرات وجوندگان در انتقال وانتشار مهرهای از جانوران بیحشرات شاخه
 بیماری ها به انسان ،آشنايی با روش های مبارزه با آن ها در جهت سالم سازی وحفظ محیط زيست، امری

 ضروری به نظر می رسد

 شپش
 چرخه تكامل اين انگل شامل سه مرحله است:

 تخم 
 نمف  

 بالغ 
 اع شپش:انو

 سرشپش

 شپش بدن

 شپش عانه

شود کند. در محل گزش، خارش و سوزش ايجاد می:شپش از انسان خونخواری میزایی شپشنقش بیماری
 کندانسان منتقل میهای خطرناکی مانند تیفوس و تب راجعه را به وبیماری
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 با شپش های پیشگیری و مبارزهراه

  چگونه مطمئن شویم که رشک را یافته ایم ؟  

 
 با شپش های پیشگیری و مبارزهراه

  بهترين راه پیشگیری و مبارزه با شپش نظافت شخصی و مراعات موازين بهداشتی است. مردم را، بايد
 بدن و تعويض لباس تشويق کرد.به حمام رفتن و کوتاه کردن موهای زائد 

 . است انتقال قابل...  اتومبیل صندلی پشتی طريق از سر شديد،شپش بسیار درمواردآلودگی

 آلوده را همجوار آموزان دانش و افراد نتیجه کرده،در ترک را لباس تن شپش فعالیت و وبازی ورزش هنگام در
 .سازد می

 ودش بررسی مدارس بهداشتی ومعلمین مربی توسط آنها سر موی مرتب بايد آموزان دانش در شپش مهار برای
 درمانی بهداشتی های واحد به آلوده موارد ارجاع و

 ساس

 .ساس تختخواب نام عامیانه نوعی از حشرات است .6

 .بیضی شكل و به رنگ قهوه ای مايل به قرمز دارند.1

تازه از تخم درآمده تقريباً بی رنگ هستند. حشره در سطح پشتی بدن دارای چروکیدگی های نامنظمی .2

اما بسیار شبیه به فرم بالغ است تنها تفاوت آنها در کوچک بودنشان است.پس از خونخواری ، حشره بالغ به 

 رنگ قهوه ای مايل به قرمز و حشره تازه از تخم درآمده به رنگ قرمز يا زرشكی است.

 
 



48 

 

 نقش بیماری زا یی ساس
آن عالوه بر کم خونی ،تحريكات عصبی،بی خوابی،ضعف عموم،طبش قلب در بعضی موارد گزش مداوم 

وسردرد نیز ايجاد می کند وبه واسطه ترشحات بزاقی ساس در محل گزش خارش وتحريكات پوستی ايجاد 
لويت است درشرايط اضطراری می توان تلفیقی از روش فیزيكی وبرای مبارزه بهسازی محیط در ا.می شود

 رد.وشیمیايی استفاده ک

 بهسازی محیط)روش فیزيكی(-6

 سمپاشی )روش شیمیايی( -1

 
 کک

ها،انبارها، اصطبل، های شل، ديوار و زمین، زير قالی، زيرزمینها، شكاف روی خاکاين حشره در خانه
 .کندها و... زندگی میها و النه موشخاکروبه

 .دارای دگرديسی کامل استچرخه زندگی: 
 ياکرمینه،شفیره يا پوپ،بالغتخم،الرو 

 
 نقش بیماری زایی کک:

کک میزبان مشترک بین انسان وموش،انسان وخوک،انسان وسگ است وباعث انتقال بیماری طاعون،تیفوس 
 .می گرددوبا نیش خود تولید جراحات پوستی می کند

 
 با کک های مبارزهراه 

 هر جايی را که برای رشد و نمو نوزاد کک ها و به طور کلی های در و ديوار، فرشها و ترکشكاف
 مناسب است بايد تمیز نگهداشت.
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 هاو گردگیری اثاثیه و رعايت مسايل مربوط به بهداشت مسكن از قبیل تهويه جارو کردن مرتب اتاق
 مناسب، نور و روشنايی اهمیت زيادی در مبارزه با کک دارد.

 ها است. سوزاندن زباله و دفع بهداشتی اد ککزباله و فضوالت حیوانی محیط مناسبی برای رشد نوز
 باشد.های مبارزه فیزيكی اقدامی ضروری میزباله و فضوالت از روش

 انهدام النه جوندگان و مبارزه با موش 
 ها، نیز از طرق ديگر مبارزه با ها و درون النه آنها در مسیر رفت و آمد موشکشاستفاده از حشره

 شود.کک محسوب می
 کنه

ها در مراحل زندگی خونخوار هستند، انگل دائم جا که کنهانگل بدن حیوانات و انسان است، و از آن :کنه
 .شوندمحسوب می

 

 :نقش بیماریزایی کنه

کنه ها هم بیماريزا وهم ناقل بیماری زا هستند.باعث ايجاد ضايعات جلدی 
قبیل تب راجعه ،خارش ،سوزش و کم خونی می شوند.در انتقال بیماری هايی از 

 آندمیک ،تب کريمه کنگو و تب  کوه های راکی نقش دارد .

 
 با کنه مبارزههای راه

 ها را با مصالح باشد، پس بايد آنهای گلی محل مناسبی برای رشد کنه میها و خانهطويله
 ساختمانی مناسب بهسازی کرد.

 بندو تخت استفاده شود و پشهها بايد در مناطق روستايی از برای حفاظت انسان از نیش کنه
 ها نتواند از آن باال روند.های تخت در ظرفی محتوی نفت قرار گیرد تا کنهپايه
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 شود. داخل اين داالن را ايجاد حمام ضد کنه برای حیوانات، که اين حمام به شكل داالنی تعبیه می
کنند ه و او را مجبور به شنا میدار را داخل اين حمام کردنمايند و حیوان کنهاز مايع ضد کنه پر می

 .تا طول حمام را با شنا طی کرده و از طرف ديگر خارج شود

 سوسک

 گذار و گرمادوست.ها، حشراتی هستند تخمسوسک 

 ها همه چیزخوارند، کاغذ، پارچه، مدفوع و تقريبا از هر ماده حیوانی و گیاهی ها يا سوسریسوسک
 کنند.تغذيه می

 

 سوسکنقش بیماریزایی 

 .سوسک ها ناقل مكانیكی خوبی هستند

 به علت برگرداندن بخشی از مواد خورده شده ومدفوع روی غذا،از کثیف ترين حشرات هستند.

 بیماری های عفونی و انگلی را منتقل می نمايد.

 
 

 های مبارزه باسوسکراه

 ها ها و خانهساختمانترین راه مبارزه با سوسک بهسازی محیط و رعایت نظافت در اساسی
 است.

 های زندگی سوسک باید های موجود در آشپزخانه، حمام و کلیه مکاندرزها و شکاف
 گرفته شود.

 شود. کند و شب برای تغذیه خارج میها زندگی میسوسک روزها در درزها و شکاف
ها ها، اطراف کف شوی فاضالبهای آب گرم، زیر قفسهسمپاشی اطراف لوله
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های آلوده به سوسک در داخل اماکن در صورتی که با سموم مناسب انجام وسایرمحل
 ها را از بین خواهد برد.گیرد سوسک

  از ریخت و پاش مواد غذایی و انبار کردن پس مانده مواد غذایی و نان خشک در خانه
 پرهیز شود.

 موش 
بار در سال جفت گیری کرده پس  تا دوازده  يک جفت موش پنج.موشها جوندگان پرزاد و ولدی هستند

هفته بچه 2هفته به بچه های خود شیر میدهند و بعد 2حدود  موش بدنیا آمده. 60-61از سه هفته تقريبا 
 است. سال  1تا 6/4عمر موش  موش هابالغ شده و تولید مثل می کنند.

 

 
 :تاثیرات موش ها در زندگی آدمی

  ومواد غذايیخسارت موش ها به مزارع،محصوالت کشاورزی 

 خسارت موش هابه جوامع انسانی ازطريق انتقال انواع بیماری ها 

 از بین بردن وضايع نمودن کاال ها ،کابل های برق وتلفن وايجاد آتش سوزی 

 های مبارزه با موشراه

  بهسازی محیط، ساختن صحیح منازل و اماکن عمومی و انبارهای مواد غذايی، با استفاده از مصالح
 ها است.های مؤثر برای مبارزه با موشراهمناسب از 

 های کامالً بسته نگهداری شود.مواد غذايی در شیشه و قوطی و پیت 
 ها در ظروف سربسته و روی سطحی کمی باالتر از زمین قرار داده شود.زباله 
 های چرک، کاغذ صابون و غیره در جاهای خارج از دسترس موش نگهداری شودلباس. 
  نوار ده سانتیمتری پالستیكی صیقلی در پايین پنجره هااستفاده از 

  وسايل مكانیكی مثل تلهاستفاده از 

 سموم شیمیايی  استفاده از 
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 .الشه موش مرده  دفن نموده ياسوزانند 

 بريدن شاخه درخت خیلی نزديک به سقف 

 جمع آوری وسايل اضافی 

 خالصه مطالب و نتیجه گیری

ها به انسان ،برای مبارزه با حشرات و جوندگان در انتقال و انتشار بیماریباتوجه به نقش مهم تعدادی از 
حشرات بهسازی محیط دراولويت است. بهترين راه پیشگیری و مبارزه با شپش نظافت شخصی و مراعات 

بهسازی محیط، ساختن صحیح منازل و اماکن عمومی و انبارهای مواد همچنین موازين بهداشتی است.
 ها است.های مؤثر برای مبارزه با موشفاده از مصالح مناسب از راهغذايی، با است

 

 پرسش
 های مبارزه با شپش را شرح دهید.روش .6

 .نحوه زيست حشرات)کک،کنه( را توضیح دهید .1
 های مبارزه باکنه توضیح دهید.راه .2
 های مبارزه باکک را شرح دهید.راه .2
 دهید.زايی حشرات)سوسک وشپش( را توضیح نقش بیماری .4
 اهمیت موش وتاثیرات آن برزندگی انسان راشرح دهید. .1
 های مبارزه با موش را نام ببريدراه .1

 

 تمرين عملی
 )درالكل نگهداری شود(چند نمونه از حشرات تهیه نمايید. 

 .در زمینه مبارزه با حشرات يک رسانه آموزشی تهیه کنید
 دوستان خود برگزار کنید يک کالس آموزشی در زمینه مبارزه با حشرات برای

 

 

 

 



53 

 

 فصل پنجم: بهداشت  هوا

 اهداف آموزشی

 به درستی؛ در پايان از فراگیران انتظار میرود بتوانند

 آلودگی هوا را تعريف کنند. -6

 هوا را بیان کنند.اهمیت آلودگی  -1

 های هوا را نام برده و شرح دهند.آالينده -2

 تفسیر بیان کنند.جوّی آلودگی هوا را به اثرات  -2

 آلودگی هوا را شرح دهند.راهكارهای اجرايی برای کاهش  -4

 مقدمه

 11دهند که در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می میلیون نفر 0ساالنه حدود 

از آنجايی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند. 

 دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک اعالم شده است. 11افزايش هماهنگی بین بخشی است، مردمی و 

 تعریف آلودگی هوا

وجود يک يا چند آالينده در هوا با غلظت و مدتی که برای زندگی انسان، حیوان يا گیاه ضرر داشته باشد، يا 

 آسايش انسان اختالل ايجاد نمايد.به اشیاء و متعلقات انسان آسیب برساند، و يا اينكه در راحتی و 
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 اهمیت آلودگی هوا

از ديدگاه متخصصان، آلودگی هوا بر اندام ها و اعضاء بدن انسان )قلب، اعصاب و روان، مغز، دستگاه گوارش، 

چشم( و بر کودکان تأثیر گذار است. آلودگی هوا بر ساير جانداران،  آب و خاک،  بناهای تاريخی و اقتصاد 

 اوان دارد.تأثیر فر

 آالینده های هوا

 آالينده های هوا به دو دسته کلی زير تقسیم می شوند:

 های اولیهآالینده  -0

 ثانویههای آالینده -4

هايی هستند که بطور مستقیم از منبع آلوده کننده وارد هوا می شوند. مانند:  آالينده  آالینده های اولیه؛

(اکسید های گوگرد  ،(CO)سرب، منوکسید کربن
X

(SO، اکسید های نیتروژن)
X

(NO ،  هیدروکربن ها  و

 ذرّات معلّق.

ها هستند که بر اثر بر هم کنش عوامل محیطی مانند نور خورشید، دسته از آاليندهآن  های ثانویه؛آالینده

طور ه بشود و های اولیه تولید میهای فتوشیمیايی، هیدرولیز و اکسیداسیون روی آاليندهرطوبت و واکنش

ویه های ثانالیندهبرخی آ .شوندای هستند که وارد اتمسفر میهای اولیهها، آاليندهکلی، منشاء اين آالينده

 و ...   (P.B.N)بنزويیل نیترات، پیروکسی  (P.A.N)، پیروکسی استیل نیترات  (O2)زن شامل: ا

 (Pb)سرب 



55 

 

دار عمدتاً به دلیل استفاده از تترا اتیل سرب در بنزين بود که توان ضد کوبش را انتشار سرب و ترکیبات سرب

داد که امروزه از  موادی ديگر به جای تترا اتیل سرب در بنزين استفاده در هنگام احتراق بنزين افزايش می

ب آن از طريق تنفس و انتقال به خون باعث شود و جذعمدتاً سرب به صورت ذرات به هوا منتشر میشود. می

 های خونیهايی شده و به پیوندهای عصبی )به ويژه درکودکان( آسیب می رساند و موجب بیماریمسمومیت

 شود.و مغزی می

 (O1)ازن  

اکسیدهای و  (THC)ها های خروجی از اگزوز ماشینهای فتوشیمیايی بین هیدروکربنازن در اثر واکنش

شود اين آالينده اساساً توسط هیچ منبعی به محیط منتشر نمیدر اتمسفر بوجود می آيد. و  (NOX)نیتروژن 

از جمله اثرات مضر اين آالينده بر سالمتی انسان، .شودهای اتمسفر تولید میبلكه بوسیله واکنش بین آالينده

کشاورزی و از بین رفتن جنگل باشد. ازن همچنین موجب کاهش بازدهی محصوالت ها میسوزش چشم و ريه

 .شودها و اکوسیستم گیاهی می

 آلودگی هوای منازل

آلودگی هوای داخل منازل بعنوان يک معضل اصلی نواحی روستائی بشمار می آيد. میلیونها نفر از مردم فقیر 

مهم است  در نواحی شهری نیز اين آلودگی را تحمل می کنند. آلودگی هوای داخل منازل از آن جهت در دنیا

که البته اغلب آنها مانند چوب، ذغال، فضوالت حیوانی برای گرما و  که میلیون ها نفر به سوختهای فسیلی

پخت و پز بكار می روند وابسته اند. اين سوختها بدلیل احتراق ناقص مقادير زيادی دود حاوی آالينده های 

ار می يابند . به عوامل ديگری نیز به شرح زير مختلف بطور مستقیم در درون منازل بدون تهويه مناسب، انتش

می توان اشاره کرد: سموم و حشره کشها، چسبها و مواد شیمیايی و شوينده و پاک کننده ها، مصرف دخانیات، 

 حضور حشرات و جوندگان يا حیوانات، برخی مصالح ساختمانی، وجود و ماندن پسماندها و...!

 اثرات جّوی آلودگی هوا
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 ایاثر گلخانه(Green House Effect) 

  الیه ازنتخریب 

  باران های اسیدی(Acid Rain) 

  وارونگی هوا یا وارونگی دما(Inversion) 

 (CO1)زمانی که در ناحیه ای از جو، بر اثر آلودگی هوا، برخی گازهای پايدار که مهمترين آنها دی اکسید کربن

کنند، بیشترِ اشعه خورشید که بدون مزاحمت به سطح باشد، تراکم پیدا می ای(،)معروف به گازهای گلخانه

منعكس شده از سطح ( I.Rزمین می رسد، به دلیل ظرفیت زياد اين گازها در جذب حرارت اشعه مادون قرمز )

همین امر باعث افزايش حرارت  شوند.زمین را جذب کرده و مانع از عبور آن از سطح زمین به سوی جو باال می

گرم شدن کره زمین منجر به تغییرات آب و هوايی، باال آمدن سطح آب درياها، ذوب  کره زمین می شود و

شدن يخ در قطبین، اثرات کشاورزی، آب گرفتگی مزارع در اثر افزايش بارندگی، فرسايش خاک و کاهش 

 محصوالت خواهد شد.

 تخریب الیه ازن

 (وجود ازن
2

(O  اين جهت برای انسان الزم و ضروری است که در اليه ای از جو زمین به نام استراتسفر  از در

کند و مانع از رسیدن آن به سطح زمین میرا جذب   (U.V)اشعه ماوراء بنفش خورشید %11حالت طبیعی تا 
در اسپری ها و خنک کننده موجود  (CFC)های می شود. آالينده هايی مانند اکسیدهای ازت، کلروفلوئوروکربن

 گردندازن موجود در اليه استراتوسفر اثر گذاشته و باعث تخريب اين اليه می يخچالهای قديمی و ...  بر

تخريب اين چتر حفاظتی و رسیدن اشعه ماوراء بنفش خورشید به سطح زمین، خطراتی نظیر التهاب پوست، .
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روزه التهاب قرنیه، آب مرواريد، آسیب به شبكیه، سرطان پوست و...  را برای انسان در بر خواهد داشت. ام
 .روند که اثر تخريبی بر اليه ازن نداردها  به کار میها، هیدروفلوئوروکربنکلروفلوئوروکربن بجای

 بارانهای اسیدی

 

از شسته شدن اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت موجود در هوا توسط نزوالت جوّی و ريزش آن بر سطح 

های اسیدی باعث گردد. بارانزمین بصورت اسید سولفوريک و اسید نیتريک، باران های اسیدی حاصل می

دن شاکندهپخش و پرشود. تغییر کیفیت شیمیايی و اسیدی شدن خاک و آبهای سطحی و زيرزمینی می

ن شود. مقدار ايهای اسیدی در صدها کیلومتر دورتر از منابع تولیدشان میآالينده ها در هوا، سبب ايجاد باران

 .برابر شده است 60سال گذشته به دنبال انقالب صنعتی،  11باران ها در طول 

 وارونگی هوا )وارونگی دما(

شود. در درجه از دمای هوا کاسته می 60از سطح زمین،  در شرايط عادی، به ازای هر کیلومتر افزايش ارتفاع

چنین شرايطی بر اثر پراکندگی اتمسفری، آالينده ها در هوا سیر صعودی خود را ادامه می دهند و در نتیجه 

غلظت آنها در هوا کم شده و آلودگی هوا کمترمی گردد. ولی در شرايط وارونگی با افزايش ارتفاع، درجه حرارت 

ها از سیر صعودی باز مانده و در کند. لذا بر اثر پايداری اتمسفر و عدم اختالط هوا، آاليندهیدا میافزايش پ

 .شودمانند که اين امر سبب تشديد آلودگی هوا میسطح زمین باقی می

 شاخص کیفیت هوا
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 (AQIشاخص کیفیت هوا )

کیفیت هوا است. اين شاخص مردم را برای پیش بینی روزانه شاخصی   AQIبه طور کلی شاخص کیفیت هوا 

از کیفیت هوا )پاک بودن يا آلوده بودن آن(  آگاه می کند و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارايه می 

کند. به عبارت ديگر میزان تأثیر هوای آلوده بر سالمت انسان را نشان می دهد و درک آن را توسط عموم 

 .مردم آسان می سازد

 با سالمت انسانمرتبط  AQIسطوح مختلف 

کیفیت هوا را در شش دسته قرار می دهد که هر دسته را به سطوح مختلف  ، (AQI)شاخص کیفیت هوا

 سالمت انسان مربوط می سازد.

 

 : 

 است. 11و  1این حالت بین در    AQIمقدار

خطر يا کم خطر است.  اين حالت را با رنگ سبز نشان می بخش است و آلودگی هوا بی کیفیت هوا رضايت

 دهند.

 متوسط یا سالم

: 
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در اين حالت، کسانی که نسبت به ازن حساسیت ويژه ای است.  011تا  10این حالت بین در  AQIمقدار 

 .  اين حالت را با رنگ زرد نشان می دهند.ند ممكن است عالئم تنفسی از خود بروز دهنددار

 های حساسناسالم برای گروه

بعضی از افراد گروههای حساس ممكن است اثرات است.   011و 010در این حالت بین   AQIمیزان

دارد، عموم مردم تحت ولی وقتی آلودگی هوا در این سطح قرار بهداشتی خاصی را تجربه کنند. 

 .تأثیر قرار نمی گیرند.  این حالت را با رنگ نارنجی نشان می دهند

 مرتبط با سالمت انسان AQIسطوح مختلف 

 ناسالم
: 

در اين باال را   AQIهر فردی ممكن است اثرات بهداشتیاست.  411و 010این حالت بین در  AQIمیزان 
 سطح تجربه کند

 خیلی ناسالم
: 

AQI  این میزان از باشد. می 011تا  410در این حالت بینAQI (  هشداریبرای 011تا   410بین )

سالمتی به حساب می آید. و بدین معنی است که هر کسی ممکن است اثرات جدی تری را بر 

 سالمت خود تجربه کند. این حالت را به رنگ بنفش نشان می دهند.

 مرتبط با سالمت انسان AQIسطوح مختلف 

 خطرناک
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: 

AQI ع و اخطاری جدی برای سالمت انسان بوده و اعالم وضاست  011در این وضعیت باالتر از

اضطراری است. در این وضعیت، احتماالً تمام افراد جامعه تحت تأثیر قرار می گیرند.  این حالت را 

 .با رنگ ارغوانی نشان می دهند

 تمرین

 بیان کنید! AQIرا در شكل زير برای هر يک از سطوح  مفهوم رنگ ها در شاخص کیفیت هوا

 عنوان این سطح چیست؟

 ؟-چقدر است؟ AQIمقدار 

 مفهومی دارد؟چه 

 

 
 سهم ما در کاهش آلودگی هوا

 ها ندانند!!!شاید خیلی

 برابر 7هرکدام از ما می توانیم  تا  

 یا  در

 نقش داشته باشیم!

 اما چگونه؟
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 سهم ما در کاهش آلودگی هوا

 سهم ما در کاهش آلودگی هوا

رانندگی صحیح، بهبود کیفیت سوخت، انجام معاينه فنی دقیق و ساالنه، باالبردن کیفیت حمل و نقل شهری 

زباله و فضوالت حیوانی در بهبود شرايط و مخصوصاً مترو، خود داری از تخريب محیط زيست، دفع بهداشتی 

 و کمک به کاهش آلودگی هوا به يک اندازه مؤثر هستند.

کس، در هر جايگاهی، می تواند !!! هر به عنوان شهروند، همان قدر مهم است که نقش هر مسؤولیو نقش ما 
 .نقش مهم و تعیین کننده داشته باشد. مشكل آلودگی هوا صددرصد قابل حل است

 درس خالصه

از ديدگاه متخصصان، آلودگی هوا بر اندام ها و اعضاء بدن انسان به ويژه بر کودکان تأثیر گذار است. آالينده 

از اثرات جوی آالينده های ثانويه.های هوا به دو دسته کلی زير تقسیم می شوند: آالينده های اولیه و آالينده

 .زن، باران های اسیدی، وارونگی هوا )وارونگی دما( اشاره کردتخريب اليه اای، های هوا می توان به اثر گلخانه

شاخصی برای  پیش بینی روزانه کیفیت هوا است. اين شاخص مردم را از کیفیت   AQIهوا شاخص کیفیت 

کیفیت هوا  ، AQIشاخص کیفیت هوا.هوا آگاه می سازد و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارايه می کند

قرار می دهد؛ پاک، سالم، ناسالم برای گروههای حساس، ناسالم، خیلی ناسالم و را در شش دسته 

خطرناک.بهبود کیفیت سوخت، انجام معاينه فنی، تصحیح الگوی رانندگی،  باالبردن کیفیت حمل و نقل 

شهری و مخصوصاً مترو، خود داری از تخريب محیط زيست، دفع بهداشتی زباله و فضوالت حیوانی و ... در 

 هبود شرايط مؤثر هستند.ب

 0تمرین 

 وضعیت خانوار خود را از نظر توجه به آلوده کننده های هوا بررسی کنید؟

مواردی چون حفاظت از محیط زيست، نوع سوخت خانوار، نحوه استفاده از شرح تمرین؛ 

سوخت و منابع انرژی، دفع بهداشتی زباله، سوزاندن زباله و ...، دفع صحیح مدفوع انسانی و 
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فضوالت دامی، استفاده از وسیله نقلیه، توجه به سالمت وسايل نقلیه و غیره را بررسی 

 نمايید.

 4تمرین 
از سفر به شهرهای بزرگ دارای آلودگی هوا را بنویسید و اگر تابلو تجربه خود 

نشان دهنده شاخص کیفیت هوا را در جایی دیده اید، برداشت خود از آن را 

 بنویسید.

 شرایط و وضعیت هوا در این شهرها را با محل زندگی خود مقایسه کنید.

 

 پرسش ها

 هوا چیست؟آلودگی  -6

 در چیست؟اهمیت آلودگی هوا  -1

 کدامند، شرح دهید؟های هوا آالينده -2

 اثرات جوّی آلودگی هوا کدامند؟ -2

 کدامند؟راهكارهای اجرايی برای کاهش آلودگی هوا  -4

 شما به عنوان عضوی از جامعه، برای کاهش آلودگی هوا چه کاری انجام میدهید؟ -1
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 روستاییم: ترغیب مشارکتهای مردمی در پروژه های ششفصل 

 اهداف آموزشی :

 انتظار می رود فراگیر پس از مطالعه اين درس بتواند

برنامه ها و اهداف نهاد ابتكار جامعه محور را توضیح دهد. -6  

 نقش و اهمیت شوراهای اسالمی را در حل مشكالت و اجرای پروژه های روستايی تشريح نمايد.-1
 مقدمه:

امور يک نیاز مبرم وشديد است که اگر مورد غفلت قرار نقش و اهمیت حضور موثر مردم در کلیه  •
گیرد حرکت جوامع حرکتی غیر موثر و ناکارامد خواهد بود و هزينه زيادی را برای اجرای پروژهادر 

 بر خواهد داشت .

تجربه نشان داده که در تمامی مراحل اجرای پروژها مبنای کار بايد بر جلب مشارکت مردم محلی با  •
نمند سازی و ظرفیت سازی قرار  گیرد .در اينصورت مردم با برنامه ها و پروژها احساس تاکید بر توا

 بیگانگی نداشته در طول ارای طرح و پس از آن در انجام و نگهداری طرح ها سهیم باشند
 ( CBIابتکارات جامعه محور )

 :تاريخچه •

 در ايران با عنوان شهرسالم 6210در سال  -

مصوبه هیئت محترم دولت و تصويب برنامه روستای سالم و تغییر نام شورای هماهنگی اصالح  6211در سال  -
 شهرهای سالم به شورای هماهنگی شهرهای سالم و روستاهای سالم

ر محوع جتمادی اتشكیل چنین نهاا يند هستند لذآفردر هر صلی  اينفع دم ذينكه مربا توجه به ا •
دم باشد تا بتوان بستر مناسبی برای تحقق عدالت ايجاد طبعتا بايد مبتنی بر مالكیت و مديريت مر

 نمايد.
د يازلتی ی دوهادنهاو جامعه  یبا ساير بخش هادم مرط تبازی مردم ، ارنمند سااتورايجاد کنان  در يابروه عال
بخش برنامه ، در چه توسعه محلی رموثر ومشارکت  همه جانبه ذينفعان در فعالیتهای مختلف مینه حضوه زشد

 .می گرددهم افررت نظارا و جدر اچه  ی  ويزر
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 اهداف برنامه ابتکارات جامعه محور :

 "سالمت برای همه "هدف مشترک برنامه ها دستیابی به •

های مردمی و های دولتی و غیردولتی، تشكلآموزش و توانمندسازی اعضای سازمان جلب حمايت، •
های ارتقای سالمت مدرسه، محل کار، برنامهريزی عملیاتی مشارکتی شوراهای محلی برای برنامه

 سازمان، محله، روستا جلب حمايت شرکائ بین بخشی برای کمک در برنامه ها
پیگیری اجرای مصوبات کمیته جلب مشارکت مردمی مرکز سالمت جامعه درجهت حل مشكالت  •

 بهداشتی محالت
 تربیت مربیان با تجربه و توانمند •

 ظرفیت سازی جامعه محلی •
 (پیشنهادات حل مشكالت از سوی مردم به مديران )روش از پايین به باال  •
تشويق و ترغیب آحاد جامعه و خیرين برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیر در بخش سالمت  •

 ، نذر سالمت ، فعالیت داوطلبانه و...( )هبه
 آموزش و مديريت فعالیت داوطلبان سالمت •
 سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سالمت.شناسايی امكانات محلی، بسیج و  •

 شناسائی  سازمان های مردم نهاد مرتبط با سالمت منطقه تحت پوشش. •
شناسايی خیرين و واقفین و معتمدين محالت و برقراری ارتباط جهت بهره برداری از ظرفیت های  •

 آنان با همكاری داوطلبان سالمت
 کت مردمیبرنامه ريزی تشكیل کمیته جلب مشار •
 ترويج کار گروهی و همدلی و اتحاد بین مديران و جامعه •

 در مراحل اجرايی بهورز بعنوان هماهنگ کننده بین مردم و ادارت همراه با شورا و دهیاری . •
 کمک به ايجاد ظرفیت سازی و قابلیت هاو ارتقای مهارتهای فنی و سنتی در جامعه روستايی •
 يی که به بهبود اوضاع و اقدامات آتی در جامعه کمک می کند.شناسايی و اولويت بندی برنامه ها •
 ارائه، پیشنهاد  و اجرای نیاز های اولويت دار برنامه های  اجتماع محور •
 ارائه، پیشنهاد  و اجرای نیاز های اولويت دار برنامه های  اجتماع محور •

 (CBIجلب مشارکت های مردمی مرتبط با برنامه های ابتكارات جامعه محور) •
 ( CBIپیگیری در جهت رفع نیاز و اجرای پروژه ابتكارات جامعه محور) •
 (CBIنظارت بر نحوه  اجرای پروژه های  جامعه محور) •

 گروه های هدف :

 مقامات دولتی . •

 مديريت برنامه کارشناسان مسئول بهداشتی •
 تیم های بین بخشی و درون بخشی متشكل از بخش های دولتی و غیر دولتی •
 جامعه و جمعیت تحت پوششنمايندگان  •
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 (گروه های اجتماعی يا کانون های محلی )سالمت، جوانان و نوجوانان و زنان •
 شورای بهداشت روستا :

 اعضای شورا ی بهداشت روستا: •

 دهیار بعنوان رئیس جلسه •
 بهورز روستا بعنوان دبیر جلسه •
دولتی و غیر دولتی و ديگر اعضای شورا و افراد معتمد روستا، معلم و نمايندگان انجمن های  •

 نمايندگان ادارات مختلف هم براساس دستور کار جلسه می توانند حضور داشته باشند .
 روستا نقش شوراها در مشكالت بهداشتی

دستورالعمل شوراهای روستا ،مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ و  11ماده  1طبق بند  •
 شت روستا از وظايف اصلی دهیاران می باشد.نظافت و ايجاد زمینه مناسب برای تامین بهدا

 بهبود وضعیت زيست محیطی روستا •
 کمک در خصوص بررسی و شناخت کمبودها و نیاز های بهداشتی و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها •
 مشارکت و همكاری در جهت پیگیری اجرای طرحهای عمرانی روستا •

 مناسب برای تامین بهداشت محیط .مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و ايجاد زمینه  •
 وصول عوارض و مصرف آن درموارد معین •
 مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن و معرفی اماکن غیربهداشتی به مسئوالن ذيربط •
 توسعه معابر و فراهم نمودن زمینه ايجاد خیابانها،کوچه ها •

آب و روشنايی در حد تنظیف معابر عمومی، مجاری آب و فاضالب،اليروبی قنوات روستا، تامین  •
 امكان

 کمک در احداث تاسیسات آب و برق و.... در روستا تا زمان اقدام مراجع ذيربط •
 اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از خطر سیل و ..... •
 همكاری با مرکز بهداشت در جلوگیری از شیوع بیماريهای واگیر •
 ها توسعه معابر و فراهم نمودن زمینه ايجاد خیابانها،کوچه •

تنظیف معابر عمومی، مجاری آب و فاضالب،اليروبی قنوات روستا، تامین آب و روشنايی در حد  •
 امكان

 کمک در احداث تاسیسات آب و برق و.... در روستا تا زمان اقدام مراجع ذيربط •
 اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از خطر سیل و ..... •
 بیماريهای واگیر همكاری با مرکز بهداشت در جلوگیری از شیوع •
 همكاری با بنیاد مسكن در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا •

 پیگیری و ايجاد نظرات بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت •
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شرکت در جلسات شورای بهداشت روستا با روسای اداراتی مثل بخشداری،آب و فاضالب،آموزش  •
 م خمینی،بهزيستی،جهاد کشاورزی،نیروی انتظامی و......پرورش ،کمیته امداد اما

 خالصه و نتیجه گیری :
طی دهه های اخیرمشارکت به عنوان يک ضرورت عقالنی ، اخالقی و انسانی مهم ترين متغیر در  •

اجرای پروژها بوده و امروزه در سطوح مختلف اجرای پروژه و برنامه ريزی کمتر طرح و پروژه ای را 
 .برنامه های خود مشارکت مردمی را در تمام مراحل مورد توجه قرار ندهد  می بینیم که

به نظر کارشناسان توسعه، به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرايش ها و نهادها  •
برای تحقق کامل هدف های جامعه است و تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت 

ومشارکت را به توسعه، مشارکت اصیل نداشته باشند. ادامه توسعه ممكن نخواهد بود.با آن در امر 
 عنوان زيربنای پیشرفت جامعه و از شرايط الزم برای توسعه اجتماعی قلمداد نموده است.

و به دلیل عدم در نظر گرفتن مشارکتهای مردمی  بر اساس تصمیم و اراده مردم يعنی مشارکت داوطلبانه 
چارچوب زندگی اجتماعی، ما هنوز در ابتدای راهی طوالنی جهت جذب افراد،استفاده از ايده ها و نظرات در 

افراد خصوصا روستايیان فقیر و آسیب پذير در سازمانهاوپروژهای مشارکتی هستیم و به دلیل همین کم 
ست انجامیده اند، رنگی مشارکت است که طرح های توسعه ای علی رغم سرمايه گذاری های سنگین به شك

لذا کاستن موانع مشارکتی در جهت استفاده از نیروهای بومی و مردمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار 
 .است

بهداشت محیط  فصل هفتم: بخش اول مدیریت سالمت محیط جامعه
 )آشنایی با برنامه های جاری بهداشت محیط(

 اهداف آموزشی:
 اين درس بتواند:انتظار می رود فراگیر پس از مطالعه 

 برنامه های جاری بهداشت محیط در مبحث آب را بیان نمايید. -6

 های نظارتی و کنترلی آلودگی هوای فضاهای آزادو بسته روستايی را توضیح دهید .برنامه  -1

 برنامه های اجرايی بهورزان رادر خصوص کنترل محیطی ناقلین و سموم بیان نمايید -2
را در خصوص نظارت و کنترل عوامل محیطی و همكاری در  برنامه های فوريت وظايف بهورزان شرح  -2

 های بهداشت محیط توضیح دهید.

 نظارتی بهورزان در کنترل برنامه های مديريت پسماند چگونه است .وظايف  -4

 های ابتكارات جامعه محوردر سطح خانه های بهداشت را توضیح دهید.برنامه  -1

 زان را در خصوص عملیات بهسازی محیط روستا شرح دهید.وظايف اجرايی بهور -1
 تشكیل پرونده بهداشت آب. :نظارت و همكاری در کنترل بهداشت آب و فاضالب  •

 .6042اساس استاندارد . بر 1,4انجام کلرسنجی روزانه و ثبت در فرم شماره  •
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. بر آزمايشاتپیگیری در خصوص نمونه برداری میكروبی و شیمیايی آب وپیگیری اخذ نتايج  •
 وکتاب  استانداردهای متد.( 2101-6066اساس استانداردهای ملی )

 
پیگیری در خصوص رفع نواقص شبكه های آب وهماهنگی با آبدار و کارشناسان مرکز خدمات  •

جامع سالمت و درصورت نیاز برگزاری جلسات شورا با موضوع آب) جلسات درون بخشی و 
 برون بخشی(.

پیگیری در خصوص دفع بهداشتی فاضالب خانگی و اماکن عمومی براساس موقعیت جغرافیايی  •
روستاوعدم استفاده از فاضالب خام برای کشاورزی و ارجاع شكايات به مرکز خدمات جامع 

 .سالمت 
 بحرانی شرايط در سنجی کلر و کلرزنی نیاز صورت در و شرب آب تاسیسات و منابع از بازديد

 زا استفاده و نگهداری ی نحوه خصوص در خانوارها به آموزش و بحرانی شرايط در مادر کلر توزيع و تهیه
 .آن

 در محیط بهداشت فرم در ثبت خانوارو بازديد طريق از خانوار محیط بهداشت فرم تكمیل

 
 سامانه نظارت، کنترل و همكاری آلودگی هوای فضاهای آزادوفضای بسته روستايی

 برنامه های آموزشی در زمینه اثرات آلودگی هوا بر سالمت انسان. همكاری و اجرای •

همكاری در برگزاری هفته هوای پاک و مناسبت های مرتبط با آلودگی هوابه منظور ايجاد  •
 (.ديماه روز هوای پاک 11حساسیت موضوع.)

هشدار، اضطرار و )اعالم آموزش و ارائه روش های حفاظت از خود در شرايط آلودگی هوا  •
 .بحران( به گروه های حساس ، کودکان و سالمندان 

بازديد بر اساس شكوائیه های مردمی  از منابع ثابت آالينده هوا و ارجاع به مرکز خدمات جامع  •
 سالمت

 فرم بررسی وضعیت شاخص های سالمت مرتبط با آالينده های هوا
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 و همكاری در کنترل محیطی ناقلین و سمومنظارت 

 شناسايی نقاط بحرانی و خطر زا از نظر وفور حشرات و جانوران ناقل بیماری.-

همكاری با کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر )بیماری های زئونوز( در خصوص کنترل و مقابله با بروز -
 منطقه. در ناقلین –بیماری های مشترک انسان و حیوان 

 
همكاری بین بخشی و درون بخشی و پیگیری شرکت در جلسات آموزشی وجلسات جلب  •

 مصوبات جلسه

اعالم سموم مورد نیاز مبارزه با ناقلین جهت مبارزه با حشرات و جوندگان با کاربری بهداشت  •
 عمومی در شرايط حوادث وباليا)شرکتهای خدماتی بخش خصوصی(

 حیطو کنترل عوامل محیطی و همكاری در  برنامه های فوريت های بهداشت منظارت 

 عمومی در خصوص کنترل عوامل محیطی.آموزش -6

 نواقص مربوطه به برنامه عملیات بهداشت محیطی.پیگیری -1

 610در اجرای برنامه های نظارت سامانه مردمی همكاری -2

 راهكار های عملی با توجه به شرايط بومی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه فوريت های بهداشت محیطارائه -2
 همكاری در کنترل برنامه های مديريتو نظارت -4

بازديد از کلیه پسماند ها در مراحل مختلف جمع آوری، حمل و نقل، دفن در مناطق  روستايی از ديدگاه  -
 .بهداشتی 

 .بهداشتی منطقه تحت پوشش برای  اعمال قوانین مرتبط با پسماند روستايی ارجاع موارد غیر  -

سیاریقمرندارد
0-11-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-6565-70<70

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان .........
شبکه و مرکز بهداشت ...........

مرکز بهداشتی درمانی 
فرم شماره 1: بررسی وضعیت شاخص های سالمت مرتبط با آالینده های هوای استنشاقی )آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت جامد در خانوارهای روستایی(

تعداد کل 
خانوار )مصرف 
کننده سوخت 

موقعیت روستا: اصلینام خانه بهداشت .......    نام روستا ........ مصرف سوخت جامد: دارد            
سن

کل جمعیت روستا
تعداد کل خانوار

اطالعات جمعیتی روستا
کل جمعیت روستا 

)مصرف کننده 

گزارش شش ماهه      سال ..........
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 های مدیریت پسماندنظارت و همكاری در کنترل برنامه 

 شناسايی نقاط بحرانی و خطر زا از نظر پسماند در منطقه تحت پوشش. -

 پوشش.پیگیری مشكالت مربوط به عدم مديريت صحیح پسماند در منطقه تحت  -

 جلسات مرتبط در روستاها با مشارکت شوراها و ارگانهای ذيربط.برگزاری  -
 نامه اجرايی آن(قانونی: مديريت پسماند وآيین )الزمات 

 (CBIهای ابتكارات جامعه محور*)برنامه -1

 همكاری در تشخیص و شناسايی ظرفیت ها و امكانات و مشكالت جامعه روستايی •

 ارايه، پیشنهاد  و اجرای نیاز های اولويت دار برنامه های  اجتماع محور •
 (CBIجلب مشارکت های مردمی مرتبط با برنامه های ابتكارات جامعه محور) •
 (CBIپیگیری در جهت رفع نیاز و اجرای پروژه ابتكارات جامعه محور) •

• (CBI:community based initiatives) 
 بهسازي و بهداشت محیط روستانظارت بر  

شناسايی مشكالت بهداشت محیطی، اولويت بندی آنها، ارائه راهكار مناسب برای رفع آنها، پیگیری و 
 .ارزشیابی از طرح های اجرا شده در روستا 

جمع آوری اطالعات  و آمار مربوط به شاخص های بهداشت محیط روستا به سطوح  •
والت انسانی و حیوانی، جمع باالتر)شاخص های خانوار دارای توالت بهداشتی،دفع بهداشتی فض

 ...(.آوری زباله و
جلب مشارکت مردم، شوراها و ارگانهای مرتبط در روستا و فعال نمودن جلسات شوراهای  •

 بهداشت روستاها.
 قانون مجازات اسالمی. 111اجرای ماده  •

 : خالصه مطالب و نتیجه گیری

 فعالیتهای بهورزان از طريق نظارت و کنترل :

 برنامه های–مديريت پسماند –آلودگی های هوای فضای آزاد و بیشتر فضاهای بسته –بهداشت آب 
بهسازی محیط روستا باعث پیشگیری از انتشار و شیوع بیماريهای ناشی از –ابتكارات جامعه محور 

آب و غذا ، بیماريهای ريوی ، بیماريهايی که به طريقی با مديريت پسماند مرتبط می باشد.و با توجه 
شد جمعیت و لزوم دخالت فعال و همكاری اقشار مختلف جامعه و مردم، استفاده از برنامه های به ر

 ابتكارات جامعه محور درسر لوحه کار قرار گرفت.
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 پرسش و تمرين

 در پايان انتظار داريم دانش آموزان بتوانند به سواالت زير پاسخ بدهند.

 .بهداشت آب را توضیح دهیدهای جاری بهداشت محیط درخصوص برنامه  -6

 .هوای فضاهای آزادو بسته روستايی را توضیح دهید برنامه های نظارتی و کنترلی آلودگی  -1

 برنامه های اجرايی بهورزان رادر خصوص کنترل محیطی ناقلین و سموم بیان نمايید. -2

در  برنامه های فوريت  و کنترل عوامل محیطی و همكاریشرح وظايف بهورزان را در خصوص نظارت  -2
 های بهداشت محیط توضیح دهید.

 همكاری در کنترل برنامه های مديريت پسماند چگونه است .وظايف نظارتی بهورزان و -4

 های ابتكارات جامعه محوردر سطح خانه های بهداشت را توضیح دهید.برنامه -1

 وستا شرح دهید.وظايف اجرايی بهورزان را در خصوص عملیات بهسازی محیط ر -1
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 گروه هازش بهداشت محیط به افراد و فصل هشتم: آمو
 اهداف آموزشی

 از فراگیران انتظار می رود پس از مطالعه و يادگیری مباحث بتوانند:

 انواع روشهای آموزشی را نام ببرند. •

 لیست نمايند.خدماتی که در حوزه آموزش بهداشت محیط می تواند به مردم ارائه شود را  •

 سه مورد از خدمات قابل آموزش به مردم را شرح دهند. •

 مقدمه
با توجه به طرح ادغام بهداشت محیط و سالمت کار در نظام شبكه، کار نظارت و آموزش موارد فوق به 

 بهوزان محول شد.

 روش آموزش
 آموزش حضوری و آموزش غیر حضوری •

 آموزش فردی و آموزش گروهی •

 د و آموزش با پسخوراندآموزش بدون پسخوان •

آموزش فعال و آموزش غیر فعال: هنگامی که گوش می کنید، فراموش می کنید! هنگامی که می  •

 بینید، به خاطر می آوريد! و هنگامی که انجام می دهید، ياد می گیريد!

استفاده از مواد کمک آموزشی: اگر بدانیم که درصد يادگیری در يک سخنرانی بر حسب پیام های  •

 کالمی و غیر کالمی سخنران عبارتند از
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({، آنگاه ديدگاهمان در مورد روش % 21(، لحن صدا)  %1کلمات) (، %44}زبان وحرکات بدن) 

 آموزش تغییر می کند!

 خدمات بهداشت محیط
 و نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالمآموزش  -6

 و نظارت بر دفع بهداشتی مدفوع و فضوالت و زبالهآموزش  -1

 و نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگانآموزش  -2

 و نظارت بر تهیه و توزيع و فروش مواد غذايیآموزش  -2

 و نظارت بر بهداشت مسكن و اماکن عمومیآموزش   -4

 در خصوص گندزداها و ضد عفونی کننده هاآموزش   -1

 در خصوص سموم و آفت کش هاآموزش   -1

 اکن آالينده هواو نظارت بر منابع و امآموزش  -1

آب سالم آبی است: زالل، بی رنگ، بدون بو و طعم خاصی بوده و گوارا نیز باشد و فاقد هر گونه  •
عوامل بیماری زا بوده و مواد شیمیايی موجود در آن در حد مجاز باشد و هیچ گونه خطر و زيانی 

 برای سالمتی و بهداشت انسان نداشته باشد.

 
 
 

 بهداشتی سالمآموزش در زمینه آب 

 روش کلی وجود دارد:)در مصارف کم( سه برای سالم سازی آب در منازل  •

 صاف کردن -6

 جوشاندن به مدت يک دقیقه از زمان شروع جوشیدن -1
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)يک گرم کلر  64درصد( } 6توسط مواد شیمیايی استفاده از کلر مادر ) کلر گندزدايی -2
 ريخته و به حجم يک لیتر می رسانیم{پرکلرين در يک ظرف تیره ( از قاشق غذا خوری

بعد از گذشت ( و از اين محلول برای گندزدايی يک لیتر کافی است )آبهای روشن و زاللقطره  2حال؛ 
 حداقل نیم ساعت، آب قابل شرب است.

 آموزش دفع بهداشتی مدفوع و فضوالت و زباله

جلوگیری از اشاعه بیماريها و جلب  استفاده از توالت بهداشتی و اهمیت نظافت و گندزدايی توالت در •
 حشرات نیز حائز اهمیت می باشد.

برای استفاده از فضوالت حیوانی، بايستی آن را در داخل گودالی ) به عمق يک متر و عرض مناسب(  •
ماه میتوان از آن به عنوان کود استفاده  1دفن نمود و حدود نیم متر خاک روی آن ريخت و پس از 

 نمود.
 

 باله و دفع غیر بهداشتی زباله از سه جنبه حائز اهمیت می باشد:جمع آوری ز •

 الف( بهداشتی                          ب( اقتصادی                       ج ( زيبا شناختی
از جنبه بهداشتی اگر رعايت نشود باعث آلودگی هوا، خاک و آب و جلب و پرورش جوندگان می  •

 شود.
 و جوندگانآموزش مبارزه با حشرات 

 روشهای مبارزه •

 فیزيكی يا زيست محیطی -6

 شیمیايی -1

 بیولوژيكی يا زيست شناختی-2

 ژنیتیكی-2

 تلفیقی-4
 اساسی ترين را ه مبارزه، بهسازی محیط و رعايت نظافت ساختمان و خانه ها است. •

 آموزش بر تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
توزيع مواد غذايی از ضروريات است و عدم رعايت اين اصول رعايت اصول بهداشت در مراکز تهیه و  •

می تواند مشكالت فراوانی برای انسان فراهم کند و باعث انتشار بیماريهای واگیر دار و مسری باشد. 
 بايستی متصديان به چهار نكته توجه نمايند.

 رعايت بهداشت فردی تهیه کننده و فروشنده -6

 بهداشت مواد غذايی -1
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 شت ابزار و تجهیزاتبهدا -2

 بهداشت ساختمان-2
 مشخصات مواد غذایی بسته بندی شده مجاز

 برچسب مواد غذايی بسته بندی شده مجاز بايستی دارای مشخصات زير باشد: •

 نام محصول و مواد تشكیل دهنده آن-6
 نام و نشانی کارخانه يا کارگاه سازنده-1
 شرايط نگهداری-2
 يا شناسه نظارتشماره پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت -2
 تاريخ تولید و انقضاء مصرف-4
 عالمت استاندارد-1

 آموزش بهداشت مسكن و اماکن عمومی

 در يک مسكن خوب و بهداشتی بايستی چهار اصل مورد توجه قرار گیرد •

 تهويه، حرارت و ورطوبت، نور و روشنايی(احتیاجات اساسی جسمی )انتخاب زمین محل ساختمان، تأمین -6

 تأمین احتیاجات اساسی روانی )سطح زير بنا و ظرفیت اتاقها، صدا و اثرات ناشی از آن در مسكن ( -1

دار )بهداشت آب مورد مصرف، جمع آوری و دفع بهداشتی جلوگیری از بروز و انتقال بیماريهای واگیر  -2

 زخانه(فاضالب، مدفوع و زباله، بهداشت آشپ

حوادث )جلوگیری از برق گرفتگی، جلوگیراز آتش سوزی، مسمومیت ناشی از گاز و جلوگیری از سوانح و -2

 سموم و مواد غذايی، جلوگیری از سقوط پشت بام، پله ها، بالكن و پنجره ها

 آموزش در خصوص گندزداها و ضد عفونی کننده ها

 گندزداها به دوسته کلی تقسیم می شوند: •

 شامل: حرارت، برودت، خشک کردن، نورخورشیدفیزيكی  -6

 شامل: کلر، کرئولین، الكل، آلدئیدها، بتادين، هاالمید، آهکشیمیايی  -1
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 سالم سازی سبزیجات و میوه جات

 پاکسازی -6

تا پنج قطره مايع ظرفشويی به ازای هر لیتر آب و هم زدن آرام از )سه زدايی: با مايع ظرفشويی انگل  -1

 دقیقه( 4ظرف و ريختن سبزيجات در داخل آن به مدت  کف

داخل پنج لیتر آب حل نموده و در  %10گندزدايی: برای گندزدايی نصف قاشق چايخوری پودر پرکلرين  -2

 سپس سزيجات در در داخل آن به مدت پنج دقیقه قرار میدهیم تا میكرو بها ازبین برود.

شده برای جدا شدن باقیمانده کلر از آن با تاکید بر اينكه  آخر؛ شتشوی سبزيجات سالم سازیمرحله  -2

 سبزيجات بايد از روی محلول برداشته شوند

 تهیه شیر آهک

 يک ماده گند زدای ارزان قیمت بدون بو و با کاربرد آسان و بی خطر است. •

 برای تهیه شیر آهک دو روش وجود دارد. •

 حجمی؛ يک پیمانه آهک با چهار پیمانه آبروش  -6

 آبکیلو  60تا  1وزنی؛ يک کیلو آهک با روش  -1

از اين ماده میتوان برای گندزدايی توالت، خلط، مدفوع و استفراغ بیماريان وبايی و اسطبلها استفاده  •

 نمود.

 شیر آهک قادر است در مدت يک ساعت مكیروب حصبه و وبا را ازبین ببرد. •

 آموزش در خصوص سموم و آفت کش ها

 روشهای مصرف سموم •
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 و راههای ورود سم به بدن •

 تنفسی يا استنشاقی -6

 پوستی -1

 گوارش-2
 آموزش منابع و اماکن آالینده هوا

آموزش منابع آالينده هوا مانند خودرو ها و تراکتور و سوخت منازل و همچنین سوزاندن زباله يا  •
 درختان و خار و خاشاک

 آموزش آلوده شدن هوای درون اماکن و منازل و هوای بیرون •

 های هوا به دو دسته تقسیم می شوند: آالينده •

آالينده های اولیه شامل: منو اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدورکربنها و ذرات  -ا
 معلق

 های ثانويه شامل: ازن، پیروکسی استیل نیترات، پیروکسی بنزوئیل نیتراتآالينده  -1

 آموزش در خصوص سالمت کار

 موارد ذيل به کارگران می تواند در حفظ سالمتی کار گران موثر باشد:آموزش  •

 تأثیر آنها بر سالمتیعوامل زيان آور محیط کار و  -6

 نحوه استفاده صحیح از ابزار کار -1

 تأثیر عوامل زيان آور بر سالمتیروشهای پیشگیری از  -2

 درست از وسايل حفاظت فردینحوی استفاده  -2

 خالصه درس

با توجه به طرح ادغام بهداشت محیط و سالمت کار در نظام شبكه، کار نظارت و آموزش موارد فوق به بهوزان 

محول شد. روشهای آموزشی مختلف انداما به طور خالصه می توان به اين تقسیم بندی اشاده کرد. آموزش 
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زش غیر فعال!و خدمات حضوری و آموزش غیر حضوری، آموزش فردی و آموزش گروهی، آموزش فعال و آمو

بهداشت محیط به طور خالصه عبارتند از: آموزش و نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم، آموزش و نظارت بر 

دفع بهداشتی مدفوع و فضوالت و زباله، آموزش و نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگان، آموزش و نظارت بر 

ت بر بهداشت مسكن و اماکن عمومی،  آموزش در خصوص تهیه و توزيع و فروش مواد غذايی، آموزش و نظار

گندزداها و ضد عفونی کننده ها،  آموزش در خصوص سموم و آفت کش ها، آموزش و نظارت بر منابع و اماکن 

 آالينده هوا.

 تمرین ها

 با پژوهش و پرسش از بزرگان روستا، انواع روشهای آموزشی مؤثر از نظر آنان را لیست نمايید. -6

 روشهای آموزشی لیست شده باال را با روشهای آموزشی که تا کنون آموخته ايد با هم مقايسه کنید. -1

 روش سالم سازی سبزيجات را به خانوار خود آموزش دهید. -2

 پرسش ها

 روشهای آموزشی کدامند؟. انواع 6

 کدامند؟که در حوزه آموزش بهداشت محیط می تواند به مردم ارائه شود . خدماتی 1

 آموزش سالم سازی سبزيجات و میوه جات چگونه است؟. روش 2
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 بخش دوم) بهداشت محیط (
 بهداشت مواد غذایيفصل دوم : 

 اهداف آموزشی

 رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 بهداشت مواد غذايی را تعريف کند. .6
 دهد. ترين عوامل فساد در مواد غذايی را شرحمهم .1
 اصول و روش های نگهداری مواد غذايی را توضیح دهد. .2
 عوامل آلوده کننده شیر و روشهايی کنترل آن را شرح دهد. .2
 نحوه بازرسی کنسروها را توضیح دهد. .4
 نحوه شناسايی گوشت سالم از ناسالم را شرح  دهد. .1
 سالم از ناسالم را بیان کند.نحوه شناسايی تخم مرغ  .1

 مقدمه

يی برای سالمتی الزم هستند اما آلودگی و فاسد شدن آنها می تواند سالمتی را به خطر  اگرچه مواد غذا
میرنداين بیماری هاعمدتاً از طريق آلوده بیاندازد وروزانه ده هزار کودک در دنیا به دلیل ابتال به اسهال می

د غذايی ايجاد شود و يا شدن آب و غذا ايجاد می شود. آلودگی در مواد غذايی ممكن است قبل از تولید موا
در اثر ناآگاهی يا بی توجهی انسان در زمان کارکردن با آنها رخ می دهد.رعايت بهداشت مواد غذايی 

 مسئولیت همه افراد جامعه است.

 تعاریف

 غذا چیست؟

 وشود که پس از وارد شدن به بدن تولید نیرو و انرژی نموده و نیز برای رشد و نمو غذا به موادی گفته می
 ترمیم بافتهای از دست رفته مؤثر باشند.
 بهداشت مواد غذایي:

عبارت است از کلیه اصولی که بايد در تولید، تهیه، نگهداری،حمل ونقل، عرضه و فروش مواد غذايی رعايت 
 گردد، تا غذای سالم و با کیفیت مطلوب به دست مصرف کننده برسد.

 
 

 فساد در مواد غذایي :
شود که  غذا  را  نامناسب برای مصرف ها، اطالق میبه آن دسته از تغییرات و دگرگونیفساد درمواد غذايی 

 نمايد.می
 :ترین عوامل فساد در مواد غذایيمهم
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 عوامل فیزيكی 
 عوامل شیمیايی 
 بیولوژيكی عوامل 
 عوامل مكانیكی 

 عوامل فیزیکی

ياتغییرات نامطلوب در :حرارت مناسب بافت ونوع ماده غدايی نباشدموجب تخريب بافت حرارت •
 مواد غدايی می شود.

:هرچه غلطت ماده غذايی زيادتر باشد،در واقع آب قابل استفاده برای عوامل فساد کمتر رطوبت •
 خواهد بود.

 درتخريب ويتامین هاوتسريع اکسیداسیون  روغنهانقش مهمی دارد.نور: •
 مرور زمان انجام فعل وانفعاالت شیمیايی رابیشتر می کند.زمان: •

 آشنایی اصول وروش های نگهداری مواد غذایی

 روش های نگهداری مواد غذایی:

  سرما مواد غذايی به کمک نگهداری 
 نگهداری مواد غذايی به کمک گرما 
 خشک کردن 
 تغلیظ 

 استفاده از تخمیربرای نگهداری مواد غذايی 

 عمل آوری وشور کردن 
 دود دادن 
 شور کردن سبزيها ومیوه ها 
  غدايی به کمک مواد شیمیايینگهداری مواد 
 هاشع از استفاده 

 بهداشت مواد غذایي حیواني و گیاهي

 های آن:بهداشت شیر و فرآورده

 شیر 
 کره 
 پنیر 
 کشک 
 بستنی 
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 باید نکات بهداشتی زیر را به مصرف کننده آموزش داد: شیردر مصرف 

 .ازمصرف آغوز با توجه به احتمال آلودگی دامی خودداری شود 
 به صورت خام مصرف کرد. شیر را نبايد 
 دوشند بايد از سالمت کامل  برخوردار  باشند  و کارت معاينه پزشكی برای آنان افرادی که شیر می

 صادر شده باشد.
   دامداران  را  تشويق کرد تا دامهايشان را بطور مرتب توسط مسئول دامپزشكی مورد معاينه  قرار

 مايند.داده و به موقع علیه بیماريها  واکسینه ن
 .ظروف مورد استفاده برای حمل و نگهداری شیر  بهتر است تمام استیل و دربدار  باشد 
  شیرخام را قبل از مصرف بايد حداقل يک تاسه دقیقه با همزدن مداوم جوشاند )بعد از شروع

 داشت(.جوشیدن آنرا روی اجاق نگه
 ( درجه نگهد0-2شیر پاستوريزه را بايد حتماً در داخل يخچال ).اری کرد 
  ساعت در يخچال بماند. 21چنانچه شیر پاستوريزه بیش از 
  استفاده از شیر استريل برای حمل درمسافرت های خارج از شهر مناسب تراست، به دلیل انكه

 ماه در دمای محیط ماندگاری دارد.2تا

 :دهد و نیز میچنانچه کره در شرايط نامناسب و به مدت طوالنی نگهداری شود معموالً مزه تند کره
زند که از مصرف آن بايد خودداری کرد. کره بسته بندی تغییر رنگ داده و احتماالً کپک می

توان در يخچال نگهداری کرد و برای مدت بیشتر بايد داخل پاستوريزه را تنها به مدت يک هفته می
 فريزر نگهداری نمود.

  :نند، از مصرف پنیر تازه بايد خودداری شود و کدر مواقعی که پنیر را از شیر نجوشیده تهیه میپنیر
ماه در داخل يخچال يا   1درصد( به مدت 61تا 62قبل از مصرف آن را در آب نمک غلیظ )  

 سردخانه نگهداری نمود.
 :کشک مايع و کلیه مواد غذايی بسته بندی شده بايستی دارای برچسب و مجوز بهداشتی کشک

کشک مايع بايد جهت جلوگیری . يخ انقضاء آن توجه شودباشند. ضمناً به تاريخ تولید و تار
 دقیقه همراه با همزدن، جوشانده شود. 4ازمسمومیت بوتولیسم  قبل از مصرف به مدت 

هر نوع بستنی بايد با شیر پاستوريزه و در شرايط بهداشتی تهیه شود و از مصرف هرگونه بستنی با  بستنی:
 ز شربت میوه يا کاکائو و يا رنگهای طبیعی استفاده شده باشد.رنگ مصنوعی خودداری شود، مگر اينكه ا

گوشت سالم دارای رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاص، قابل کشش و بوی مخصوص بهداشت گوشت:
 .بخود است. بهترين منبع پروتئینی برای انسان بوده و درعین حال خیلی زود فاسد می شود

 شود:به دو طريق آلوده می گوشت

 آلودگی با منشأ داخلیالف( 
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 ب( آلودگی با منشأ خارجی

 به منظور رعایت بهداشت گوشت باید به نکات ذیل توجه شود:

 شوند و يا نظارتی برکشتار آنها نیست، از مصرف گوشتهايی که به طريق غیر بهداشتی کشتار می
 خودداری شود.

  کارت معاينه پزشكی و گواهی افرادی که در ارتباط با کشتار و توزيع گوشت هستند الزم است
 گذراندن دورة آموزشی را داشته باشند و نیز از روپوش و دستكش مناسب استفاده کنند.

 .وسايل کار پس از کار کامالً شسته و درمحل مناسبی نگهداری شوند 
 .از بكار بردن روزنامه و کاغذهای باطله برای توزيع گوشت خودداری شود 

 ی گوشتی سالم از ناسالم:هاشناسایی گوشت و فرآورده

بازرسی و کنترل بهداشت مواد غذايی در روستاها بعهده بهورزان است. لذا ضروری است بهورزان در اين 
 خصوص اطالعاتی داشته باشند.

 فرق بین گوشت قرمز  سالم و ناسالم:

آن  ه و سطحگوشت سالم رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاص دارد، در حالی که رنگ گوشت  ناسالم  تیر
لزج و چسبنده است. گوشت سالم سفتی مخصوص و قابلیت برگشت پذير و بوی مطبوعی دارد در صورتی 

 که گوشت ناسالم ، شل بوده و دارای بوی نامطبوعی است.

درخشنده و دارای رنگ سفید و شفاف است، در صورتی که مرغ مانده  و ناسالم دارای بدن مرغ تازه سالم، 
آن تیره و متمايل به سبز است.دارای بوی طبیعی است ولی مرغ مانده و فاسد بوی زننده گوشت شل و رنگ 

 .ای دارد

 

 فرق ماهی سالم با ماهی کهنه و  فاسد:

  سطح بدن ماهی سالم و تازه لزج  و براق است ، در حالیكه سطح بدن ماهی کهنه کدر و خشک
 است.

 شود ولی در ماهی کهنه براحتی از بدن نمی های بدن ماهی سالم براق است و براحتی کندهفلس
 شود.ماهی جدا می

 ماند ولی ماهی کهنه چنانچه ماهی را به حالت افقی نگهداريم اگر تازه باشد به همان حالت باقی می
 .شودماند و دو طرف خم میبه حالت افقی نمی



82 

 

 

 مشخصات کالباس و سوسیس و نحوه تشخیص فساد در آنها:

دقیقه در آبجوش فرو برده و سپس آنرا با  1کالباس کارد يا چاقوی تمیزی را به مدت  برای تشخیص فساد
پارچه يا حوله تمیز خشک کرده و بالفاصله آنرا در کالباس يا سوسیس مورد نظر فرو برده و پس از چند 

دارای .ودشلحظه کارد را بیرون آوريد. استشمام کنید درصورت فاسد بودن بوی گنديدگی شديداً احساس می
بسته بندی مناسب و بدون حباب هوا باشند و پوشش آن، چروکیده نباشد. سوسیس و کالباس نبايد دارای 

 لكه های تیره و سبز رنگ ناشی از فساد باشند و در يخچال نگهداری شود

 علل فساد مواد غذایی کنسرو شده:

 فساد میكروبی کنسروها 
 کنسروها فساد شیمیايی 

 

 

 :بازرسی کنسروها
   :در بازرسی ظاهری قوطی، ابتدا به زنگ زدگی سطح قوطی ، تورم ، بازرسی ظاهری قوطی

 فرورفتگی و نشت قوطی توجه شود .
  پس از باز کردن قوطی ممكن است محتوای آن دچار بازرسی محتویات قوطی کنسرو :

يات محتوترشیدگی شده باشد که بیشتر مربوط به میكروبهای گرمادوست می باشد. در بازرسی 
قوطی، به زنگ زدگی سطح داخل، تغییر رنگ محتويات و وجود رسوبات کريستالی در داخل قوطی 

 هم توجه شود.

 

 

 هنگام خرید و مصرف غذای کنسروی باید به نکات ذیل توجه شود:

 .قوطی غذايی کنسرو شده بايستی دارای برچسب و مجوز بهداشتی باشند 
  دارای منفذ باشدقوطی کنسرو نبايد زنگ زده و. 
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هرنوع مواد غذايی کنسرو شده  را  بايد قبل از  باز کردن طبق دستوالعمل در آب جوشاند تا 
 .احتمال مبتال شدن به مسمويت کشنده بوتولیسم ازبین برود

 نگهداری و مصرف روغن:

 .روغن را همیشه در ظرف در بسته نگهداری کنید 
 ط نگهداری و مصرف روغن که روی بسته بندی قید های تولید کننده در مورد شرايبه توصیه

 شود توجه گردد.می
  روغن مايع به دلیل اينكه حاوی اسیدهای چرب غیراشباع فراوان و فاقدکلسترول است به روغن

 جامد ارجحیت دارد.
  برای انتقال روغن از قاشق کامالً تمیز و خشک استفاده کنید و قاشق يا وسايل فلزی ديگر را در

 .رف روغن  قرار  ندهیدداخل ظ
 :سالم مرغ تخم

 به زرده کهنه مرغ تخم در.است کدر نور مقابل در کهنه مرغ تخم ولی شفاف نور، برابر در تازه مرغ تخم
 .شودمی شديد مسمومیت باعث و دارد متعفنی و زننده بسیار بوی و ترکدمی آسانی

 

 خالصه مطالب و نتیجه گیری

مسئولیت همه افراد جامعه است، وظیفه کسانی که تهیه، توزيع ، نگهداری يا رعايت بهداشت مواد غذايی 
فروش اين مواد را بعهده دارند سنگین تر است .بازرسی وکنترل مواد غذايی در روستاها به عهده بهورزان 

 است از اينرو بايد ابتدا به فروشندگان اين نوع مواد غذايی آموزش داده شود که از خريد و فروش اين
محصوالت خودداری نمايند و در صورت عدم رعايت اين مسئله، بايد موضوع کتباً به سطوح باالترگزارش 

 داده شود.
 

 پرسش وتمرین

 .اصول و روش های نگهداری مواد غذايی را توضیح دهید (6

 .عوامل آلوده کننده شیر وروشهايی کنترل آن را شرح دهید (1
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 را توضیح دهید مشخصات کالباس ونحوه تشخیص فساد در آن (2
 نحوه شناسايی گوشت سالم از ناسالم را شرح  دهید. (2
 کنیدنحوه شناسايی تخم مرغ سالم سالم از ناسالم را بیان  (4
 فرق بین گوشت ماهی سالم با ماهی کهنه را لیست کنید. (1
 .مورد بهداشت مواد غذايی آموزش دهیدبه زنان روستايی در  (1

 

 2بهداشت مواد غذایی

 آموزشیاهداف 

 رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 خطراتی که مصرف جوش شیرين در تهیه نان برای مصرف کننده در پی دارد را شرح دهد. (6
 سبزيجات را توضیح دهد.بهداشت نان و غالت و  (1
 های غذايی را شرح دهد.ها و مسمومیتروشهای پیشگیری از عفونت (2
 مواد غذايی)شیر،روغن،عسل( را توضیح دهد. تقلبات شايع در برخی از (2
 های الزم برای نگهداری مواد غذايی در منازل را لیست نمايد.توصیه (4

 مقدمه
آلودگی و فاسد شدن مواد غذايی می تواند سالمتی انسان را به خطر  بیاندازد و اين آلودگی ممكن است قبل 

در اثر ناآگاهی يا بی توجهی انسان در زمان کارکردن با آنها يا )آلودگی اولیه (و از تولید مواد غذايی ايجاد شود 
رخ می دهد)آلودگی ثانويه(،رعايت بهداشت مواد غذايی مسئولیت همه افراد جامعه است. مواد غذايی سالم و 
با کیفیت که از محل مناسب و دارای پروانه کسب خريد شده است در مقايسه با خريد محصوالت بدون پروانه 

 .و يا ارزان قیمت و فله و بدون مشخصات میتواند سالمت خانواده را بهمراه داشته باشدبهداشتی 

 بهداشت نان و غالت و سبزیجات

 :مصرف جوش شیرین در تهیه نان برای مصرف کننده خطراتی را در پی دارد که عبارتند از

 شود.مانع جذب آهن، کلسیم، فسفر، روی و برخی از امالح می 
  شود.های معده میدستگاه گوارش و ناراحتیباعث اختالالت 
 شود.کند باعث عوارض کم خونی میچون جذب آهن را مختل می 
 .ماندگاری نان را بشدت کاهش می دهد 

 استفاده از جوش شیرين در تهیه نان در نانوايی ها ممنوع است.
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 :نكات قابل توجه در تهیه ومصرف نان

  و حشره بوده و فاقد تغییر رنگ، بوی نامطبوع وگلوله شدن آرد سالم بايد عاری از الرو و شپشک
 باشد.

 از آب سالم و بهداشتی استفاده شود.
 .تمام ابزار کار بايد تمیز و بهداشتی باشند 

 از خمیر ترش و مخمر و نمک تصفیه شده به اندازه کافی استفاده شود.
 .باشد می ممنوع نان تهیه در بالنكت مانند شیمیايی های کننده ازسفید استفاده

 استفاده کاله و سفید روپوش از و نموده را فردی بهداشت رعايت بايد کارگران نان تهیه هنگام در
 .کنند

 و خوردنی مواد قانون 62  ماده اصالح قانون اجرائی نامهآئین در مندرج بهداشتی شرايط بايد نانوايی
 .باشد دارا را بهداشتی و آرايشی آشامیدنی،

 برنج:بهداشت 

های نايلونی برنج را بايد دور از آفتاب و رطوبت و در محلی تمیز و عاری از حشرات و موش و درکیسته
گرم نمک  640کیلوگرم برنج حدود  60نگهداری کرد. برای نگهداری برنج برای مدت طوالنی بايد به هر  

 اضافه کرد

 بهداشت نان:

 و نمک تصفیه شده فاقد يد. مواد اولیه نان عبارتند از: آب، آرد، خمیرترش

 خمیرمایه خشک یا مرطوب
 14خمیر مايه خشک )معموال به شكل پودر،دانه ريز،ورقه ورقه يا حبه ريز می باشد (بايد در دمايی زير 

درجه سانتیگراد نگهداری گردد وپس از بازشدن بسته بايد خمیر مايه در دمای يخچال نگهداری شود . 
 درجه سانتیگراد نگهداری گردد .4تا 6خمیرمايه مرطوب در دمای 

 ها:سبزی

 ها را  بايد  تازه مصرف کرد.سبزی 
 های بزرگ خرد کرد و در آب کم و در حرارت  و زمان کافی به سبزيهای پختنی  را  بايد به تكه

 ها  برود.نحوی  پخت که تمام آب  به خورد آن
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 شود ممكن است آلوده به تخم  انگل يا میكروبهای  بیماريزا سبزيجاتی که بصورت خام مصرف می
 کرد.سازی باشد،  بنابراين بايد آنها را خوب شست و سالم

 :هامیوه

 .کرد مصرف نپخته و تازه امكان صورت در

 .نباشد طوالنی آن پخت مدت

 و شده له  و  دار لكه   که  نمود، توجه  آنها پوست و بو  عطر، شادابی، تازگی، به بايد هامیوه خريد موقع در
 .نباشند گنديده

 .کرد نگهداری تاريكی نسبتاً و خنک محل در بايد  را هامیوه

 .نمود خودداری هامیوه به زدن دست از

 و های غذايی که در نتیجه مصرف غذا ويا آب آلوده به میكروارگانیسم بیماريزا مانند باکتریعفونت 
 يا ويروس ايجادمی شود.

 های غذايی ناشی از وجود انگلهای موجود در گوشت حیوانات آلوده و بیمارعفونت 
 مسمومیت غذايی ناشی از مصرف گیاهان و حیوانات سمی 
 مسمومیت غذايی ناشی از مصرف سموم مترشحه از میكروبها درمواد غذايی 
 مصرف سرب، روی و مس که از طريق   مسمومیتهای غذايی شیمیايی مانند مسمومیت ناشی از

گردد و همچنین آلودگی مواد غذايی با حشره کشها و سموم وسايل تهیه و نگهداری  وارد غذاها می
 کشاورزی و....

 مسمومیت ناشی از سموم طبیعی موجود در مواد غذايی 
 ها و مسمومیتهاي غذایيعفونت

 :کرد توجه ذيل نكات به بايستمی غذايی مسمومیتهای و هاعفونت از پیشگیری برای

 عمومی بهداشت رعايت

 کارگران فردی بهداشت رعايت

 

 بایست به نکات ذیل توجه کرد:ها و مسمومیتهای غذایی میبرای پیشگیری از عفونت



87 

 

 رعایت بهداشت عمومي
  درجه  14اگر نیاز  به مصرف دوباره  مواد غذايی پخته شده است بايد  حتماً  آنها  را  به  دمای

 سانتیگراد رسانید  و سپس مصرف کرد.
  ساعت است . بايد يا دما   1اگر نیاز به نگهداری مواد غذايی پخته شده برای مدت زمان بیشتر از

 درجه نگهداری شود. 2درجه سانتیگراد يا زير 14باالی 
 بصورت خام و نپخته خودداری کنید. از مصرف مواد غذايی با منشأ دامی 
 و موش با مواد غذايی جلوگیری کنید..( ت )مگس، از تماس حشرا. 

 :کرد توجه ذيل نكات به بايستمی غذايی مسمومیتهای و هاعفونت از پیشگیری برای

 فردی بهداشت رعایت
 .بپوشند  را کار مخصوص کفش و کاله لباس،  کار درمحل

 .باشند داشته معتبر پزشكی  معاينه  کارت

 صابون و آب با دست شستن

 و ،کورک ،يرقان ای روده انگلهای - حصبه – خونی اسهال:  نظیر بیماريهايی از يكی به که کارگرانی
 ،  ولیدت  مراکز در کارآنها ادامه از کامل بهبودی تا بايستی باشند شده مبتال سل مانند تنفسی عفونتهای

 .نمود جلوگیری غذايی مواد فروش و  توزيع ، نقل و حمل ، تهیه

 مواد غذایي در منازلنگهداري 

 جهت نگهداری مواد غذایی در منزل رعایت نکات زیر ضروری است:

 .مواد غذايی فاسد شدنی را نبايد به مدت طوالنی در هوای آزاد نگه داشت 
 .مواد غذايی فاسد شدنی در يخچال يا فريزر نگهداری شود 
 رداشته شود و از گرم  و سرد کردن برای گرم کردن غذا به میزانی که مورد  نیاز  است  بايد از آن ب

 کل مواد غذايی پخته شده خودداری گردد.
 ها  از  ورود  حشرات  )مگس و سوسک(  به  محیط  آشپزخانه  با  نصب توری  به  درب و پنجره

 جلوگیری شود.

 

 تقلبات شایع در برخی از مواد غذایی

 تواند شامل :تقلبات شیر می

 گرفتن چربی 
 اضافه کردن آب 
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 بین بردن ترشیدگی ناشی از فساد شیر با اضافه کردن جوش شیرين است که ظاهر فساد شیر را  از
 .کندمخفی می

 

  اضافه کردن آرد به محصولتقلبات احتمالی کشک:

 اضافه کردن مواد برای قوام،انداختن دستمال کاغذی برای نشان دادن چربیتقلبات احتمالی در ماست :

 مخلوط کردن آن با روغنهای نباتیتقلبات احتمالی کره:

 اختالط با روغنهای نباتی جامد، اضافه کردن موادی مثل سیب زمینیروغن حیوانی: 
 های گوشتی:فرآورده 

o .استفاده بیشتر از محصوالت ارزانتر مثل آرد، سويا و... باشد 
o  ...استاستفاده از انواع آاليشهای خوراکی و غیرخوراکی مثل ششها،  نای،  روده  و 
 چای: 
o استفاده ازمواد رنگ دهنده وطعم دهنده تقلبی 
o استفاده ازقسمتهای باکیفیت کمتر گیاه  يعنی ساقه و برگهای  بزرگ  و پايینی گیاه 
o باال بردن وزن  کلی  محصول ناشی  از  ضايعات گیاهی  و  يا حتی گرد  و خاک 
 آب در  مرغوب و  طبیعی چای.  است سرد آب در آن از مقداری ريختن  ، تقلبی چای برای آزمون بهترين

 .دهدنمی  تغییر  چندان  را  سرد  آب طعم  و  ندارد  رنگ  سرد

 
 رب گوجه فرنگی:

رب گوجه فرنگی در اصل آب گوجه فرنگی است که چندين برابر تغلیظ گرديده است. تقلب اصلی رب گوجه 
فرنگی اضافه کردن کدوی  پخته شده است. بهترين راه شناسايی ساده بدون امكانات آزمايشگاهی رقیق 

می تواند رنگ ،  برابر يعنی تبديل کردن مجدد آن به آب گوجه فرنگی است که 1تا 1کردن رب به میزان 
 مزه و بافت  غیر طبیعی آنرا  با  آب گوجه فرنگی  يا  رب گوجه فرنگی اصل  و  رقیق شده مقايسه نمود
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 زعفران:
  ،استفاده ازقسمتهای مختلف خود زعفران )جام گل

 خودگل و...(
  مخلوط کردن با  گل همیشه  بهار ، شقايق ، کالله ذرت ، خاک سرخ ، زرد چوبه ، میخک، ريشه

 شوند.گندم زنگ زده و... که ممكن است با رنگهای مجاز يا غیر مجاز نیز  رنگ آمیزی 
 .با رطوبت يا اضافه کردن عسل يا گلیسرين سنگین شوند 
  شود.گلوکز استفاده میاز نشاسته ، شكر ،  پودرگچ ، فیبرهای گوشت و 

البته معموالً چنین محصولی فاقد رنگ و طعم عسل طبیعی است عالوه ولی  استفاده ازشربت  قندیعسل:
بر آن پس از مدتی نگهداری تولید شكرک يعنی کريستالهای درشت و نبات مانند می کند. هر چند  بايد 

آيد کامالً طبیعی بوده که نشان بوجود می بدانیم که کريستالهای نرم  و ريزی که پس از مدتی در عسل
 .روندمی دهنده خلوص عسل هستند که با حرارت دادن غیر مستقیم عسل ، از بین

اسید استیک است که در انواع تقلبی آن ممكن   %4سرکه صنعتی در اصل يک محصول حدوداً   سركه:
 محصول اصلی مشابه استفاده شده باشد.است از  اسیدهای غیر مجاز يا رنگهای غیر مجاز برای ساخت يک 

 مشخصات مواد غذایي بسته بندي شده مجاز
 برچسب مواد غذايی بسته بندی شده مجاز بايستی دارای مشخصات زير باشد:

 نام محصول و مواد تشكیل دهنده آن 
 نام و نشانی کارخانه يا کارگاه سازنده 
 شرايط نگهداری 
  بهداشت، درمان و آموزششماره پروانه بهداشتی ساخت از وزارت 

 پزشكی يا شناسه نظارت 
 تاريخ تولید و انقضاء مصرف 
 عالمت استاندارد 

 خالصه مطالب و نتیجه گیری

برای پشگیری از غفونت ها ومسمومیت های غذايی بايد به رعايت بهداشت عمومی وبهداشت فردی توجه 
ظیفه کسانی که تهیه، توزيع ، نگهداری شود،رعايت بهداشت مواد غذايی مسئولیت همه افراد جامعه است، و

يا فروش اين مواد را بعهده دارند سنگین تر است .بازرسی وکنترل مواد غذايی در روستاها بعهده بهورزان 
است از اينرو بايد ابتدا به فروشندگان اين نوع مواد غذايی آموزش داده شود که از خريد و فروش اين 

ت عدم رعايت اين مسئله، بايد موضوع کتباً به سطوح باالترگزارش محصوالت خودداری نمايند و در صور
 داده شود.
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 پرسش
کنید. خطراتی که مصرف جوش شیرين در برای نگهداری برنج چه توصیه ای به خانوارها می (6

 .تهیه نان برای مصرف کننده در پی دارد را شرح دهید

 نكاتی که بايد در تهیه نان رعايت شود را لیست کنید. (1
 .های غذايی را شرح دهیدها و مسمومیتروشهای پیشگیری از عفونت (2
 .تقلبات شايع در برخی از مواد غذايی)شیر،روغن،عسل( را توضیح دهید (2

 

 تمرین عملی
 درزمینه انواع تقلبات مواد غذايی تحقیق کنید. (6

 به زنان روستايی در موردروشهای نگهداری مواد غذايی در منزل آموزش دهید. (1
به همراه مربی از يک مرکزتهیه وتوزيع وفروش مواد غذايی بازديدنمايیدومواد غذايی  (2

 فاسدراشناسايی کنید.
 
 

 فصل دوم: بهداشت مسکن

 اهداف آموزشی

 رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:انتظار می

 چهاراصل مهم يک مسكن بهداشتی را لیست کند. .6
 .غیر بهداشتی را توضیح دهند عوارض سوء ناشی از زندگی در مسكن .1
 سندرم بیمار ساختمان را تعريف کند. .2
 راه هايی  جلوگیری از اثرات سوء گاز رادون بر سالمت افراددر منازل را لیست کند. .2
 .نقش يک مسكن بهداشتی در جلوگیری از بروز بیماريهای واگیردار را شرح دهد .4

 مقدمه

تواند تا حدودی ضامن سالمت انسان باشد.  اما به تنهايی کافی  اگرچه رعايت اصول بهداشت فردی می
بايد مد نظر قرار گیرد. در مسكن نیست.  بلكه مراقبت اصول بهداشت در تمام ارکان زندگی از جمله مسكن 

در بیشتراز مرگ ومیر %14برابر ومیزان مرگ ومیر خام 1/4غیر بهداشتی میزان مرگ ومیرناشی از حوادث 
و روانی در  مسكن بهداشتی است،در حال حاضر مهندسین ساختمان در مورد مسايل بهداشت جسمی

 ساخت مسكن دقت نظر دارند.

 تعاریف
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 مسكنتعریف 

ساختمانی است که برای سرپناه استفاده  می شود و دارای وسايل و تجهیزات و دستگاههای مورد احتیاج يا 
 فاه اجتماعی و سالمت روانی و جسمی فرد باشد.مطلوب برای ر

 بهداشت مسكنتعریف 
به مجموعه شرايط کیفی و کمی اطالق می شود که تحت آن شرايط نیازهای اساسی جسمی و روحی 

امكان  ساکنین مسكن تامین گرديده و از بروز و انتقال بیماريهای واگیردار، سوانح و حوادث ناگوار تا حد
 جلوگیری شود.

 اصول بهداشت مسكن

 تامین احتیاجات اساسی جسمی •

 تامین احتیاجات اساسی روانی •
 جلوگیری از بروز و انتقال بیماريهای واگیردار •
 جلوگیری از بروز سوانح و حوادث •

 مسكن غیر بهداشتی

 .شودمسكنی است که بدون نظر گرفتن نیازهای اساسی افراد ساکن در آن ساخته می

 آيد :مشكالت زير بوجود می در يک مسكن غیر بهداشتی
 انتقال و انتشار بیماريها 
 خطرات فیزيكی 
 خطرات شیمیايی 

 

 شرایط اساسی در بهداشت مسكن

  ازنظر موقعیت ساختمان، وضعیت آب آشامیدنی، دفع مدفوع و فاضالب و جمع آوری زباله
 .قابل قبول باشد 

  مشخصات ساختمان از نقطه نظر نور، تهويه، حرارت ، رطوبت و سر و صدا آنچنان باشد که
از بروز و انتقال بیماريهای واگیر دار و کند.و روحی ساکنین را تأمین  سالمت جسمی

 نمايد.همچنین از بروز حوادث و سوانح تا حد امكان جلوگیری 
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 تأمین احتیاجات اساسی جسمی

 محل ساختمانانتخاب زمین  •

 حتی االمكان در محدوده بافت روستايی باشد 
 متر کمتر نباشد. 1ها از عرض کوچه 
 .زمین انتخاب شده در محل پست و مرطوب نباشد 
 های زير زمینی پايین باشد.سطح آب 
 .حتی المقدور نبايد در نقاط پر سر و صدا بنا گردد 

 بنا نشودو دائمی در جهت وزش بادهای موسمی 

 تهویه: •

  هوای محل مسكونی بايد عاری از هر گونه آلودگی نظیر دود ، بوی نامطبوع توالت ، ذرات گرد وغبار
 .و گازهای مضر باشد

 .توصیه می شود پنجره باز شو داشته باشد تا هوای موجود در اتاقها بطور مرتب تهويه گرد 
  شیمیايی از منابع داخلی يا فضای سندرم بیماری ساختمان به دلیل تهويه ناکافی، آالينده های

 در استفاده مورد مصالح در رادون گازخارجی ساختمان و آالينده های بیولوژيكی ايجاد می شود.
 و برونشیت به فرد ابتال امكان گاز اين با طوالنی بودن معرض در صورت در.دارد وجود ساختمان

 زير موارد رعايت فرد سالمت بر رادون گاز سوء اثرات از جلوگیری برای.دارد وجود ريه سرطان
 : شود می توصیه

 ساختمان مناسب تهويه بهبود و اصالح 
 ساختمان ديوار و کف شكاف و درز بستن 
 ساختمان مناسب بندی عايق 

 حرارت ورطوبت •

  درجه سانتیگراد نیز  16درجه سانتیگرادودر فصول گرم 61حرارت داخل ساختمان درفصول سرد
 درصد 20رطوبت 

  ترين وسیله گرم کننده در بعضی روستاها کرسی است. مناسبترين وسیله گرم کننده در رايج
 های لوله دار است.روستاها بخاری

  ترين منابع گرم کننده مسكن دستگاههای حرارت مرکزی)شوفاژ( و تهويه مطبوع هستند.بهداشتی 
  به شرايط آب وهوايی بايد توجه داشت طراحی ساختمان منزل و انتخاب روش گرم کردن با توجه

 انجام گیرد.
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 اثر نور و روشنایی و رنگ در مسکن •

 :نورطبیعی 
شود.درمنازل بايستی وسعت طرفی کمبود نور و روشنايی سبب اختالل ديد، ناراحتی و خستگی چشم می

 .درصد سطح کف اتاق در نظر گرفته شود 10تا  64ها حداقل پنجره
 روشنایی مصنوعی: 

کافی در اتاق نشیمن حداقل از سه نقطه و برای ساير اتاقهای ديگر از دو نقطه روشنايی برای تامین روشنايی 
به اتاق داد. بنابراين مناسبت ترين رنگها برای رنگ آمیزی اتاقهای مسكونی رنگ سفید مات و کرم روشن 

 است
 سطح زیربنای مسکن و ظرفیت اتاقها 

 صدا و اثرات ناشی از آن در مسکن 

 اساسی روحیتأمین احتیاجات 

 :سطح زیربنای مسكن و ظرفیت اتاقهاالف(
o   متر مربع زير بنا در نظرگرفته شود. 60تا 1متر مربع و برای هر فرد اضافی  64تا 62برای يک نفر 
o  متر مربع است 4متر مربع و برای هر فرد اضافی  1فضايی اتاق خواب برای يک نفر حدود 
o  مورد نیاز است.متر مربع مساحت  61نفره حداقل 2يک اتاق 
o ساختن محوطه بازی برای کودکان 
o ايجادباغچه يا فضای سبز 

 ب( صدا و اثرات ناشی از آن در مسكن:

 اقدامات الزم برای کم کردن انتقال صدا به داخل واحد مسكونی  شامل:
 قطور کردن ديوارها 
 ها وسقفدوجداره کردن پنجره 

 میزان آنرا کاهش داد.برخی از صداها را می توان از بین برد و يا 

 

 جلوگیری از بروز و انتقال بیماریهای واگیردار

 آب مورد مصرف •

  چنانچه روستا از سیستم شبكه آبرسانی برخوردار باشد بايد هر واحد مسكونی دارای انشعاب
 خصوصی باشد.
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 زی بهساتوان از منابع ديگر آب نظیر آب چشمه درصورتی که آب لوله کشی در دسترس نباشد، می
 استفاده کرد.

 .قبل از استفاده آب به روش مناسب گندزدايی انجام شود 

 

 

 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب، مدفوع و زباله •

 جمع آوری فاضالب وجود ندارد، می  برای دفع فاضالب خانه در مناطق روستايی که سیستم عمومی
 توان ازچاههای جاذب استفاده شود.

  مستراح و دستشويی بهداشتی جداگانه وجود داشته باشد.هرخانوار، بايد 
  چنانچه در مناطقی سیستم جمع آوری زباله وجود نداشته باشد، بايد هر روز زباله را در گودالی

 ريخته و روی آن را کامالً با خاک بپوشانند.
 .محل نگهداری حیوانات بايد از محل زندگی انسان مجزا باشد 

 

 آشپزخانه •

مسكونی بايد يک آشپزخانه جداگانه داشته باشد که در برابر گردوغبار و دود محافظت شده، نور هر خانه 
کافی داشته و جای الزم برای نگهداری غذا، سوخت و تدارکات داشته باشد.دارای آب کافی و ظرفشويی برای 

 برای خروج فاضالب باشد. شستن ظروف آشپزخانه و مجهز به سیستمی
 ح وحوادثجلوگیری از سوان

 :ترین سوانح وحوادثی درمنازلمهم

 مسمومیت ناشی از گاز و سموم و مواد غذايی 
 ها ، بالكن و پنجرهسقوط از پشت بام و پله 
 برق گرفتگی 
 آتش سوزی 

 :آن از ناشي صدمات و گرفتگي برق از جلوگیری
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 قداما  آنها مرمت و تعمیر به  نسبت  نیاز  صورت در و  نموده بازديد  مرتباً ساختمان کشی برق سیستم از
 .گردد

 .شود استفاده زمین به اتصال سیم از برقی وسايل از  استفاده هنگام در

 .گردد خودداری حمام داخل در پريز يا و برق کلید دادن قرار از

 سازی عايق کامالً بايد دارند قرار آب هایلوله نزديكی در برق کلید و سیم که منازل ساختمان از نقاطی
 .شوند

 جلوگیری از آتش سوزی و حوادث ناشی از آن •

 .اساسی ترين کار، استفاده از مصالح ساختمانی است که کمتر قابل اشتعال  باشد 
  مواد سوختنی مثل نفت و گازوئیل و گاز همیشه در محل مطمئن و مناسب و  دور  از  گرما  وآتش

 نگهداری شوند.
 هر چند وقت يكبار از نظر سالم بودن و ايمنی  دستگاههای سوخت از قبیل آبگرمكن ، بخاری

 کنترل شوند.
 غذایي مواد و سموم و گاز از ناشي مسمومیت

 و نبود سالم نظر از يكبار سالی حداقل و باشد کالهک به مجهز و دودکش دارای حرارت کننده تولید وسايل
 .شود کنترل ايمنی

 دسترس در را شیمیايی داروهای و نفت کشها، حشره موش، مرگ نباتی، آفات دفع سموم نبايد هرگز
 کودکان دسترس از دور و مخصوص قفسه در را شیمیايی داروهای و هاکش حشره .داد قرار کودکان

 .شود نگهداری

 ها و بالکنجلوگیری از سقوط پشت بام، پله •

 سانتی  14به ارتفاع ها و بالكن در اطراف آنها بايد نرده آهنی يا ديواری ارتفاعات مثل پشت بام و پله
 متر نصب شود.

  سانتیمتر باشد 64-61سانتیمتر  و ارتفاع آن  20عرض پله حداقل. 
 ثابت کردن کف پوش پله ها به وسیله گیره های مخصوص پله 

 
 خالصه مطالب و نتیجه گیری

مسكن مناسب بايد از نظر موقعیت ساختمان، وضعیت آب آشامیدنی، دفع مدفوع و فاضالب و جمع آوری 
زباله قابل قبول باشد و مشخصات ساختمان از نقطه نظر نور، تهويه، حرارت ، رطوبت و سر و صدا آنچنان 

ی واگیر دار و همچنین از و روحی ساکنین را تأمین کند و از بروز و انتقال بیماريها باشد که سالمت جسمی
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بروز حوادث و سوانح تا حد امكان جلوگیری نمايد. يكی از عوامل اصلی مؤثر بر سالمت، محیط مسكونی 
 .است،چرا که شرايط مسكن بر اساس بسیاری ازعوامل با سالمت انسان درارتباط است

 
 

 پرسش وتمرین

 ويژگی های اساسی يک مسكن بهداشتی راتوضیح دهید. (6

 يک مسكن بهداشتی در جلوگیری از بروز بیماريهای واگیردار را شرح دهید.نقش  (1
 سندرم بیمار ساختمان  را تعريف کنید. (2
 راه هايی  جلوگیری از اثرات سوء گاز رادون بر سالمت افراد در منزل لیست کنید. (2
 نفره رامحاسبه کنید. 1سطح الزم برای يک اتاق خواب (4
 موقعیت های خطر در منازل روستايی را بیان کنید.راهكارهای اجرايی برای رفع  (1

 

 گندزداها   فصل سوم:

 اهداف آموزش

 در پایان از فراگیران انتظار میرود بتوانند به درستی؛

 گندزدایی وضدعفونی راتعریف کنید.-0

 انواع گندزداهارانام ببرید.-4

 روش های مختلف گندزدایی رابیان کنید.-0

 تعریف سم وراههای ورودبه بدن رابیان کنید.-0

 نحوه نگهداری سموم رابیان کنید.-1

 طریقه استفاده ازحشره کش هارابیان نمایید.-4

 مقدمه:
وجود میكروب های بیماريزا در محیط زندگی ، قدرت و تكثیر و انتقال آنها از فرد بیمار به  گندزداها 

شخص سالم و توانايی آلوده نمودن غذا وساير نیازمنديهای روزمره آنان ، دانشمندان را برآن داشت تا با اين 

http://www.environmentalhealth.ir/page-121
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 دشمنان نامرئی انسان مقابله نمايند و درصدد کشف راههای مبارزه برآيند.
 ، هالبس، مسكونی اماکن مانند ، جان بی های محیط در بیماريزا عوامل کردن نابود از است عبارت زدائیگند 

ه داستفا ودرواقع  به عبارت ديگر گندزدائی در مورد محیط زندگی بكار میرود ه ،وغیر سبزی، آب ، ظروف
 لذا الزم است کارکنانمی باشد. از روش های فیزیکی یا شیمیایی به منظور کم کردن بار میکروبی

و ضدعفونی کننده ها اطالع  گندزداها امور بهداشتی و نیز علوم پزشكی از خصوصیات و کاربردهای صحیح
 ی تواندم آن از صحیح استفاده زيرا کافی داشته و همچنین از موارد و محدوديت مصرف هر کدام آگاه باشند.

 . محیط سالم داشته باشدنتايج مطلوب و قابل توجهی در ايجاد 

 شهری تردد و نقل و حمل مراکز و وسايل گندزدايی خصوص در محیط بهداشت واحد های توصیه مجموعه
 کرونا( شیوع )درزمان

 بیماريها شیوع در مهم نقاط از يكی همواره جمعیت تراکم و تردد میزان واسطه به شهری نقل و حمل راکزم
 محیط بهداشت و فردی بهداشت اصول رعايت منظور بدين و شوند می محسوب)کرونا( تنفسی بیماريهای بويژه

 الوهع فضا اين در محیط بهداشت اصول رعايت دارد. تنفسی بیماريهای کنترل در بسزای نقش محل اين در
 داخلی فضای  روزانه و مرتب نظافت.گردد می جامعه اعتماد جلب و زيبايی باعث بیماريزا عوامل کنترل بر

 یعار تمیز محیط که بصورتی  مترو مانندايستگاههای نقل و حمل تردد اماکن و عمومی نقل و حمل وسايل
 نظافت از هدف دارند وجود  مشاهده قابل های جرم در ها ارگانیسم میكر .است الزامی باشد غبار و گرد از

 مكانیكی زدايی جرم عدم صورت در داشت توجه بايد . باشد می ها جرم اين کاهش يا کنی ريشه ، روزانه
 .نمايند اعمال مناسب بطور را خود  کننده استريل فعالیت توانند نمی گندزدا مواد و  ها دترجنت

 (Disinfection)  زدا وگند گندزدایی

 :گندزدایی

  اسپور( مفر  جز  )به ها میكروارگانیسم نابودی باعث که است فیزيكی  يا  شیمیايی فرآيند يک گندزدايی
  غیر  سطوح روی  گندزدا  شیمیايی   ماده   يک  از  استفاده معنای  به   گندزدايی  مفهوم  گردد. می

 روی میكربی ضد شیمیايی ماده يک کاربرد به " عفونی ضد "مفهوم مقابل در و . شود می  تلقی زنده
 .شوند می میكربی عوامل نابودی باعث دو هر که گردد می تلقی زنده بافت

 تابش  از  استفاده  روند می  بین  از  باال  های حرارت  درجه  در  ويروسی  و  باکتريايی  عوامل
  کاهش به  تواند می زيادی  حدود تا باال  دمای بخارشوهای  از  استفاده  يا و  جوشاندن ، فرابنفش  اشعه

 .کند  کمک  پاتوژن  عوامل  بار

 :يیشیمیا گندزدای مواد کاربرد در مهم نكات برخی

 نظر مد را زیر نکات باید  کننده عفونی ضد یا گندزدایی منظور به شیمیایی عوامل مصرف در
  :داشت
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 مضر پوست برای است ممكن روند می کار به آلوده وسايل گندزدايی برای که شیمیايی عامل 
 باشد رسازگا کند عفونی ضد است قرار که سطوحی به نسبت بايد انتخابی ماده .بنابراين باشد

 نیستند حساس کننده عفونی ضد همه به نسبت طورمساوی به ها میكروارگانیسم همه 
 تافیلواس از بیشتر خیلی کلی اشرشیا دارند متفاوتی حساسیت ومثبت منفی گرم میكروبهای 

 .است مقاوم کاتیونیک های کننده عفونی ضد به نسبت طالیی کوک
 ضد ماده عمل نحوه در که محیطی شرايط همگی و خارجی ارگانیک مواد وحضورPH ، ،غلظت ،دما زمان

 .شوند گرفته نظر در بايد هستند موثر کننده عفونی

ماده شیمیایی است که موجب نابودی میکروارگانیسم های مفید یا بیماریزا می شودو گندزدا :
 .کاربرد داردوجوددارند ،بیشتر درمورد فرم های رویشی که بر روی اشیاء بی جان 

 (Antisepsis: )(آنتی سپتیک) کننده وضدعفونی فونیضد ع
 رشد ه سبب توقفکنند ضدعفونی عامل آن طی در که گردد می اطالق فرایندی به :ضد عفونی

 .گردد زنده بافت در ها میکروارگانیسم وانهدام وتکثیر
ی جلوگیر زنده)پوست( نسوج در میکروبها :به عواملی که از رشد و تکثیر ضد عفونی کننده ها 

 .کرده و موجب نابودی آنها می شوند

حذف يا نابودی کامل تمام انواع میكروبها به روش  (:Sterilization) (سترون سازی) استرایلیزاسیون
 شیمیايی يا فیزيكی که شامل اسپورباکتريها نیز می شود.

 . میرود کار به زنده موجودات برای کننده عفونی وضد گندزدا برای سطوح غیر زنده:0نکته 
 افتهاب به آسیب از تا باشد کمتر گندزداها به نسبت بایستی غلظت ضد عفونی کننده ها:4نکته 

 .دارد کمتری سمیت گندزداها به نسبت ها کننده عفونی ضد دلیل همین به گردد اجتناب

های خارجی که ناقل بیماريند مثل گال و يعنی از بین بردن انگل: (Disinfestationآلودگی زدایی )
 های بیولوژيک .يعنی تخريب فعالیت Biodeteriorationشپش 

زدودن تمام موادخارجی از روی اشیا که به طور معمول با استفاده از آب همراه يا  (:cleaningپاک کردن)
 .بدون ماده دترجنت يا محصوالت آنزيمی ممكن می شود

 برد.ماده ای است که با استفاده از کشش سطحی آلودگی را می :(Detergentدترجنت )

 کشش کاهش خاصیت دارای که گردد می اطالق شیمیایی عوامل به :(Cleaner: ) پاک کننده
 باشد می وسائل نتیجه حذف آلوده کننده از سطوح و ودر مایعات سطحی

شود و باعث ها تولید میشیمیايی است که توسط ارگانیسم( ماده آلی Antibioticآنتی بیوتیک )
 شود.های ديگر در انسان، حیوانات و گیاهان میبازدارندگی يا کشتن ارگانیسم
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 داها به دو دسته تقسیم میشوند :زگند : انواع گندزداها

 فیزيكی الف
 شیمیايی –ب 

 : فیزیکی گندزداهای –الف 

 حرارت
 برودت

 خشک کردن
 نورخورشید

 حرارت :
 حرارت مرطوب -4حرارت خشک -0حرارت بردو نوع است :
تمامی میكروبها در اثر حرارت مرطوب از بین می روند و سرعت مرگ آنها بستگی  حرارت مرطوب :

به درجه حرارت و زمان آن دارد ، به اين صورت که هرچه حرارت بیشتر باشد زمان از بین رفتن عوامل 
 بیماريزا کوتاهتر است .

 حرارت مرطوب شامل موارد زیر است :

 بخار آب استفاده از
 جوشاندن

 پاستوريزه کردن
اين روش با استفاده از اتوکالو صورت میگیرد که درآن به وسیله بخار : استفاده از بخار آب

 10تا  64درجه سانتی گراد در مدت  616آب تحت فشار مواد مختلف استريل میشوند . اين دستگاه در 
 میتواند عمل گندزدايی را انجام دهد اين روش برای گندزدايی وسايل بیمارستانی استفاده میشود.دقیقه 

دقیقه از   64تا 60 مدت  درجه سانتی گراد در 600ها را در  عمل جوشاندن کلیه میكروب :جوشاندن
 و شده ار آلوده بیم  مدفوع و   خلط با   لوازمی که و   بین می برد . از اين روش برای گندزدايی لباس

 گندزداهای شیمیايی نیست استفاده میشود. دسترسی به
برای از بین بردن عوامل بیماريزا در شیر و يا مواد غذايی بكار میرود و دراين روش ماده : پاستوریزه کردن

 درجه سانتی گراد حرارت میدهند و بالفاصله آنرا سرد میكنند. 10تا  10غذايی را بین 
تأثیر حرارت مرطوب خیلی بشتراز حرارت خشک است و در درجه حرارتهای مشابه زمان   حرارت خشک :

الزم برای استريل نمودن با حرارت مرطوب کمتر است تا حرارت خشک . ولی درمواردی که نمیتوان از 
 حرارت مرطوب استفاده کرد بايستی از حرارت خشک استفاده نمود.

 610 میتوان وسیله اين با و دارند را باال دمای تحمل که ای شیشه و فلزی وسايل کردن استريل برای فور :
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به مدت يكساعت عمل استريل  و گراد سانتی درجه 610 درحرارت ويا ساعت 1 بمدت گراد سانتی درجه
 کردن را انجام داد . دراين روش کلیه عوامل بیماريزا ار بین میروند.

آزمايش را میتوان با قراردادن بمدت چند ثانیه روی شعله  وسايل آزمايشگاهی فلزی يا دهانه لوله شعله :
 .چراغ الكلی يا گازی استريل نمود

برای از بین بردن اجسام آلوده از  "سوزاندن بهترين وسیله سترون سازی است اين روش معموال: سوزاندن
ذی لیوان کاغوخطرناک ،قبیل باند زخم ، پارچه های مصرف شده ، البسه بیماران مبتال به بیماريهای مسری 

 مسلوالن ، زباله ، الشه حیوانات آلوده و وسايل بی ارزش ديگر کاربرد مؤثری دارد .
يكی واطو کردن لباسها سبب گندزدايی البسه و از بین رفتن بسیاری از میكروبها میشود : اطو کردن

 ازروش های خشک است .
مانع رشد میكروبها گرديده وبعنوان ضد فساد عمل اگر چه سرما خاصیت گندردايی ندارد ولی  :برودت

مینمايد . سرما رشد میكروبها و قارچهايی را که باعث فساد مواد غذايی میشوند متوقف میكند. مدت 
نگهداری مواد غذايی در درجات مختلف سرما متفاوت بوده و بستگی به تأثیر درجه سرما بر روی هرنوع غذا 

 دارد
خشک کردن موادی  مختلف در برابر خشک کردن حساسیت متفاوت دارند ، باکتری های خشک کردن :

که حاوی باکتری هستند اغلب منجر به مرگ آنها میشود. سطوح خشک و تمیز مقدار کمی باکتری در 
خشكی برای جلوگیری از تولید باکتريها مؤثر است . خشک کردن يكی ديگر از راههای قديمی برای بردارد ،

 است و ازاين طريق بیشتر برای میوه ، سبزی ، شیر ، ماهی ... استفاده میشود.نگهداری غذا 
نورخورشید ارزانترين ومناسب ترين گندزدا است ، به طور کلی میكروب ها درمقابل هوا  :نورآفتاب و اشعه

گندزدايی و آفتاب فوق العاده حساس هستند و آفتاب دادن منازل والبسه و اثاثیه يكی از مهمترين طرق 
 وجلوگیری از امراض مختلف است .

کرئولین کلر ،:  مهمترین گندزداهای شمیایی عبارتند از: گندزادهای شیمیایی -ب
کلر گازی است زرد مايل به سبز که دارای خاصیت  گاز کلر، ساولن ، بتادین ، هاالمید و آهکالکل ،،

پستانداران بسیار خطرناک است از اين گاز برای  تنفس اين گاز برای انسان وسايرمیكروب کشی قوی است ،
گندزدايی آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها استفاده میشود . برخی از مواد کلر دار که برای نظافت و بهداشت 
استفاده میشوند مانند پرکلرين ، کلروردشو و آب ژاول هنگامی که با اسیدها حتی اسید ضعیف مانند سرکه 

رمخلوط میشوند مقدار زيادی گاز کلر از خود متصاعد میكنند که تنفس آن خطرناک و يا برخی مواد ديگ
برای گندزدايی يا  طوالنی مدت شود. و   مزمن و حاد و آسیبهای آنی  باعث مسمومیت و  تواند و می  بوده

  استفادهغلظت های مختلف  با   مواد شیمیايی زاستريل کردن وسايلی که تحمل حرارت را ندارند بايد ا
شست و خشک کرد ، وجود آلودگیهای قابل مشاهده مثل  "وسايل را کامال  نمود.قبل از استفاده از اين مواد

بودن وسايل باعث رقیق شدن  خیسد. شو ساير موجودات می خون خشک شده باعث زنده ماندن باکتريها و
 .محلول میگردد
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زمان -غلظت عامل ضد میكروبی-د میكرو ارگانیسم هاضدعفونی کننده ها شیمیايی به تعدا و اثر گند زداها
 مواد مزاحم-حجم-سختی آب-رطوبت-محیطph-حرارت-مكان دسترسی به میكرو ارگانیسم ها-تماس

 نحوه رقیق کردن وایتکس

 در لباسشویی اضافه کردن حداکثر یک نصف فنجان وایتکس(6

 شستشو و نظافت مصارف برای وایتکس لیتر میلی01 با  آب لیتر یک (1

 دست با  یک قاشق غذاخوری در یک گالن آب برای شستشوی البسه (2

 دزدایی و ضد عفونی سطوح و اشیاء.گن مصارف برای وایتکس لیتر میلی با01 آب لیتر نیم (0

 :کننده نکات ایمنی حین استفاده از سفید

 قبل از استفاده برچسب دستور مصرف محصول را به دقت مطالعه شود. (6

 سفید کننده در یک محل خنک و دور از تابش خورشید نگهداری شود. (1

 وایتکس از دسترس کودکان دور نگه داشته شود. (2

 پس از هر بار استفاده از سفید کننده، در ظرف مجددا محکم بسته شود.(2

 حین استفاده از وایتکس درها و پنجره ها باز نگه داشته شود.(4

 احتمال صورت در همچنین شود استفاده وماسک دست دستکشحین استفاده از سفید کننده 
 .ینک ایمنی استفاده شودع از بایستی کننده، سفید شدن پاشیده

برای رقیق کردن وایتکس از آب سرد استفاده شود.چراکه آب داغ اجزای فعال سفید کننده را  (1
 تجزیه میکند.

دقیقه در سفید کننده رقیق شده قرار گرفته  01برای ضد عفونی کردن اشیاء،آنها باید به مدت  (1
 وسپس کامال آنها را آب کشید و در انتها الزم است دستهای خود را با آب و صابون بشویید.

 .رود بکار شده رنگ سطوح و رنگی های پارچه فلزات، برای نبایستی کننده سفید (1
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 شستشو را چشمها سرد آب زیر دقیقه 01 مدت به چشمها به کننده سفید ورود صورت در (60
 .شود مراجعه پزشک به فورا و داده

 .شود منتقل اورژانس به فورا مصدوم و کرده خودداری استفراغ در صورت بلع وایتکس از القاء

 نحوه ضد عفونی سطوح با وایتكس:

 ابتدا سطح مورد نظر را با شوینده خانگی تمیز کنید. (6

قسمت آب را تهیه کنید. سپس با محلول  0محلول رقیق شده یک قسمت سفید کننده و  (1
 حاصل اقدام به شستشوی سطح مورد نظر کنید.

 کننده سفید خورنده بقایای بردن میان از برای.گردد خشک اجازه دهید سطح مورد نظر کامال
 .دهید شستشو الکل بوسیله را سطح میتوانید

 :هیپوکلریت کلسیم(کلر ) پرکلرین / 

 درصد 6   -  4  غلظت موارد استفاده :

 دقیقه 01  - 01  مدت تماس:

 جاتمیوه و هاسبزی سطوح، و محیط گندزدایی موارد مصرف :

 آب لیتر 0 در پرکلرین پودر گرم 01  -11مالحظات : 

 لیتر برای گندزدایی توالت ، حمام و... 01گرم در  1

 سبزی و ظروفلیتر برای  01گرم در  4

 :(سدیم آب ژاول ) وایتكس/ هیپوکلریت

 درصد  0 -1غلظت مورد استفاده: 

 دقیقه  01  - 41  مدت تماس :

 آشپزخانه و توالت  ، هالباس ، محیط و سطوح گندزدایی موارد مصرف :
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 شستشو و نظافت مصارف برای وایتکس سی سی01 با  آب لیتر یک مالحظات :

 سی وایتکس برای مصارف گندزدایی سطوح و اشیاءسی  01نیم لیتر آب با 

 قرار دهید. استفاده مورد ساعت 40 ظرف بایستی را شده محلول رقیق

 آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد.

 هاالمید:

 درصد  /.1   -  1غلظت مورد استفاده : 

 دقیقه  01  - 40مدت تماس : ساعت 

 ظروف،وسایل آشپزخانه ،تخت ورختخواب،کف دیوار،اجساد، آمبوالنسموارد مصرف : گندزدایی 

 لیتر آب 0 در هاالمید پودر گرم 1  -11 مالحظات :

گرم برای گندزدایی البسه کارکنان وسرویس های بهداشتی وآشپزخانه و سالن های  1تا  0
 غذاخوری

 تنظیف وسایل گندزدایی برای گرم 0

 :Plus 53 دکونكس

 درصد 0 - 4  استفاده :غلظت مورد 

 دقیقه  01 -41مدت تماس : 

ئل اتاق عمل و بخش های مراقبت ویژه، وسا ، بیمار مراقبت وسائل و ابزار گندزدایی موارد مصرف :
 ابزار جراحی ، وسائل بیهوشی

هفته و در صورت عدم استفاده  4مالحظات : محلول رقیق شده در صورت استفاده بمدت حداکثر 
 اثر خود را حفظ می گند . بمدت یک ماه

 :57AF  دکونكس
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 درصد 4 : استفاده مورد غلظت

 دقیقه  1مدت تماس : 

 پزشکی تجهیزات  بهداشتی های سرویس  موارد مصرف : گندزدایی سطح زمین، دیوار، حمام و
 عمل اتاق های ودستگاه

 . گیرد می قرار تاثیر تحت  مالحظات : قابلیت میکروب کشی این محلول توسط مواد شوینده

 :الكل

 درجه 71  غلظت مورد استفاده :

 ثانیه  01  - 41 دقیقه  مدت تماس :

 موارد مصرف : برای ضد عفونی پوست ، وسایل و تجهیزات

 درجه 14 الکل پیمانه 0 با مقطر آب پیمانه 0:  درجه 71 الکل تهیه مالحظات :

 %71 لالک به آغشته پنبه یا پارچه از بایستی شوند، خیس نباید محل  برای وسایل حتی اال مکان
 .شود استفاده

 :وگل(ل – تنورید – آیوداین پوویدون – ترکیبات ید دار ) بتادین

 درصد 0 - 01  غلظت مورد استفاده :

 دقیقه 01  -011مدت تماس : 

 موارد مصرف : اسکراب کردن . آماده سازی پوست . گندزدایی تجهیزات پزشکی. کف راهروها

 آب لیتر یک در محلول سی سی 01  -011 مالحظات :

 با افزایش رقت این ماده خاصیت باکتری کشی آن افزایش می یابد .

درصد استفاده  4جهت گندزدايی مستراحها به ويژه درمنازل آلوده بیمارستانها بايد از کرئولین کرئولین:
ينكه چه درصد خريداری شده باشد از فرمول درصد کرئولین و کرزول با توجه به ا 4نمود برای تهیه محلول 

=    K . p                                                                                     زير استفاده میگردد:
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L                                                                                                   C 
K مقدار کرئولین موجود = 
P درصد کرئولین خريداری شده = 
C غلظت مورد نیاز = 
L مقدار محلول مورد نیاز = 

درصد میتوان از آن تهیه  4درصد داشته باشیم مقدار محلولی که با غلظت  20مثال: اگر ده لیتر کرئولین 
 کرد به قرار زيراست :
     مقدار محلول برحسب

    =  L 10                                                                                     لیتر 
60×20

4        
برای گندزدايی مستراحها ومدفوع واستفراغ بهتراست از سمپاشی يا آبپاش استفاده شود. هر مخزن ده لیتری 

کفايت میكنند. زباله با کرئولین متر مربع از سطح کف اتاق ها و راهروها  640يک سمپاش برای گندزدايی 
 لیتری نگهداری میشود. 14و  10در ظروف  "درصد آغشته وسپس معدوم میگردد . کرئولین معموال 4

 نكات قابل ذکر :

 . گردد می تعیین آلودگی شدت با متناسب استفاده مورد غلظت-

 بلق کردن تمیز- .شودمی بیشتر داغ آب با  اثر میکرب کشی هر گندزدایی )بجز وایتکس و ید(-
 باشد می کننده ضدعفونی و زدا گند  مواد بخشی اثر در مهم عوامل از عفونی ضد و زدایی گند از

 کند .اثرمیمواد ضدعفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد. مثال صابون ، ساولن را بی-

 .کرد استفاده موادضدعفونی کننده را باید در مقادیر کمتر از گندزدا-

ها و گندزداها تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان ، چشم ، ضدعفونی کننده-
 گوش و دستگاه تنفسی جدا باید جلوگیری کرد.

ها را باید شناخت و از تماس آنها با هم جلوگیری کرد. مثال اثر کننده ضدعفونی کنندهعوامل بی-
 شود.اثر کردن مواد ضدعفونی کننده میسفنج ، باعث بیکشیدن و تمیز کردن با ابر و ا تی

ها ، و پالستیک هاالستیک ، پارچه ، کتان ، چوب که کرد بیان توانمی گونه این را امر این علت -
 شوند.ها و ساولن میاثر کردن فنلسبب خنثی و بی
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 ومراکزدرمانیدستورالعمل مصرف بعضی از گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان 

 مورد مصرف ماده مؤثره نام تجاری ردیف

6 

اخگر،هامان 
،معجزه و 

 غیره

بنزاکلونیوم 
 کلراید

مصارف بیمارستانی:قسمتهای مختلف بیمارستانی ،لباس -0
،مالفه ها ،بصورت یک درصد یعنی یک لیتر درصدلیترمورد 

مصارف خانگی ،هتل ها،اماکن عمومی و -4مصرف فرارمی گیرد
یعنی به نسبت یک قسمت در دویست و  411/0بصورت غیره 

 پنجاه قسمت آب

 افروز 1

لیگورگزیلنون و 
دی 

کلرمتاگزیلنون و 
 تریننون

مصارف بیمارستانی:برای قسمتهای مختلف بیمارستان از -0
مصارف عمومی و -4استفاده می شود 01/0محلولی با غلظت 

 استفاده میشود 41/0خانگی از محلولی باغلظت 

 t-کلرآمین هاالمید 2

گرم  11در هزار یا  1ظت غل با محلول از بیمارستانی مصارف  -0
 قاشق غذاخوری( 0در ده لیتر آب)در حدود 

در هزار استفاده  0برای مصارف عمومی و خانگی از محلول -4
 میشود

 اسیدکلریدریک جوهر نمک 2

برای جرمگیری و ضدعفونی کاشی و موزائیک کف،دیوارها 
سرویسهای بهداشتی و نسبت مساوی آب مخلوط  بخصوص در

کرده و مصرف میشود یعنی به ازای هر لیتر جوهرنمک یک لیتر 
آب و بعد از گذشت ربع ساعت محلهای مورد نظر باید با آب 

 شستشو شود

 کروزل کرئولین 4

برای ضد عفونی سرویسهای بهداشتی و مجاری فاضالب که با 
قات آن ترکیبی از حشره مصرف میشود بعضی از مشت%1غلظت 

کش ها در آن وجود دارد که باعث از بین بردن حشراتی مانند 
 سوسک و غیره می شود

 کلروگزیلنون دتول 1
سی سی از دتول  71در مصارف بیمارستانی که برای هر ده لیتر 

 با آب مخلوط میشود

1 
مایع 

سفیدکننده 
هیپوکلرید سدیم 

 % 1کلرفعال 

درصد بکار می رود ولی در  0-1در مصارف بیمارستانی بصورت 
 درصد ده بصورت خونی های لکه تمیزکردن: مانند موارد خاص

 گیرد می قرار استفاده مورد
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یا آب ژاول یا 
 کلرین

  :از عبارتند شیمیايی زدايی گند عملیات در مرسوم ترکیبات
 سديم کلريت هیپو مانند کلره ترکیبات 

 الكلی ترکیبات 
 فنلی ترکیبات 
 کوآرتر آمونیم ترکیبات 
 پراکسیژن ترکیبات 
  :خوب گندزدای ماده يک های ويژگی
 باشد داشته وسیع اثر گستره 

 موثرباشد ها میكروارگانیسم تمام برروی 
 باشد محلول درآب 
 نباشد محرک وتنفس چشم پوست وبرای نباشد سمی 
 نباشند مقاوم آن به ها ارگانیسم 
 نرساند آسیب پزشكی وسايل و پارچه به نشود فلزات خوردگی باعث 
 نمايد تاثیر کوتاهی زمان درمدت 
 باشد تحمل قابل غیر و زننده بوی فاقد 
 باشد آسان آن از استفاده روش 
 باشد میسر کننده پاک مواد با آن همزمان استفاده 
 باشد باثبات سازی انبار درمراحل 
 باشد نداشته شدن جامد ويا شدن نشین ته به تمايلی واستفاده انبارداری درحین 
 نكند خورندگی ايجاد نگهداری وسايل ودر بوده حمل وقابل ارزان 

 

  :است الزامی گندزدا مواد از استفاده حین ذیل موارد رعایت
 

 رواقعد گذارد نمی تاثیر بالفاصله ای کننده عفونی وضد گندزدا ماده هیچ که باشید داشته توجه بايستی
 دما دارند نیاز زا بیماری عوامل رفع درجهت مشخص زمان مدت يک به کننده عفونی ضد مواد تمامی

 اثیرت هدف ی ها میكروارگانیسم نابودی برمیزان که هستند ازعواملی کننده عفونی وضد گندزدا مواد وغلظت
 توجه ماده آن پیشنهادی غلظت به ها کننده عفونی ضد و ها ازگندزدا استفاده درهنگام بنابراين  دارند.

 دمای در توجهی قابل میزان به ها کننده عفونی ضد و ها زدا گند از  بسیاری فعالیت باشید داشته خاصی
 کمتری تاثیر آلودگیها و ارگانیک مواد حضور در ها کننده عفونی ضد و گندزداها تمامی يابند می بهبود باال

 از استفاده .کنند می يجادا اختالل مواد اين فعالیت در زا بیماری عوامل پوشاندن با ارگانیک مواد دارند
 ماده دارد مناسب تهويه وجود به نیاز هیدروژن پراکسید و اسید پراستیک محلولهای مانند مواد از بعضی
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 ضد محلول دو پرشوند دوباره نبايد کش میكروب مواد حاوی ظروف شود پیمانه دقت به بايستی مصرفی
 باشد. الكل ها محلول از يكی که اين مگر برد کار به هم با نبايد را میكروبی

 مهم اتتذکر
 ادهاستف اولیه های کمک جعبه و ايمنی ،عینک ،ماسک دستكش ، شیمیايی ازمحلولهای استفاده درزمان- 6
 .باشد دسترس در و

 و رفت موم مینی ساعات در حداقل يا و نقل و حمل مراکز بودن فعال غیر ساعات در گندزدايی عملیات-4
  گردد لحاظ استرس مديريت و روان بهداشت مربوط مالحظات و گردد انجام آمد

 شود رعايت الزم ايمنی اصول ، اشتعال قابل گندزداهای از استفاده هنگام در -0

 تماس زمان زدا گند هر دستورالعمل به توجه با گردد. اتخاذ هوا مناسب تهويه جهت الزم تمهیدات-0
 مديريت باشد داشته پی در تنفسی ها حساسیت و اطراتمخ گندزدا ماده چنانچه و گرديده لحاظ مناسب

 .گردد انجام مناسب زمان تا محل تخلیه جهت الزم

 :محیطی بهداشت  های نظارت

 گندزدایی و پاکسازی

 یگندزداي و پاکسازی عملیات  اهمیت بمانند زنده سطوح روی ساعتها تا توانند می  بیماريزا  های ويروس  
 در .شود منجر محیط در پاتوژن عوامل حذف و ها ويروس شدن فعال غیر به تواند می که است جهت آن از

 هک سطوحی مورد در صرفا بلكه شوند گندزدايی سطوح تمام نیست الزم سطوح، گندزدايی عملیات هنگام
 پاکسازی انجام با توان می را سطوح .ساير است الزامی باشند شده واقع آلودگی معرض در است ممكن

 ماده عملكرد راندمان افزايش به گندزدايی از قبل پاکسازی مرحله يک انجام .نمود آالينده از عاری محیطی
 ، گندزدا ماده نوع جمله از مواردی به زدا گند مواد از استفاده هنگام در همواره .کند می کمک گندزدا

 مواد اين دستورالعمل در که گندزدايی نحوه و سطوح با تماس ،زمان سازی رقیق ،اثربخشی، موجود ترکیبات
 از دقیقه چند از پس است بهتر آلوده های آئروسل تشكیل از جلوگیری بمنظور .شود توجه است موجود

 عدب سطوح شدن خشک از است الزم شود کشیده سطوح روی تمیز مرطوب دستمال ،يک گندزدايی عملیات
  .شود حاصل اطمینان یگندزداي از

  :نقل و حمل مراکز و وسایل در سطوح بندی تقسیم

 ها ،میله ها دستگیره است تماس در آن با مسافران های دست که سطحی هر شامل : حساس سطوح -الف
 شیرهای ، ها شیشه دستگیره داشبورد و ،فرمان کمربندها قفل ، ها صندلی روی سطوح وسايل، داخل ی

 باعث که گندزدايی مواد با حساس سطوح است الزم ...و  مشکوک سطوح، برق پريزهای و ها کلید آب،
 محسوب مواد اين از ای نمونه الكلی متوسط سطح گندزداهای گردند گندزدايی شوند نمی سطوح تخريب

 ولی شوند نمی توصیه حساس سطوح در خوردگی و بو،رنگ ايجاد دلیل به کلره گندزداهای شوند می
 استفاده ،با سطوح با زدا گند ماده تماس از پس دقیقه 60 بايستی شويم مواد ازين استفاده به گزيرنا چنانچه

 .شود پاکسازی سطوح روی نرم تمیز پارچه از

 سرويس تردد(، وسايل داخل سطح و ها سالن در ) ها پرده ، سقف و کف ، ديوارها : حساس غیر سطوح -ب
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 سازیپاک انجام صرفا و نیست متوسط و باال سطح گندزدای مواد استفاده به نیازی  روشويی ، بهداشتی های
  .کند می کفايت دترجنت مواد با شستشو و

  :شهری  نقل و حمل مراکز در عفونی ضد و گندزدایی عملیات انجام راهنمای

 باعث سطوح روی  ماده گونه هر وجود شوند پاکسازی و تمیز سطوح است الزم عملیات آغاز از قبل : مقدمه
  .گردد می گندزدا ماده عملكرد کارايی کاهش

 :گندزدایی اپراتور نیاز مورد وسایل

 مخصوص روپوش از استفاده

 دستكش از استفاده

 محافظ عینک از استفاده

 ماسک از استفاده

 پسماند آوری جمع کیسه بودن دسترس در

 اولیه های کمک جعبه

 سرد( فاگرهای و دستی های پمپ ) کننده اسپری دستگاه

 استاندارد و متناسب گندزدايی های محلول

  :محلول تهیه
 : الکلی های محلول.6

 های محیط در ويروسی و میكربی عوامل با مقابله برای گندزدا ترين اقتصادی و ترين مناسب الكلی ترکیبات
 طوحس کردن استريل نیز و دست اسكراب برای توان می ترکیبات اين از شوند می تلقی  ونقل حمل عمومی
 دض برای ای جداگانه های محلول رفته بكار مواد درصد تنظیم با سازنده های شرکت معموال که کرد استفاده
 روی حسطو ويژه گندزدای مواد از استفاده کنند می عرضه بازار به سطوح زدايی گند و ها دست عفونی
  .شود پوستی التهاب و حساسیت باعث تواند می زنده بافت و ها دست

 :زدا گند ماده مصرف از قبل نکات

 :که کنیم دقت هستند مصرف به آماده الکلی و مایع های محلول اصوال
 داشت سازی رقیق به نیاز محلول که صورتی در و کنیم مطالعه را آن از استفاده دستورالعمل حتما - الف 

  .کنیم اقدام دستورالعمل اساس بر آن انجام به نسبت

 کنیم دقت محلول ظرف روی شده درج مصرف تاريخ به -ب

 اسپری های پمپ از )استفاده باشیم داشته زدا گند ماده از استفاده روش خصوص در کافی اطالعات – ج
 ( ... و سرد پاش مه و کننده

  .باشد داشته متفاوت الكل نوع دو از ترکیبی حداقل بايستی است الكلی زدا گند ماده اگر -د

 بگیريد نظر در الكلی ماده بخشی اثر برای کافی زمان -ه

 کنید حاصل اطمینان گندزدا ماده کافی پوشش از -و

  .کنید حاصل اطمینان سطح روی گندزدا ماده شدن خشک از -ز

 امكان خصوص در پاش مه کننده یدتول شرکت از حتما کنید می استفاده سرد پاش مه از چنانچه -ح
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  .کنید حاصل اطمینان پاش مه با گندزدا ماده از استفاده

  ندارد وجود احتراق قابلیت دلیل به حرارتی پاش مه توسط الكلی گندزدای از استفاده امكان -ت

 و آسپتومن ، سارفوسپت ، ،دکونكس دکوسپت اسكراب، سانی ، زيد زد،میكرو میكرو های محلول -ی
 هستند بازار در حاضر حال موجود های محلول از هايی ...نمونه.

 : الكلی غیر های محلول.2
 :کلردار محلول

 بوی دارای ها محلول اين که باشید داشته توجه اما هستند قوی زدايی گند خواص دارای کلره های محلول
 شود انجام خاصی تمهیدات تحت بايد ها محلول اين کاربرد و هستند خوردگی و رنگبری خاصیت زننده،

 ابالته و محرک آثار يا و باشد داشته پی در تنفسی های حساسیت تواند می ها محلول اين بخار استنشاق
 و رکل بقايای پاکسازی خصوص در الزم تمهیدات مواد اين از استفاده هنگام در لذا گذارد بجا پوست روی آور

  .شود انجام افراد ورود از قبل محل تهويه

 :کلر محلول تهیه

  .شود می استفاده کلر درصد   0,4 محلول از سطوح گندزدايی برای

  :ژاول آب محلول تهیه

  .شود اضافه پیمانه 1 به درصد 2,4 وايتكس پیمانه يک

  :پارت ژاول های قرص از محلول تهیه

 برای و شود حل آب لیتر 2 در قرص يک تعداد سطوح برای )معموال سازنده شرکت دستورالعمل برابر
 ( شود حل آب لیتر 60 در قرص يک البسه و ها پرده شستشوی

  :توجه
 شوند می استفاده دستمال به آغشته يا اسپری شكل به ها محلول اين-

 فوريت به محلول ساخت از پس است الزم و دهد می دست از را خود خاصیت محلول زمان گذشت با-
 گیرد. قرار استفاده مورد

 با ، سطوح پاشش از پس دقیقه 64 تا 60 بايستی زدا گند اين تخريبی اثرات از جلوگیری جهت-
 . گردند تمیز نمدار دستمال

 کوچكتری در ذرات اندازه که باشد نحوی به فاصله و پاشش نازل تنظیم ها محلول اسپری هنگام در-
 . شود داده پوشش کامال نظر مورد سطح و ممكن سايز

 روی نقل و حمل ايستگاههای در ها ويروس روی موثر دست  کننده ضدعفونی محلول است بهتر-
 . گیرد قرار عموم دسترس در و نصب ديواری ديسپنسرهای

 گیرد. قرار عموم ديد در دهنده هشدار و الزم ايمنی و بهداشتی های توصیه-
 نجاما عمومی نقل و حمل وسايل و ايستگاهها تعطیلی ساعات در گندزدايی عملیات المقدور حتی-

 . شود انجام الزم رسانی اطالع عموم استرس و نگرانی از جلوگیری جهت و گرديد
 عملیات ناظر مسئول زدا، گند ماده نوع مكان، زمان، کامل) مشخصات ثبت جهت الزم سازی مستند-

 شود انجام عملیات ....(
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 شود. گرفته نظر در مراکز اين در شاغل پرسنل جهت الزم های آموزش-
 بیمار يک انتقال برای نقلیه وسیله يک از مثال دارد وجود آلودگی بالقوه احتمال که مواردی در-

 از اضطراری شكل به توان می شده گفته مواد و ها روش با گندزدايی بر عالوه شده استفاده مشكوک
 مهنگا در کرد استفاده فضا( وسعت به )بسته NDP لیتری میلی 200 و لیتری میلی 40 های کپسول
 و تخلیه مسافرين افرادو از سالن يا نقلیه وسیله واگن يا اتاق داخل فضای بايد ها کپسول اين از استفاده

 از و مسدود را ها ورودی داده قرار زدايی گند مورد فضای مرکز در و فعال را کپسول فعالیت ضامن
 . شد خارج مكان

 60تا  1کاربردش بی خطر است ولی با  آهک ارزانترين گندزدا است . همچنین عاری از بو و آهک :
برای وزن و چهار برای حجم خودش با آب مخلوط شود شیر آهک بدست می آيد وبرای گندزدايی 

مدفوع بسیار مفید است . حداقل حجم آهک مورد مصرف بايد به اندازه مدفوع باشد .از شیر آهک برای 
میشود چون باکتری اسپردار را میكشد.  سفید کردن قسمتهای مختلف طويله گاوهای شیرده استفاده

آهک همچنین برای برطرف کردن بو است . شیر آهک قادر است درمدت يک ساعت میكروب حصبه و 
وبا را از بین ببرد .خلط ، مدفوع واستفراغ بیماران وبايی و همچنین زباله در ظروف های درب دار جمع 

کند اگر ماده  وبايی فوت می واقعی که بیمارشود در م درصد گندردايی می10آوری و با شیر آهک 
 .شود گذاشته ديگری در دسترس نباشد ، يک اليه آهک کف تابوت ريخته ، جسد در آن گندزدايی

 
 

 تمرین نظری
 تقسیم بندی گندزداهارابنویسید

 گندزداهای فیزیکی رانام ببرید
 حرارت مرطوب به چندروش انجام میگیرد؟

 ببرید. انواع حرارت خشک رانام
 نوع ازانواع گندزداهای شیمیایی رانام ببرید.1

 آب آهک درچه مواردی استفاده می شود؟
 طریقه ضدعفونی نمودن سبزیجات ومیوه جات رابنویسید.

 

 تمرین عملی
 درحضورمربی طریقه جوشاندن وسایل پانسمان وتزریقات راتمرین کنید.

 ومیوه جات راانجام دهید.درحضورمربی نحوه ضدعفونی کردن سبزیجات 
 طریقه رقیق کردن وایتکس را تمرین کنید.

 نحوه تهیه آب آهک راعمال تمرین کنید.
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 فصل چهارم : سموم وآفت کش ها

 اهداف آموزش

 در پایان از فراگیران انتظار میرود بتوانند به درستی؛

 تعریف سم وراههای ورودبه بدن رابیان کنید.-0

 رابیان کنید. نحوه نگهداری سموم-4

 طریقه استفاده ازحشره کش هارابیان نمایید.-0

 مقدمه

کشاورزان و باغداران  برای  بدست آوردن محصول از زمین زحمات زیادی می کشند ، اما حاصل 
کار آنها را اول حشرات و جوندگان می خوردند. بنابراین برای از بین بردن آفات گیاهان و به دست 

بیشتر مزارع  و باغات را سمپاشی می کنند و برای آن که گاو، گوسفند،  آوردن محصوالت بهتر و
مرغ  و پرندگان دیگر از مزاحمت کنه ، شپشک و غیره خالص شوند طویله ها  و محل نگهداری 
آنان را سمپاشی می کنند .حتی بعضی از سموم را به پوست بدن حیوان می مالند. وقتی درمحل 

ک ، کنه ، عقرب  و حشرات دیگر آزارمان می دهد  به  فکر می زندگی وجود مگس ، سوسک ، ک
افتیم که با سم آنها را از بین ببریم.بدین ترتیب دربعضی موارد ناچاریم ازسم استفاده کنیم .اما باید 
بدانیم سم مثل هردارویی فقط درحد لزوم و در موقع ضرورت ،با روش درست به کار رود و گر نه 

همانطور که حشرات و موش ها را از بین می برد، می تواند انسان  و حیوانات بسیار خطرناک بوده و
 مفید راهم بیمار کرده  یا از بین ببرد.

 سم چیست؟

سم به شکل مایع ،جامدیاگازتهیه می شود.سم اگربه مقدارخیلی کم یابه پوست مالیده 
شودویاانسان بخاروبوی آن راتنفس کندباعث ناراحتی ،بیماری ومسمومیت شده ویامنجربه مرگ 
می گردد.مسمومیت ممکن است خیلی شدیدباشد،به طوری که شخص مسموم واطرافیان فوری 
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ویاکم کم به صورت ناراحتی ومریضی ظاهرگردد،به طوری که حتی متوجه شوند)مسمومیت حاد(
 (.شخص مسموم واطرافیان متوجه دلیل ناراحتی وبیماری اونشوند)مسمومیت مزمن

 راههای ورودسم به بدن

 سم میتواندازراه نفس کشیدن واردریه ها شود.-0

 سم می تواند از طریق پوست وارد بدن شود .-4

 و خوردن وارد بدن شود. سم می تواندازراه دهان-0

 درجه شدت یاضعف زیان آوری سموم بستگی به مواردزیردارد:
 نوع ماده شیمیایی

 به بدن راه ورود
 ماده شیمیایی مدت تماس بدن با

 مواردمصرف سموم

استفاده ازسموم تنهاراه حل مبارزه باحشرات نیست ،بلکه راه حل اساسی مبارزه باحشرات 
ورعایت نظافت وبهداشت محیط است .درصورتی که این مسایل رعایت وجوندگان بهسازی محیط 

 .نشود،مدتی پس از سمپاشی مجددامحیط آلوده به حشرات وناقلین خواهدشد

 نحوه نگهداری سموم

 درنگهداری سموم نکات زیربایدموردتوجه قرارگیرد:

می رود خطرناک است هرنوع سم ،مانند سمی که برای کشاورزی یا برای طویله  و یا خانه به کار-0
 و باید درمحلی دور از دسترس افراد و بچه ها درجای امنی نگهداری شود.

 هیچوقت سم رادرآشپزخانه ،طویله و یا اتاقی که محل زندگی افرادخانواده است نگذارید.-4

سم باید در قوطی و ظرف خودش نگهداری کرد و هرگز نباید آن را داخل ظرف دیگری ریخت -0
 است اشتباها ازآن استفاده شود.،چون ممکن 
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 بعد ازهربار مصرف درب قوطی را محکم ببندید.-0

 .سم با وسیله نقلیه ای که مسافر،دام و یا موادغذایی حمل می کند جابجا نشود -1

 طریقه استفاده ازسموم

باتوجه به خطراتی که سموم دارندبایدفقط درمواردضروری وباتوجه به نکات زیرمورداستفاده 
 قرارگیرند:

برای اینکه سم با دست و بدن تماس پیدا نکند باید حتما شخصی که سمپاشی می کند از لباس -0
 .،کاله و دستکش پالستیکی که بدن ،دست ها و موهای او را کامال بپوشاند استفاده نماید

چون ممکن است هنگام سمپاشی قطرات سم به چشم بپاشد،فرد سمپاش باید از عینک -4
 ه چشم را کامال محافظت می کند، استفاده کند.مخصوص ک

ذرات سم به صورت بخاریا پودر از سوراخ های بینی و دهان واردشده ،دراثرتنفس به ریه هامی -0
رود .بنابراین موقع سمپاشی باید حتما ازماسک  و یا پارچه تمیز برای پوشاندن دهان  و بینی 

 استفاده شود.

ات سم روی پاها نریزد و یا  وقتی روی محل سمپاشی شده  راه برای اینکه موقع سمپاشی قطر-0
 می روند ته کفش  به سم آلوده نشود  باید از چکمه بلند استفاده  نمایند.

در روزهایی که  باد  شدید می وزد  نباید باغ  و مزرعه را سمپاشی کرد و  اگرباد کم است موقع -1
 م  به بدن نپاشد.سمپاشی باید پشت به باد بایستید تا قطرات س

آموزش اینگونه  قابل توجه کسانی که سمپاشی می کنند نکات
 دهید:

 .موقع سمپاشی ازخوردن آب  و غذا و کشیدن سیگار خودداری نمایند 
 .اگرسم  به چشم پاشیده  شد ،فورا چشم را با آب زیاد شستشو داد 
 .اگرسم روی بدن ریخت باید فورا محل را با آب  و صابون بشویند 
  پس از تمام شدن کار سمپاشی لباس ،ماسک و چکمه را بیرون آورده و دست ها و صورت

 را بشویند وهرگز با لباس  و کفش سمپاشی  به خانه نروند.
 .پس از اتمام کار محل سمپاشی شده را ترک نموده  و درفضای آزاد استراحت کنند 
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نکات دیگری که هنگام استفاده ازسموم بایدموردتوجه 

 یرندعبارتنداز:قرارگ
سمومی که برای کشتن موش ها استفاده می شود برای انسان بسیارخطرناک است  و باید سم موش 
،درمحل هایی که دور از دسترس بچه ها و افراد دیگر است  به کار رفته  و از ریختن آنها درنزدیکی 

ی شوند اجتناب موادغذایی  و یا محل هایی که گاو و گوسفند،مرغ  یا پرندگان  نگهداری م
نمایند.درصورتی که حیوانات این سم ها را بخورند و بمیرند و گوشت آنها را مورد استفاده قراربگیرد 
باعث مسمومیت شده وخطرناک است .بعضی ازطعمه های موش کش دارای سموم ضد انعقاد خون 

است ازدهان  هستند که اگر حیوانات یا انسان آنهارابخورددچارخونریزی داخلی می شود وممکن
وبینی اش خون جاری شود که دراین صورت برخوردباچنین مواردی باید آنهاراارجاع فوری داد.برای 
جلوگیری از پیدا شدن حشرات در برنج  و حبوبات ،آرد و غیره  از قرص هایی استفاده می شود 

ات مردم ازخطر)فسفید آلومینیم (که پس از بازکردن از محفظه ایجاد گاز سمی می کنند.بعضی از 
این قرص ها اطالعی ندارند و ممکن  است  در داخل اتاق لوله قرص ها رابازکرده  و آن را بازکرده  و 
آن را درگونی برنج  و یا حبوبات گذاشته  و در همانجا بمانند که در نتیجه چون گاز سمی  از قرص 

این قرص ها را بخورد بشدت  ها خارج میشود باعث مسمومیت  افراد خواهد شد. به عالوه اگر کسی
مسموم شده وممکن است بمیرد. بنابراین به دلیل خطرناک بودن این قرص ها موقع مصرف باید 
دقت کرد که :بسته قرص هادوراز دسترس افرادوبچه ها ودرب محل را قفل دارنگهداری شود .قبل 

عد انباربانیلون گرفته شود .ب از بکاربردن درانبارها ،باید تمام دروپنجره ها بسته باشد وشکاف های
ازقرص گذاری نبایدکسی دراتاقهای اطراف انباربخوابد.هنگام خارج کردن قرص ها ازداخل محفظه 
بایددستکش استفاده شود.اگرقرص داخل گونی حبوبات گذاشته می شود باید با کیسه نایلون کامال 

 داد.گونی را پوشاند و آن را خارج از اتاق و در هوای آزاد قرار 

اگرکسی گاز قرص های فسفیدآلومینیم را تنفس کرده  و دچار تهوع  و استفراغ شده  و یا  آن را 
 خورده باشد باید او را ارجاع فوری بدهیم.

 طریقه استفاده ازحشره کش ها:

معموال برای رهایی  از مزاحمت  مگس، پشه، و سوسک  ازحشره کش ها استفاده می کنند، داخل 
های حشره کش سم  همراه گاز قابل اشتعال وجود دارد. بنابراین آنها را نزدیک شعله آتش  قوطی
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قرار ندهید  و یا استفاده  نکنید. هنگامی که افراد در اتاق نشسته یا خوابیده اند و یا مشغول غذا 
 خوردن هستند ،نبایدازحشره کش استفاده شود،چون ذرات سم روی بدن و غذاها می نشیندویا از

 . راه دهان و بینی وارد ریه ها می شود

برای کم کردن خطرات اسپری )افشانه(بایدنکات زیررعایت 
 شوند:

 باید افشانه ها را به هنگام مصرف کامال  ازصورت دور نگه داشت .-0

 این مواد نباید  نزدیک حرارت  نگهداری شوند.-4

 دارند ، استفاده  شود.«  دوست الیه ازن»از افشانه هایی که روی آنها عالمت  -0

 هیچگاه  نباید قوطی های خالی  افشانه  را سوراخ کرده یا سوزاند.-0

 .قوطی های افشانه نشت دار در محیط رها نشوند-1

رنگ های معمولی مصرفی درخانه ها آثار زیان آوری  بر روی سالمت انسان :  رنگ ها
 دارند.

 دستورعمل مصرف صحیح آنها به شرح  زیر است :

 .ازتماس این مواد با پوست  بدن  و چشمها خودداری شود 

 .هنگام رنگ زدن ازخوردن،آشامیدن  و سیگارکشیدن خودداری شود 

 .در محیط رنگ  شده  تا وقتی رنگ خشک نشده نباید  به سربرد 

  ازمحکم بسته شدن درب قوطی های رنگ مطمئن شوید و آنها را دور ازدسترس کودکان و
 .یدحرارت آتش نگه دار

این مواد برای خوش رنگ کردن غذا به کارمی رود.البته مواد :  موادرنگ کننده
رنگی که از گیاهان به دست می آید بی ضرر بوده  ولی مواد رنگی مصنوعی که شامل ترکیبات 

شیمیایی مختلف هستند، چنانچه زیاد مصرف شوند به سیستم عصبی صدمه زده ، باعث 
 .وارد سبب ابتال به سرطان  و یا حتی مرگ می شونددردهای عضالنی  و در برخی م



007 

 

از این مواد می توان انواع سس ها و مواد دیگر را نام برد . مصرف زیاد  :  موادخوش طعم کننده
اینگونه مواد شیمیایی باعث  سردرد،تهوع ، بی حالی وضعف، خواب آلودگی ، رسوب چربی درکبد 

 . و کلیه ها می شود

کم  نمک برای بدن الزم است .ولی مصرف زیاد آن سبب  باال رفتن  مقدار : نمک خوراکی
 .فشارخون  و بیماری های قلبی وعروقی می شود

بسته بندی های ظروف  و لوازم آشپزخانه ای که از روزنامه ،  : ظروف غذا و وسایل آشپزی
 دارای مواد پالستیک های بازیافتی  و یا چینی و سرامیک های رنگ شده تهیه شده اند ، معموال

شیمیایی خطرناک  هستند که با غذا مخلوط شده باعث آلودگی  و مسمومیت می شود  و 
عوارضی چون  سرگیجه ، اسهال ، تهوع، درد معده  و گاهی اختالالت مغزی را به همراه دارد. در 

ان  می بعضی موارد تماس  و استفاده طوالنی  از این مواد موجب  بیماری  و گاهی سرطان  در انس
 .شود

 ثاراین گونه لوازم برسالمتی انسان پیشنهادمی شود :آبرای کم کردن 

برای بسته بندی موادغذایی به جای روزنامه ازکاغذ سفید یا کیسه های پالستیکی تمیز  .0
 استفاده  شود .

 از استفاده ظروف با رنگ های درخشان و  لعاب های براق خودداری شود. .4

اسیدی مانند سرکه یا ترشی در ظروف  پالستیکی خودداری از نگهداری مواد غذایی  .3
 .شود. زیرا پالستیک دراسیدحل شده و مواد سمی تولید می کند

 به جای موادشیمیایی می توان ازمواردزیردرمنزل استفاده کرد:

 .برای خوشبو کردن  هوا، آب لیموی تازه را در ظرفی  ریخته  و به صورت  بخور درآورید 

 دن شیشه  و پنجره ، دو قاشق آبلیمو را در یک لیترآب حل و با روزنامه برای تمیز کر
 خیس شیشه ها را تمیزکنید.

 . به جای مصرف نفتالین می توان روزنامه  را در اطراف کمد لباس گذاشت 

   فنجان جوش شیرین  را درآب جوش حل کنید و  04برای تمیز کردن لوله های فاضالب
 بریزید.درون لوله های فاضالب  
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 .برای  براق  شدن  ظروف فلزی  از آبلیمو با کمی  مایع  شستشو استفاده  کنید 

  به جای استفاده  از پودرهای صیغلی کننده  ظروف ، از نمک  و جوش شیرین  استفاده
 کنید.

  ،برای پاک کردن صورت  به  جای استفاده  از مواد شیمیایی ، مخلوط  مساوی آبلیمو
 برید.عسل و شیر به کارب

 

 تمرين نظری
 سم چیست ؟

 مسمومیت حادومسمومیت مزمن راتعریف کنید.
 سم ازچه راههایی واردبدن می شود؟

 هنگام استفاده ازسموم چه نکاتی ضرورت دارد؟
 اقداماتی که درصورت پاشیده شدن سم به چشم یابدن بایدانجام شود ذکرکنید.

 بایددقت نمود؟این نکات راذکرکنید.هنگام استفاده ازموش کش هابه چه نکاتی 
 هنگام استفاده ازحشره کش ها درداخل اتاق چه نکاتی باید رعایت شود ؟

 برای کم کردن خطرات اسپری )افشانه (چه نکاتی راباید رعایت نمود؟
 

 

 تمرين عملی
 دراتاق کارعملی نحوه سم هارا درحضورمربی شناسایی نموده وخطرات هرکدام رالیست کنید.
نکاتی راکه هنگام استفاده ازحشره کش ها بایدرعایت شود نوشته ودرداخل خوابگاه وکالس 

 درس نصب کنید
 درحضورمربی به خانوارهای روستایی طریقه استفاده ازسموم را آموزش دهید.
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 اقدامات بهداشت محیط در مواقع اضطراری وبالیافصل پنجم:

 اهداف آموزشی

 فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:رود انتظار می

 مهمترين اقدامات بهداشت محیطی در مواقع اضطراری وباليارا لیست نمايد. (6
 روشهای گندزدايی آب در مواقع اضطراری وباليارا را شرح دهد. (1
 روش های دفع بهداشتی زباله در مواقع اضطراری وباليارا توضیح دهد. (2
 رشرايط اضطرار وباليا توضیح دهد.روش های بهداشتی مبارزه با حشرات د (2
 نكاتی که در انتخاب و استفاده از چادرها بايد رعايت گردد،را لیست کند. (4

 ( توصیه های ضروری بهداشت مواد غذايی هنگام وقوع باليا را توضیح دهد1

 مقدمه
 زندگیشرايط اضطراری و باليای طبیعی همواره کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهد و بدون شک  •

انسان، همواره با خطر ناشی از باليا همراه بوده است. که در اثر آن، الگوی طبیعی زندگی و يا 
اکوسیستم مختل شده است، بنابراين رسیدگی به امور بهداشت ، نظیـر تـأمین آب آشامیدنی سالم، 

 وضروری استدفع بهداشتی زباله، تأمین تغذيه وسرپناه مناسب، وساير موارد بهداشتی ديگر مهم 
 .ونیاز به مداخله استثنايی و اضطراری برای نجات و حفظ زندگی انسانها و يا محیط زيست دارد

 جستجو، نجات، تخلیه

 .نجامدل ابطوروز چند ثانیه تا چند از ست ابال ممكن ل فعادوره 

 : پس از وقوع بال، فوری ترين وظیفه عبارت است
 اند.آوار مانده ير زشخاصی که ت انجا؛ تخلیه 
 مینومصداز قبت امر 
  تنااالشه حیواد و فری اهازه فن جناو ديافتن 
 حريقبارزه مبا 
  آسیب ديدگان به محل مناسبانتقال 
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 مهم ترین آثار بالیا بر محیط

 آلودگی منابع آب آشامیدنی 

 از بین رفتن منازل 
 آلودگی مواد غذايی 
 ايجاد وقفه و اختالل در سیستم دفع زباله و فاضالب 
 افزايش ناقلین 
 اجساد انسانی 
 الشه های حیوان 

 اهمیت آب در شرایط اضطراری وبالیا

پس از بروز باليا و حوادث غیرمترقبه، يكی از مهم ترين مسائلی که در زمینه حفظ سالمت عمومی موردتوجه 
 اضطراری، منابع آب در دسترس جهت مصارف. در شرايط قرار می گیرد سالم سازی آب آشامیدنی است

بهداشتی، شرب و طبخ غذا بسیار محدود است. لذا ضروری است تا با توجه به خطرات و فوايد بهداشتی 
کاربردهای آب در کوتاه مدت و بلندمدت، حجم مناسب آب جهت مصارف بهداشتی در دسترس مردم باشد 

 تا از بروز بیماری های ناشی از کم آبی جلوگیری شود.

 تأمین آب آشامیدنی سالم

 تأمین آب در شرایط اضطراری وبالیا عبارتنداز: منابع

  منبع کارآمد و بهداشتی جهت آب شرب تأمین نیست.آب باران : 
 .آب های سطحی : از نظر میكروبی ناسالم، غیر قابل اعتماد است 
  آب های زيرزمینی: اغلب موارد دارای کیفیت مطلوبی است .با اين حال اطمینان از عدم آلودگی اين

 گندزدايی آن ها قبل از بهره برداری جهت شرب ضروری است.منابع و 
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 استفاده از کلرمادر
يكی از روش های ساده برای گندزدايی و تهیه آب آشامیدنی سالم در شرايط اضطراروباليا ، استفاده از محلول 

آموزش دقیق به خانوارها قطره محلول کلرمادر برای گندزدايی هرلیتر آب (. بهورزان ضمن 2-1کلر مادر است، )
در زمینه استفاده از کلر مادر بايستی بر نحوه عمل نظارت نموده و کلر آزاد باقیمانده را کنترل نمايند مقدار 

 کلر آزاد باقیمانده در شرايط اضطراری نیم تا يک میلی گرم بر لیتراست.

 کلرینه کردن آب مخازن

 
 

   (=حجم آب2× 1)×  6=1مترمكعب( مخزنطول × )عرض مخزن ×  ارتفاع آب =حجم آب 
  1×2= 61گرم پرکلرين 
 1× 4=20گرم پرکلرين 

 روش های عمده ومتداول درتامین سرپناه درشرايط اضطراری عبارتند از:  :تأمین سرپناه موقت  

 چادر 
 استفاده از مصالح بومی 
 سرپناه های از پیش ساخته 
 سرپناه های امن عمومی 

 

 چادرها باید نكات زیر رعایت گردد:در انتخاب و استفاده از 

 .محل زمین اردوگاه های در محل مناسبی باشد 
 .چادر ها سبک وکم حجم بوده وحمل آن آسان باشد 
 .نظافت عمومی اردوگاه بايد همه روزه انجام گیرد 
  متر مربع زمین برای هر نفر وجود داشته باشد 2در داخل چادر بايد حداقل. 
 باشد.ن مادر اشديد ی هادباوزش نظر از ها درمحل نصب چا 

 نفر باشد 6000هر ای برر هكتا 2تا 2ودًا حده گااردوسعت و 
 .مستراح ها بايد در بلوک هايی در پشت چادرها تعبیه گردند 
 .محلهای برداشت آب نیز بايد خوب زهكشی شوند تا از ايجاد گل و لجن جلوگیری شود 
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 دفع مدفوع

دفع غیر بهداشتی مدفوع باعث مشكالتی مانند :ايجاد محلهای زاد و و سرپناه های موقتیدر اردوگاه ها 
درتوقفگاه بین راه تا مساکن موقتی ،مستراح صحرايی ايجاد شود.در زمان ...می شود.ولد مگس ،آلودگی خاک و 

 حفر چاه فاضالب به سطح آب زيرزمینی وجنس زمین  توجه شود.

 

 تنااالشه حیون ونسادفن اجساد ا

 ننسااد جساافن د
ام شود. در مورد بیماران مشكوک فوت شده کلیه قدد اجساآوری امی بايست هر چه سريعتر نسبت به جمع

 مراحل غسل و دفن بايد تحت نظر يک نفر مهندس بهداشت محیط انجام پذيرد.

 تناافن الشه حیود
سانتیمتر  610قل اعمق حدت در ناافن الشه حیودنسبت به ان محیط می توی عفون تهای از جلوگیرای بر
 .دنموام قدامین ز

 دفع بهداشتی زباله در مواقع اضطرار وبالیا

 شد.هد اخوری بیمار نتشا...و باعث امگس ش، تكثیر موو باله موجب جلب ز

 کیلومتری منطقه مسكونی انجام پذيرد. 1دفع زباله با فاصله 
 است.يكی از روشهای دفع بهداشتی زباله در شرايط اضطراری زباله دفن 

 روش سوزاندن زباله هادر موارد عفونی بودن زباله ها ضروری می باشد.
 

 حشرات و جوندگان و مقابله با آن ها

 حشرات و جوندگان عوامل انتقال و سرايت بسیاری از بیماری های انگلی و عفونی هستند.

 روش های بهداشتی مبارزه با حشرات شرایط اضطرار وبالیا عبارتنداز:
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 روش فیزيكی 
 های شیمیايی روش 
 در شرايط اضطراری از مبارزه تلفیقی استفاده شود. 

 تسهیالت بهداشتی

 در سرپناه های موقت و اردوگاه ها بايد تسهیالت همگانی برای حفظ نظافت شخصی فراهم شود. 

  اين تسهیالت از بیماريهای پوستی و آلودگی محیط که منجر به مشكالت بعدی می شود جلوگیری
 می نمايند.

 ی هر صد نفر بايد يک دوش تهیه کرد.برا 
  لیتر برای هر نفر در هفته محاسبه شود. 24تا  20آب مصرفی کل برای استحمام بر پايۀ 

 مهم ترین 

 دالیل بروز مشكالت غذا رسانی در بحران

 تخريب منابع تولید مواد غذايی 

 اختالل درروند توزيع غذاها 
 آلوده شدن آب های لوله کشی 
  مراکز ذخیره مواد غذايیاز بین رفتن 
 قطع برق و از بین رفتن وسايل نگهداری مواد غذايی 
 آشفته شدن وضعیت مالی خانواده ها و نبود امكان خريد مواد غذايی 

 غذائی مواد بهداشت 

 توصیه های ضروری تغذیه هنگام وقوع بالیا

 . درحدامكان از غذای کنسروشده استفاده کنید 
  هیچ وجه استفاده نكنیدازکنسروهای آسیب ديده به. 
 .به تاريخ تولید وانقضای موادغذای کنسروشده دقت کنید 
 قبل از مصرف موادغذای کنسروشده طبق دستورالعمل طبق بجوشانید 

 توصیه های ضروری تغذیه هنگام وقوع بالیا

 درصورت قطع برق ،درماه گرم سال روی يخچال وفريزر را با مواد عايق بپوشانید. •
 لیتر آب سالم استفاده کنید.6,4تا6 روزانه حداقل •
 سبزی ومیوه های خام قبل از مصرف سالمسازی کنید. •
 ازپختن غذا درداخل چادر خوداری کنید. •

 ازمصرف مواد غذايی کپک زده،...خوداری کنید •
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 خالصه ونتیجه گیری

روش های محلول کلر مادر برای گندزدايی و تهیه آب آشامیدنی سالم، در شرايط اضطراری و باليا می توان از 
و جوشاندن استفاده کرد.در هنگام تخلیه  و حرکت مردم در نقاط توقفگاه بین راه تا مساکن موقتی چاله هائی 
به عمق يک تا دو متر حفر نمود تا مردم از آنها برای دفع مدفوع و زباله استفاده نمايد.برای مبارزه به حشرات 

رزه تلفیقی استفاده شود.راحت ترين و متداولترين نوع سرپناه در مواقع اضطرار در شرايط اضطرار و باليا  از مبا
 و باليا چادر است.

 پرسش
 .مهمترين اقدامات بهداشت محیطی در مواقع اضطراری وباليارا لیست نمايید (6

 .روشهای گندزدايی آب در مواقع اضطراری وباليارا را شرح دهید (1
 .مواقع اضطراری وباليارا توضیح دهیدروش های دفع بهداشتی زباله در  (2
 .روش های بهداشتی مبارزه با حشرات شرايط اضطرار وباليا توضیح دهید (2
 .نكاتی که در انتخاب و استفاده از چادرها بايد رعايت گردد،را لیست کنید (4
 .توصیه های ضروری بهداشت مواد غذايی هنگام وقوع حادثه را توضیح دهد (1

 

 تمرین عملی
 .از وايتكس تهیه نمايید %10دقیقه مقدار يک لیتر محلول کلر مادر را با دقت  4 در مدت (6

، %10لیتری رابا استفاده از محلول کلر مادربا دقت  60دقیقه آب يک ظرف  60در مدت  (1
 .گندزدايی نمايید

 ماکت يک توالت صحرايی را طراحی کنید. (2
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 آشنایی با نمک یددار و ید سنجی م:ششفصل 
 آموزشی اهداف

 در پايان از فراگیران انتظار میرود بتوانند؛

 تأثیراتی که کمبود يد بر انسانها به ويژه کودکان دارد را شرح دهند.-

 در مورد کنترل کیفیت نمک های خوراکی و نظارت بر تولید نمک و مسئولیت آن شرح دهند.-

 وش اجرای آن را بیانمسئول نظارت بر نمک مصرفی در سطح عرضه و مصرف را شناخته و ر-

 کنند.

 روش کار يد سنجی را شرح دهند.-

 :مقدمه

عنوان يكی از   به  ناشی از آن، با طیف وسیعی از تظاهرات بالینی، از سالها پیش  کمبود يد و اختالالت

هیپوتیروئیدی مادرزادی، ندگی رشد، ناهنجاريهای مادرزادی ،مشكالت تغذيه ای در کشور بوده است. عقب ما

افت تحصیلی در کودکان   و  مرده زايی، اختالل شنوايی، کاهش ضريب هوشی و  اللی، سقط جنین   و کر 

و کنترل اختالالت ناشی از کمبود يد يكی از اولويتهای   لذا پیشگیری از جمله عوارض شديد کمبود يد است.

ستور عمل اجرايی پايش برنامه کشوری پیشگیری و کنترل د بهداشتی کشور به شمار می رود.در اين راستا؛

توسط دفتر بهبود تغذيه جامعه و مرکز سالمت محیط و کار معاونت  (IDD)اختالالت ناشی از کمبود يد 

بهداشت با همكاری اداره کل امور مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی و مرکز آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو و 

 زمان غذا و دارو بازنگری شده و برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشكی کشور ابالغ شد.تجهیزات پزشكی سا
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 دستور عمل

اجرای برنامه پیشگیری و کنترل کمبود يد و يددارکردن نمكهای خوراکی طی سالیان گذشته موجب کاهش 

نترل پیشگیری و ک قابل مالحظه شیوع گواتر در کشور شده است. براساس نتايج چهارمین پايش ملی برنامه

 ٪1,4به  6211در سال  % 11انجام شده است، شیوع گواتر از  6211اختالالت ناشی از کمبود يد که درسال 

رسیده است که مبین استمرار موفقیت در مهار کمبود يد در کشور و پیشگیری از اختالالت ناشی از آن شده 

 ...!است 

گواتر آندمیک در همه استان ها و هیپراندمیک در بیش از يک  قبل از شروع برنامه نه تنها به صورت... که 

سوم استان ها وجود داشت، بلكه اثرات وخیم آن بر کاهش رشد ذهنی و جسمی، قدرت يادگیری، آستانه 

در اين مرحله، نكته مهم، شنوايی و اعمال پسیكوموتور به ويژه در کودکان، نوجوانان و جوانان مشهود بود.

. استمرار و رسیدن به هدف نهايی که حذف اختالل های ناشی از کمبود يد است، می باشد استمرار برنامه

برنامه پیشگیری از اختالل های ناشی از کمبود يد در گرو پايش مرتب و مستمر فعالیت های اجرايی، دريافت 

پس خوراند و تصحیح و حل مشكالت احتمالی با همكاری های تنگاتنگ درون بخشی و بین بخشی اکشورهای 

میزان دسترسی مردم )پوشش زيادی به دلیل نداشتن برنامه های پايش و نظارت بر روند مصرف نمک يددار، 

مصرف( و میزان يد موجود در نمک های يددار دچار شكست شده اند. با پايش و ارزيابی مراحل يددار کردن 

پايش میزان يد در نمكهای خوراکی کشور را مشخص نمود. IDDنمک می توان وضعیت پیشرفت برنامه کنترل 

بود يد است. هدف اصلی پايش در سطح تولید حصول مهمترين بخش پايش برنامه حذف اختالالت ناشی از کم

اطمینان از میزان يد نمک ، درجه خلوص و ساير ويژگیهای نمک يددار و روند اجرای برنامه در حین تولید و 

در برنامه پیشگیری و مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود يد، به منظور اطمینان از کفايت دريافت مصرف است.

پايش منظم و دوره ای میانه يد ادرار جمعیت در معرض خطر از اهمیت ويژه ای برخوردار يد افراد جامعه، 

 است.
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 کنترل کیفیت نمک خوراکی در سطح تولید

مسئولیت انجام کنترل کیفیت نمک های خوراکی به عهده واحدهای تولیدکننده نمک خوراکی است. به منظور 

واحدهای تولیدکننده نمک خوراکی موظفند آزمايشگاه پايش مرتب میزان يد نمک در سطح تولید، کلیه 

کنترل کیفیت در محل کارخانه داشته باشند. نظارت در سطح تولید توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد 

ر د کنترل کیفیت نمک خوراکی در سطح توزيع:غذايی و آزمايشگاه های کنترل مواد غذايی صورت می گیرد.

هداشت محیط مستقر در مراکز خدمات جامع سالمت، ضمن بازديد از مراکز عرضه ابتدای هرسال، بازرسین ب

و فروش، انواع نمک های خوراکی موجود در محدوده جغرافیايی تحت پوشش را شناسايی کرده و فهرست 

نمک های شناسايی شده را تهیه و با فهرست واحدهای تولید و بسته بندی نمک دارای پروانه ساخت معتبر 

کرده و نسبت به تكمیل فهرست انواع نمک های خوراکی تصفیه شده يددار موجود در مناطق تحت  مقايسه

در صورت مشاهده نمک غیرمجاز، آن را جمع آوری يا ارديبهشت ماه هر سال اقدام می نمايند. 64پوشش، تا 

احد ارجاع متصدی وتوقیف میكنند، سپس با تنظیم صورتجلسه، نسبت به معدوم سازی نمک غیر مجاز و يا 

عرضه نمک به مراجع قضايی، اقدام می نمايند.مرکز بهداشت شهرستان موظف است در ابتدای هر سال جدول 

زمان بندی نمونه برداری از نمک ها را برای هر يک از مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش خود تهیه و 

 در اختیار آنان قرار دهد.

کز خدمات جامع سالمت موظف است بر اساس جدول زمانبندی دريافتی بازرس بهداشت محیط مستقر در مر

 از مرکز بهداشت شهرستان نسبت به نمونه برداری از نمک ها با تنظیم صورتجلسه اقدام نمايد.

 نحوه یدسنجی نمک خوراکی در سطح توزیع

اماکن عمومی بازرس بهداشت محیط موظف است در هر فصل ضمن بازديد از مراکز تهیه و توزيع غذا و 

 14مشمول، از کلیه نام های تجاری نمک های موجود نمونه برداری نموده و يد سنجی را انجام دهد. )حداقل 
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اين مراکز و اماکن شامل رستوران، بیمارستان، اغذيه فروشی، سربازخانه، کارخانه يا کارگاه ها، بوفه مدارس  %

 س ادارات و...(و مهد کودک، زندان، آسايشگاه سالمندان، سلف سروي

يادآوری: يدسنجی نمک های خوراکی در مراکز و اماکن مذکور بايد به گونه ای انجام شود که در طول يک 

های موجود )کلیه نام های تجاری( در منطقه مورد يدسنجی قرار گیرند.بازرسین بهداشت نمک  % 600سال 

نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز محیط مراکز خدمات جامع سالمت هر سه ماه يک بار نتايج سنجش 

 بهداشت شهرستان ارسال می نمايند عرضه مواد غذايی را به مرکز

 سنجش نمک خوراکی در سطح خانوارهای شهری

به منظور اطالع از پوشش مصرف نمک يددار تصفیه در خانوارهای شهری معموالً از مصرف نمک يددار 

استفاده از کیت يدسنج، نمک مصرفی خانوار مورد آزمايش قرار می تصفیه شده در خانوار سوال شده و يا با 

 گیرد.

 سنجش نمک خوراکی در سطح خانوارهای روستایی

بهورز خانه بهداشت در سرشماری اول سال از نمک های مصرفی خانوار توسط کیت يدسنج، يدسنجی انجام 

همچنین جدول پوشش مصرف نمک يددار  داده و نتايج را در پرونده الكترونیک سالمت خانوار ثبت می کند.

در زيج حیاتی الكترونیک، )در صورت وجود( تكمیل می نمايد.خانوارهای روستايی را در روی زيج حیاتی 

بررسی درصد پوشش يدسنجی از خانوارهای تحت پوشش، راهنمای مناسبی برای مالحظه میزان دسترسی 

 به اهداف مطرح شده در يد سنجی است.
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 سنجی روش کار ید

  
)نمكپاش يا ظرف مقداری حدود يک قاشق چايخوری از نمک مصرفی خانوار يا محلهای سرو مواد غذايی 

 نگهداری نمک( را برداشته و يک يا دو قطره از محلول معرف يد سنجی روی آن بريزيد.

 

 

آزمايش مورددر صورتی که نتیجه فاقد رنگ باشد يا همانند ريختن چند قطره آب روی نمک باشد، نمک 

 فاقديداست.

. 

در صورتی که رنگ مايل به بنفش يا آبی ظاهر شد، آن را با طیف رنگی روی جعبه يا ظرف يد سنج مقايسه 

 گاما ثبت نمايید. 20تا  1کنید و آن را بین 

 خالصه درس
شكالت يكی از مکمبود يد و اختالالت ناشی از آن، با طیف وسیعی از تظاهرات بالینی، از سالها پیش به عنوان 

تغذيه ای در کشور بوده است. عقب ماندگی رشد، ناهنجاريهای مادرزادی، هیپوتیروئیدی مادرزادی، کر و اللی، 
سقط جنین و مرده زايی، اختالل شنوايی، کاهش ضريب هوشی و افت تحصیلی در کودکان از جمله عوارض 

در جامعه ضروری و در اولويت برنامه های شديد کمبود يد است. بنابرين؛ پايش منظم وضعیت دريافت يد 
اجرای برنامه پیشگیری و کنترل کمبود يد و يددارکردن نمكهای خوراکی طی . بهداشتی کشور قرار دارد

سالیان گذشته موجب کاهش قابل مالحظه شیوع گواتر درکشور شده است. پايش میزان يد در نمكهای 
خوراکی کشور مهمترين بخش پايش برنامه حذف اختالالت ناشی از کمبود يد است.مسئولیت انجام کنترل 
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خوراکی به عهده واحدهای تولیدکننده نمک خوراکی است. نظارت در سطح تولید توسط  کیفیت نمک های
ت . بازرسین بهداشکارشناسان اداره نظارت بر مواد غذايی و آزمايشگاه های کنترل مواد غذايی صورت می گیرد

يا  در صورت مشاهده نمک غیرمجاز در سطح عرضه، آن را جمع آوریمحیط مراکز خدمات جامع سالمت، 
توقیف و با تنظیم صورتجلسه، نسبت به معدوم سازی نمک غیر مجاز و يا ارجاع متصدی واحد عرضه نمک به 
مراجع قضايی، اقدام می نمايند. همچنین موظفند در هر فصل ضمن بازديد از مراکز و اماکن تهیه و توزيع غذا 

موجود نمونه برداری نموده و يد سنجی  از همه نام های تجاری نمک هایاين مراکز و اماکن  % 14در حداقل 
را انجام دهد. بهورز خانه بهداشت نیز از نمک های مصرفی خانوار، يدسنجی انجام داده و نتايج را در پرونده 

 الكترونیک سالمت خانوار ثبت می کند.

 تمرين

 زه گیری و ثبت نمايید.مقدار يد موجود در نمک مصرفی خانوار خود و پنج خانوار از اطرافیان خود را اندا -6

روش نگهداری نمک مصرفی خانوار خود را بررسی و يادداشت نمايید و سپس با جستجو در منابع معتبر روش درست آن را  -1

 بیابید و با روش فعلی خانوار خود مقايسه کنید.

 

 
 
 
 
 
 
 

 پرسش ها
 کمبود يد چه تأثیراتی بر انسان به ويژه کودکان دارد؟

 تولید نمک به عهده چه ارگان يا سازمانی است؟مسئولیت نظارت بر 

 مسئولیت نظارت بر نمک مصرفی در سطح عرضه و مصرف به عهده چه ارگان يا سازمانی است؟

 روش کار يد سنجی چگونه است؟
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 بهداشت پرتوهام : فصل هفت

 اهداف آموزش

 در پایان از فراگیران انتظار میرود بتوانند به درستی؛

 را تعريف کنند. پرتو -6

 گستره استفاده از انرژی های هسته ای و امواج الكترومغناطیس را بیان کنند. -1

 منابع انرژی های هسته ای و امواج الكترومغناطیس نام برده و شرح دهند. -2

 انواع پرتوها را نام برده و به تفسیر شرح دهند.  -2

 شرح دهند. منابع پرتوگیری انسان را نام برده و هر يک را -4

 را بیان کنند.چهار مورد از برنامه های بهداشت پرتوها  -1
 :مقدمه

در معرض قرار گرفتن و کاربرد روزافزون پرتوهای یونساز و غیریونساز در رشته های مختلف 
صنایع، علوم پزشکی، کشاورزی، آموزش و پژوهش، امری مفید و اجتناب ناپذیر و بعضا منحصر به 

دم رعایت نکات ایمنی به هنگام کاربا پرتوها می تواند خطرات جدی برای فرد است. معهذا ع
 کارکنان، مردم، محیط زیست و حتی نسلهای آینده به همراه داشته داشته باشد.

 (Radiation)تعریف پرتو 

شکلی از انرژی که عمدتاً قابل حس و لمس توسط انسان نمی باشد. به طوری که اگر شخصی تا 
پرتوهای یونساز انرژی دریافت کند، بدنش در حد خوردن یک فنجان قهوه گرم می حد مرگ از 

گستره استفاده از شود. این شکل از انرژی به دو صورت موج و یا ذره در محیط منتشر می شود.
این انرژی ها نسبت به سایر اشکال انرژی، از ویژگی  انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیس

رخوردار می باشند. لذا اگرچه برخی به نحوی جزء انرژی های فسیلی محسوب می های انحصاری ب
گردند، اما آالیندگی کم، در دسترس و اقتصادی بودن آنها موجب شده که انسان آگاهانه و به 

سرعت، این انرژی ها را در همه عرصه های زندگی از جمله صنعت، هوا فضا، تولید نیرو، تحقیقات، 
 ..، جایگزین سایر اَشکال انرژی نماید.پزشکی و ......
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 منبع مولد اشعه

به مواد پرتوزا )رادیواکتیو( اعم از طبیعی و یا مصنوعی و یا مواد و اشیاء حاوی آن و یا دستگاهها و 
منابع مولد انرژی های هسته ای و امواج تاسیسات مولد آن منبع مولد اشعه گفته می شود.

 منبع اصلی تحت تأثیر این انرژی ها قرار می گیرد. انسان از دو الکترومغناطیس

 Natural Sources     . منابع طبیعی مولد اشعه                                   0

 Artificial Sources. منابع مصنوعی مولد اشعه )انسان ساخت(           4

 انواع پرتوها

 پرتوها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 Ionizing Radiationالف: پرتوهای یونساز:      

 Nanionizing Radiationب: پرتوهای غیریونساز:  

اگر مقدار انرژی پرتو در حدی باشد که در حین عبور از هوا، توانایی یونیزه کردن  :پرتوهای یونساز
ی به باندهای شیمیایاتم های هوا را دارا بوده و یا در صورت برخورد با بافت بیولوژیکی، توان آسیب 

نامومتر می  011بافت را داشته باشد یونساز محسوب می گردد. این پرتوها داری طول موج کمتر از 
باشند.از نظر حفاظت در برابر اشعه، به پرتوهایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون، آلفا و ذرات اتمی 

پرتوهایی که حاوی انرژی می باشند و دیگر اطالق می گردد که قادر به یونسازی در ماده می باشند.
توان ایجاد آسیب به انسان و موجودات زنده را دارند اما مقدار انرژی آنها و ویژگی های آسیب 

از نظر نانومتر است. 011رسانی آنها با پرتوهای یونساز متفاوت است. طول موج این پرتوها بیشتر از 
اء بنفش و مادون قرمز، ماکروویو، لیزر، امواج رادیوئی حفاظت در برابر اشعه، به پرتوهایی مانند ماور

 .نمی باشند و نظایر آن اطالق می گردد که قادر به یونسازی در ماده

 پرتوگیری انسان از منابع

 میزان پرتوگیری انسان از کدام منابع بیشتر است؟
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درصد پرتوگیری انسان از این  11تقریباً بیش از الف: پرتوهاي یونساز طبیعي:
 نوع پرتوها می باشد که شامل موارد زیر است.

  444گاز رادیواکتیو رادون 
 پرتوگیری های داخل بدنی  
 پرتوگیری انسان از منابع یونساز کیهانی 

درصد پرتو گیری انسان را این گاز به خود  11بیش از  : 222.   گاز رادیواکتیو رادون 1
بوده ومواجهه با آن موجبات ایجاد گسترده از دختران اورانیم  444اختصاص می دهد. رادون 

این گاز را به عنوان دومین عامل سرطان ریه بعد   WHOسرطان ریه را فراهم می آورد. بطوریکه
از سیگار معرفی کرده است. این گاز از طریق مصالح ساختمانی و نیز از منافذ زیرزمینها به منازل 

 سرطان ریه می شود. نفوذ می کند و در صورت کمبود تهویه سبب بروز

دومین پرتو طبیعی یونساز، پرتوگیری از منابع داخل بدنی است :پرتوگیری های داخل بدنی. 2
درصد  11درصد آسیب های طبیعی پرتویی ) از  01که توسط آب و غذا وارد بدن شده و حدود 

فوق الذکر( را به انسان تحمیل می نماید. لذا توجه جدی به تغذیه مردم از دیدگاه کاهش 
 پرتوگیری ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نظر به این که تشعشعات کیهانی عموماً یونساز و  . پرتوگیری انسان از منابع یونساز کیهانی:3
نرژی می باشند به محض ورود به اتمسفر کره زمین و مواجهه با اتم های عناصر، رادیوایزوتوپ پرا

های مختلف را تولید می نمایند که در صورت مواجهه انسان با این رادیوایزوتوپ ها موجبات 
 تهدید سالمت را فراهم می آورند.

 طبیعی: ب: پرتوگیری غیریونساز
عمده ترين منبع طبیعی غیريونساز، تشعشعات خورشیدی می باشد. در بین اين تشعشعات، بیشترين آسیب 

می باشد را به خود اختصاص   UVVو   UVA ،UVB،UVCرا پرتوهای فرابنفش که خود دارای چهار طیف 
 است.  UVAو کم انرژی ترين آنها   UVVداده است. پرانرژی ترين آنها 

ايجاد می گردد. به اين مفهوم که طیف   UVAقابل توجه است که بیشترين آسیب به انسان توسط طیف 
ماورابنفش خورشیدی تقريباً توسط اتمسفر اطراف زمین فیلتر می   UVBو تا حدودی   UVCو   UVVهای

نه تنها از اليه های که کمترين انرژی را دارند به راحتی    Aشوند و به زمین نمی رسند. اما پرتوهای طیف 
اتمسفر عبور می کند بلكه در مواجهه با بدن پس از عبور از اليه شاخی پوست، از درم عبور و انرژی خود را 

می لذا بیشترين آسیب های پوستی و چشدر اپیدرم تخلیه و باعث تحريک رنگدانه ها و تیرگی پوست می شود.
ايجاد می گردد. اين مشكل به خصوص   Aش خورشیدی طیفاز منابع طبیعی غیريونساز توسط پرتوهای فرابنف
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خورشیدی اقدام   UVدر کشورهايی که هنوز در قالب برنامه ای مدون و ملی به کاهش آسیب های ناشی از 
آسیب ها و خسارت های اقتصادی به شدت زیادی را تحمیل می نماید. به طور مثال  نمی گردد مقدار

رطان های پوست، پیرپوستی زودرس و کاتاراکت، ناشی از مواجهه درصد علل س 71در ایران بیش از 
 عموم مردم با پرتوهای فرابنفش خورشیدی می باشد.

 )یونساز و غیریونساز(:پ: پرتوهای غیر طبیعی 

همچنان که ذکر شد انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیس در کلیه امورات زندگی به کار 
بکارگیری روزافزون نیز می باشد. برای مثال می توان به تعدادی از کاربری گرفته می شوند و این 
 های آن ها اشاره کرد:

 . پرتو پزشکی)پر توتشخیصی و درمانی(0

 . تولید نیرو4

 . عمق سنجی، سطح بندی، ضخامت سنجی  در صنایع مختلف0

 . علوم فضائی0

 . علوم کشاورزی1

 . علوم تحقیقات و فناوری4

 الکترونیکی و مجازی . ارتباطات7
 برنامه های بهداشت پرتوها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق رسالت سازمانی خود، با آگاهی کافی 
از ضرورت نظارت قانونی مدون بر کاهش اثرات پرتوها و انرژی های هسته ای و امواج 

سالمت محیط و کار، برنامه های عملیاتی الکترومغناطیس، در قالب برنامه بهداشت پرتوهای مرکز 
 .زیر را ارائه نموده است

 .  برنامه ملی بهداشت گاز رادون0

 . برنامه ملی بهداشت مواجهه با پرتوهای فرابنفش خورشیدی4

 . برنامه بهداشت مواجهه با منابع مولد اشعه در امور پزشکی0

 های مخابراتی و ارتباطات الکترونیکیبرنامه بهداشت مواجهه با پرتوهای منتشره از سیستم  .0
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 . برنامه مواجهه بهداشتی با حوادث پرتویی1

 . برنامه ملی بهداشت مواجهه با میدان های الکتریکی و مغناطیسی )الکترومغناطیس(4
 خالصه درس

موزش آکاربرد روزافزون پرتوهای يونساز و غیريونساز در رشته های مختلف صنايع، علوم پزشكی، کشاورزی،  

و پژوهش، امری مفید و اجتناب ناپذير و بعضا منحصر به فرد است. پرتو شكلی از انرژی است که عمدتاً قابل 

حس و لمس توسط انسان نمی باشد. به طوری که اگر شخصی تا حد مرگ از پرتوهای يونساز انرژی دريافت 

رژی به دو صورت موج و يا ذره در کند، بدنش در حد خوردن يک فنجان قهوه گرم می شود. اين شكل از ان

محیط منتشر می شود. انسان از دو منبع اصلی طبیعی و غیرطبیعی )مصنوعی( تحت تأثیر اين انرژی ها قرار 

توگیری منابع پر. پرتوهای يونساز و پرتوهای غیريونساز تقسیم می شوند. پرتوها به دو دسته کلی می گیرد

انسان عبارتند از؛ پرتوهای يونساز طبیعی، پرتوگیری غیريونساز طبیعی و پرتوهای غیر طبیعی )يونساز و 

 .است ٪10پرتوگیری انسان از منابع طبیعی يونساز بیشتر و حدود ( که میزان غیريونساز

 

 

 

 تمرین

 غیریونیزان را لیست نمایید.تجربیات خود از مشاهده یا برخورد با تشعشعات یونیزان و  -0

در مورد برنامه های بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت بررسی نموده و اقدامات اجرایی که  -4

 در خانه های بهداشت در حال اجرا می باشد را لیست نمایید.
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 پرسش ها

 چیست؟پرتو  -6

 انرژی های هسته ای و امواج الكترومغناطیس در کجا کاربرد دارد؟ -1

 کدامند؟منابع انرژی های هسته ای و امواج الكترومغناطیس  -2

 کدامند؟انواع پرتوها   -2

 کدامند و میزان پرتوگیری از کدام منبع بیشتر است؟منابع پرتوگیری انسان  -4

 برنامه های بهداشت پرتوها در وزارت بهداشت کدامند؟ -1
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 و فرم های اطالعاتی بهداشت محیطآشنایی با نظام اطالعات  :مشته فصل

 قسمت اول
 آب وفرم های مربوط به آب

 اهداف آموزشی : 

 در پايان انتظار می رود فراگیر بتواند  :

 .توضیح دهید فرم های بهداشت آب را نام برده وموارداستفاده آنها را  -6

 فرم های مورد استفاده در بهداشت آب را تكمیل نمايد. -1

 دهد. جهت بهداشت آب پرونده بهداشتی تشكیل -2

 فرم های آماری مربوط به بهداشت را به روش صحیح تكمیل نمايید.-2
 4/4شماره فرم                           (:1,1وضعیت تامین آب آشامیدنی روستای ......)شماره 

 الف( دارای شبکه لوله کشی 

 جمعیت روستا  -4تعداد خانوار روستا........................                                                       -0
 تعداد منابع تامین آب .......................... -0

ج( عمیق         قنات            آب انبار               چشمه          چاه : الف(دستی      ب(نیمه عمیق      
 رودخانه           برکه  

 وضعیت بهسازی منابع مورد استفاده :
الف(تعداد بهسازی شده ..............                                           ب( تعداد بهسازی نشده 

..................... 
تعداد خانوار استفاده کننده                تعداد انشعاب خصوصی ................                         

.................. 
تعداد شیر برداشت عمومی ..............                                      تعداد خانوارهای استفاده کننده 

............. 
  نحوه انتقال آب :          الف( پمپاژ                         ب( قوه ثقل     
 در صورتی که عمل تصفیه انجام می گیرد نوع تصفیه ....................

 مخزن ذخیره آب : 
 الف( حجم مخزن زمینی به متر مکعب 

 ب( حجم مخزن هوایی به متر مکعب
 ج( فاقد مخزن 

 نحوه گندزدایی آب آشامیدنی : 
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 کلر مادر           جوشاندن            کلریناتور         کلر زنی دستی             انجام نمی گیرد       
درقسمت کروکی، منابع و مخازن و همچنین تاسیسات آب، شیر های قطع و وصل آب ، کروکی  •

 شبكه توزيع نیز با  مقیاسی که انتهای شبكه توزيع را مشخص نمايید، رسم می گردد.

داخل پوشه آب قرار  می و در نهايت نام و نام خانوادگی و سمت تكمیل کننده ثبت می گردد و  •
 گیرد ) شناسنامه شبكه آبرسانی روستا(

 آبرسانی                                                شمال تاسیسات  کروکی •

                                                               نام و نام خانوادگی و سمت تکمیل کننده فرم :................     
 تاریخ و امضاء........

 (1/1وضعیت تامین آب آشامیدنی روستای .......)فرم شماره 

 

 (:کلر مادر  –فرم کلرسنجی آب آشامیدنی )شبکه لوله کشی 

 ستون اول رديف بايد ثبت شود -6

 فاقد شبکه لوله کشی  ب:

-0جمعیت روستا ...................                      -4تعداد خانوار روستا ..........                 -0
 تعداد منابع تامین آب .............. 

قنات                   آب انبار         چشمه       چاه :  الف( دستی     ب( نیمه عمیق    ج( 
 عمیق         رودخانه 

 وضعیت بهسازی منابع مورد استفاده : -0
الف( تعداد بهسازی شده ..............                                       ب( تعداد بهسازی نشده 

................... 
 دقیقه  01دقیقه               بیشتر از  01فاصله زمانی منبع آب از روستا :    کمتر از  -1
آب آشامیدنی :  الف( استفاده از کلر مادر            ب( جوشاندن                 نحوه کندزدایی  -4

 ج( سایر روشها 

 

منابع تامین آب :                                                                                            کروکی موقعیت
 شمال 

 نام و نام خانوادگی و سمت تكمیل کننده فرم ...................تاريخ و امضاء   
 1/1فرم شماره                                           
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هر تعدادی  6042گردد. توصیه می شود براساس استاندارد  در ستون دوم محل نمونه برداری ثبت می -1
 که کلرسنجی انجام می شود از محل های مختلف شبكه انتخاب شود.

ساعت کلرسنجی هم مهم است که توصیه می گردد زمانی اين کار انجام شودکه آب کامال در  -2 
 داخل شبكه جريان پیدا کرده باشد.

 

 سنجی بايد ثبت گردد .در ستون چهارم تاريخ کلر  -2

 يا میزان اسیدی و يا قلیايی بودن آب، ثبت می گردد .  PHدر ستون پنجم  -4

 و در ستون ششم میزان کلر اندازه گیری شده را ثبت می نمايیم  -1

 

 (:کلر مادر  –توضیحات فرم کلر سنجی آب آشامیدنی ) لوله کشی 

 توضیح: اگر کلرسنجی مربوط به کلر مادر باشد محل نمونه برداری ذکر و با عالمت + مشخص شود.

 کلر مادر :            شبكه لوله کشی :                               

 جمع کلرسنجی  -6جمع کلرسنجی ..........                                  -6

 جمع موارد نامطلوب    -1جمع موارد نامطلوب ......                             -1

كلر 
 باقيمانده
PPM 

PH ساعت تاريخ 
محل 
نمونه 
 برداري

 ردیف
كلر 

 باقيمانده
PPM 

PH ساعت تاريخ 
     محل 
نمونه 
 برداري

 رديف

          22           1 

          23           2 
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 موارد صفر.......                                            موارد صفر.......... 

 ساير موارد.........                                          ساير موارد...........

 نام و نام خانوادگی و سمت تكمیل کننده فرم :..............    

 1/4شماره فرم 

 
 (:1/1فرم گزارش نتايج نامطلوب سنجش کلر باقیمانده ) شماره فرم 

 بسمه تعالی                                            

 مرکز خدمات جامع سالمت ......

 سالم علیكم 

احتراما با توجه به نتايج نامطلوب سنجش کلر باقیمانده در روستاهای دارای شبكه لوله کشی تابعه اين خانه 
 .گزارش می گرددساعت گذشته مراتب جهت استحضار و اقدام به شرح زير  12بهداشت در 

 نام و نام خانوادگی بهورز خانه بهداشت ........ مهر امضاء

 رونوشت :

 پرونده بهداشت آب روستا  -
 (:1/6بر چسب نمونه آب ) فرم شماره 

) برگ ارسال نمونه به آزمايشگاه (بايد يكسان  1/1اطالعات اين فرم با اطالعات نوشته شده در فرم شماره 
 باشد 

 بايستی حتما بر روی ظروف نمونه برداری میكروبی و يا شیمیايی آب نصب شوداين برچسب 

 مرکز ارسال کننده نمونه ...............  تاريخ ................ ساعت...........

 نام شهر /روستا/بخش..................                  منبع تامین آب ...................

 .................                    میزان کلر آزاد باقیمانده .........محل نمونه برداری ...

 .............. PHنوع آزمايش ...........................                        میزان 

 نمونه بردار ............................                        کد نمونه ................
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 (:6/3نتایج آزمایش باکتریولوژی آب )فرم شماره فرم 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی                                

                         دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی                                 

 شماره .............    

 آزمایشگاه ..............                                                             
 تاریخ..............  

 نتایج آزمایش باکتریولوژی آب

 تفسیر...........................................................
.......                                                                              آزمايش کننده ............................................

 مسئول آزمايشگاه ..........................    

 (1/1فرم کنترل کیفی آب آشامیدنی فاقدلوله کشی ) 

 4/1فرم و نام خانوادگی بهورز .....................تاريخ تكمیل فرم .................. ناام
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 دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 ماه  مرکزبهداشت شهرستان ..............               خانه بهداشت .................. سال      

 آمارنتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی روستاهای فاقد شبکه های لوله کشی     

 

 
تعداد
 روستا

تعدا
د 
خانو
 ار

وضعیت منابع 
 آب

نتایج آزمایشات 
 میكروبي

تعداد 
نمونه 
شیمیای

 ی

تعداد 
خانوارا
ستفاده 
کننده 
از آب 
 جوشیده

خانوارهاي   استفاده كننده 
 از كلر مادر

 

 

 
تعداد
 کل

تعدا
د 
بهسا
 زی

تعداد 
کل 
 نمونه

تعدادنام
 طلوب

تعداد 
خانوارا
ستفاده 
کننده 
از کلر 

 مادر

 كلرسنجي

تعدا
 د کل

موا
رد 
 صفر

سایر 
موار
 د

 

           

 6/9فرم و نام خانوادگی بهورز .....................تاریخ تکمیل فرم .................. ناام

آمارنتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی روستاهای دارای شبکه های 
 لوله کشی  

وضعیت 
 روستاها

 تعدادروستا
تعداد 
 خانوار

كلرزني 
وضعیت منابع 

 آب

                          
 كلرسنجي

نتايج 
آزمايشات 
تعداد  میكروبي

نمونه 
 شیمیايي 

تعداد 
خانواراستفاده 
كننده از آب 
 جوشیده  

خانوارهاي   استفاده كننده از كلر 
 مادر

 میشود
 )تعداد(

 نمیشود
 )تعداد(

تعد
اد
 كل

تعداد 
تعداد  نامطلوب

كل 
 نمونه

 تعداد
 نامطلوب

تعداد 
 خانوار

استفاده 
كننده از 
 كلر مادر

                          
 كلرسنجي

 موارد
 صفر

ساير 
 موارد

تعدا
 د كل

موارد 
 صفر

 ساير موارد

تحت 
پوشش 

 آبفار
               

غیر تحت 
 آبفار پوشش
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 (1/60نمونه برداری آب روستايی دارای شبكه لوله کشی ) فرم
 خالصه و نتیجه گیری:

مستقیم و غیر مستقیم و اهمیت آن از نظر با توجه به اهمیت آب و نقش آب در اشاعه بیماريها به دو روش 
کمی و کیفی در ارتقای سطح سالمتی و بهداشت ، بازديد و کنترل منابع و مخازن آب را بصورت ماهانه و 
کنترل سنجش کلر آزاد باقیمانده ،کیفیت آب از نظر میكروبی و شیمیايی را بصورت روزانه ،ماهانه و يا حتی 

ه اين کنترل ها با توجه به اهمیت موضوع بايد بصورت مستند وجود داشته باشد ساالنه دو چندان می نمايد .ک
. لذا يک بهورز در راستای وظايف و بسته خدمتی در خانه بهداشت ضمن هماهنگی با آبدار روستا ،کاردان و 
يا کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت و يا شورا و دهیاری ضمن پیگیری های الزم در 

 . وص بازديد ها کلیه مستندات بازديد ها را در پرونده آب شرب روستا بايگانی می کندخص

 در پايان انتظار می رود دانش آموزان بتوانند به سئوالت زير پاسخ صحیح بدهند. •

 
 پرسش وتمرين:

 موارد استفاده از فرم های بهداشت آب را توضیح دهید .-6
 .رابه طور صحیح تكمیل نمايیدفرم های مورد استفاده در بهداشت آب  -1 •
 محتويات پرونده آب را نام ببريد. -2 •
 به روش صحیح تكمیل نمايید )تمرين عملی( 1/60و 1/1فرم های آماری شماره  -2 •

 

 

 

 

 

 

 

                كل

 توضیحات:

 6/01فرم 
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   اطالعات مربوط به فرم های آماری :قسمت دوم 

 اهداف آموزشی 

 :در پايان انتظار می رود فراگیر بتواند   •

 ر، ،روستايی را به تنهايی تكمیل نمايد-660های بهداشت محیط با کد فرم -6 •

را تكمیل  62فرم وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول اصالح ماده -1 •
 (2/2نمايد) کد فرم 

 قايسه و موارد اختالف را تصحیح نمايد را باهم م 2/2ر و -660آمار ثبت شده در فرم  -2 •

 شاخص های مهم بهداشت محیط را استحصال نمايد. 2/2ر و -660از فرم های آماری  -2 •

 فرم های آماری مساجد و مدارس را تكمیل نمايید. -4 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



045 

 

 ر(-660فرم بهداشت محیط ) کد فرم 

 

 (2/2)کد فرم  62مشمول اصالح ماده وضعیت بهسازی و بهداشتی مراکز و اماکن مشمول و غیر 

 اين فرم در خانه بهداشت و بصورت فصلی تكمیل می گردد. •

 ر مطابقت داشته باشد.-660کلیه اطالعات آماری اين فرم بايد با فرم بهداشت محیط  •
در اين فرم تعداد کل مراکز تهیه و توزيع مواد غذايی بر اساس کد تولیدی و يا توزيعی آمار داده می  •

 شود. 
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 در ستون اول  کد اصلی مراکز ثبت شده •

 درستون دوم  مراکز خواربارفروشی، مرغ فروشی، میوه فروشی، شیرينی فروشی و غیره وجود دارند. •
 مراکز بايد ثبت شود در ستون سوم، تعداد کل هريک ازاين  •
 در ستون چهارم تعداد کل  هر يک از مراکزکه دارای معیار بهسازی هستند ثبت می شود   •
 ثبت شده  1در ستون اول کد اصلی  •

 درستون دوم مراکز حساسی مانند کبابی ،چلوکبابی، اغذيه، رستوران و غیره ثبت شده  •
تعداد کل، تعداد دارای معیار بهسازی وبهداشتی و  6در ستون های سوم تا هشتم مانند کد اصلی  •

همچنین تعداد کل شاغلین و تعداد شاغلین دارای کارت بهداشت معتبر و گواهینامه معتبر بايد 
 ثبت شود. 
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 در ستون پنجم، تعداد کل مراکز دارای معیار بهداشتی ثبت می شود  •

 عداد کل شاغلین ثبت می شوددرستون ششم ت •
 در ستون هفتم، تعداد شاغلینی که دارای کارت بهداشت معتبر هستند ثبت می شود. •
 . درستون هشتم تعداد شاغلین دارای گواهینامه معتبر ثبت می شود •
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 ثبت شده  1در ستون اول کد اصلی  •

 یره ثبت شده درستون دوم مراکز حساسی مانند کبابی ،چلوکبابی، اغذيه، رستوران و غ •
تعداد کل، تعداد دارای معیار بهسازی وبهداشتی و  6در ستون های سوم تا هشتم مانند کد اصلی  •

همچنین تعداد کل شاغلین و تعداد شاغلین دارای کارت بهداشت معتبر و گواهینامه معتبر بايد 
 ثبت شود. 
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،کارگاه شیرينی پزی ،کارگاه  کارگاه های تولیدی مانند کارگاه فراورده های لبنی 2در قسمت کد  •
بايد ثبت  1و 6بستنی سازی و غیره وجود دارد.که در ستون های بعدی نیز آماری مشابه آمار کد 

 شود.
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نانوايی های سنتی ، نان فانتزی و شیرمال پزی وجود دارد که بايد امار تعداد کل و  2در قسمت کد  •
 امار تعداد شاغلین نیز ثبت شود.

 
 
  

 ثبت می شود. 2و2-1-6در پايین جمع کل مراکز باال مراکز کد  2بعد از کد  •

ر و با تعداد کل شاغلین و تعداد کل -660تعداد کل مراکز در اين فرم  با تعداد کل مراکز در فرم  •
 شاغلین دارای کارت معتبر بايد مطابقت داشته باشد 

 . می شود ثبت  1و1-4و در رديف پايانی تعداد کل اماکن عمومی مشمول کد های  •
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 می باشند  1و1-4شامل کد های  62درجدول سمت چپ اماکن عمومی مشمول اصالح ماده  •

 جمع کل اين سه کد اصلی که اماکن عمومی مشمول می باشند در انتهای جدول اول ثبت  •

 می شود . 
 ر بايد مطابقت داشته باشد -660تعداد کل اين اماکن با تعداد کل اماکن ثبت شده در فرم  •
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 شامل اماکن عمومی می باشد 60-1-1کد های •

شامل مراکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت مطب ها و ازمايشگاه های تشخیص طبی 1کد  •
 دندانپزشكی  

در اين اماکن تعداد کل و تعداد با شرايط مطلوب و نامطلوب از نظر بهداشتی ثبت می گردد و  •
کارت تندرستی و گواهینامه بهداشت صنوف همچنین تعدادکل شاغلین وتعداد افرادی که دارای 

 .ثبت می گردد
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اماکن آموزشی پرورشی تربیتی مانند مدارس پادگان و مرکز انتظامی و مراکز شبانه شامل 1کد  •
 روزی و غیره می باشد.

مانند مساجد اماکن متبرکه نمازخانه ،غسالخانه  62شامل اماکن غیر مشمول اصالح ماده 60کد  •
و غیره می باشد که تعدادکل و شرايط مطلوب نامطلوب و تعداد افراد دارای  پارک ،پمپ بنزين

 . کارت و گواهینمامه ثبت می گردد
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 ر امار داده نمی شود.باستثنای مراکز بهداشتی و خانه بهداشت .-660در فرم  60-1-1نكته کدهای  •

 .60مساجد در کد و  1بعضی از اماکن عمومی فرم های آماری خاصی دارند مثل مدارس در کد •
در تمام اماکن فوق دارا بودن شرايط بهداشتی براساس فرم آيین نامه و يا چک لیست و داشتن   •

 کارت و گواهینامه بهداشت صنوف الزامیست.
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 فرم آمارفصلی مساجد
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 (711-1فرم آماری مدارس)کد فرم 

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

 901ـ  2کد فرم   بهداشت محیط مدارسفرم آمار 

 ……سال    فصل   نام خانه بهداشت 

        

 مقطع تحصيلي
 دبيرستان راهنمايي ابتدايي و پيش دبستاني

 غيرانتفاعي دولتي غيرانتفاعي دولتي غيرانتفاعي دولتي

 مدارس تحت پوشش
             ساختمان 

             شیفت

 پوششدانش آموزان تحت 
             روستايي 

             عشايري

 آبخوري

             تعداد 

             بهداشتي

             مورد نیاز

 دستشويي

             تعداد 

             بهداشتي

             مورد نیاز

 مستراح

             تعداد 

             بهداشتي
             مورد نیاز

 بوفه
             تعداد 

             بهداشتي

 آب آشامیدني
             تعداد 

             بهداشتي

 وضعیت كالسها
             تعداد 

             بهداشتي

 وضعیت حفاظت و ايمني
             تعداد 

             بهداشتي

 جمع آوري و دفع فاضالب
             تعداد 

             بهداشتي

 جمع آوري و دفع پسماند
             تعداد 

             بهداشتي
 آمار تیم سیار را با خانه بهداشت جمع نمایید.
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 خالصه و نتیجه گیری
ها مرتب آنمزايای ثبت فعالیتها در فرم های اطالعاتی و ثبت آمار دقیق در فرم های آماری و بايگانی  •

: 

اطالع از وضعیت موجود، اخذ شاخص های بهداشتی و مشخص بودن وضعیت عملكرد مقايسه و بررسی  -6
 میزان پیشرفت برنامه های بهداشتی در خانه بهداشت 

 قوت و ضعف  بررسی عملكرد وشناخت نقاط -1

 در نهايت مهمترين مزيت آن برنامه ريزی برای فعالیتهای آينده و چگونگی اجرای آن خواهد بود . و -2
 پرسش و تمرين:

 در پايان فراگیر بتواند به پرسش و تمرين های  زير پاسخ صحیح بدهد.

 فرم های آمار فصلی بهداشت محیط را نام ببريد مهمترين  -6

 را تكمیل و رابطه آنها را با هم بیان نمايید  2/2و ر -660فرم های  -1

 مراکز و اماکن بهسازی و بهداشتی را بطور صحیح تعريف نمايید -2

 روستايی را نام ببريد و انها محاسبه نمايید. -660مهمترين شاخص های قابل استحصال از فرم  -2

 .فرم های آماری مساجد و مدارس را به روش صحیح تكمیل نمايید -4
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 آشنایی با نظام اطالعات و فرم های اطالعاتی بهداشت محیط :قسمت سوم 

 اهداف آموزشی :
  .رابطور صحیح تكمیل نمايد 66/2فرم های شماره -6

 فرم صورتجلسه شورای بهداشت تهیه و تنظیم نمايد.-1

 .فرم آماری شورای بهداشت روستا را به روش صحیح تكمیل نمايد  -2

 راتكمیل نمايد.فرم گزارش عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايی -2

 يد سنجی از خانوار وثبت آن در فرم سامانه را بداند.روش -4

 فرم آماری يد سنجی از مراکزرا بتواند به روش صحیح تكمیل نمايد. -1

 .فرم آماری روستا مهد را بتواند به روش صحیح تكمیل نمايد -1
 66/2ربوط به جمع آوری و دفع زباله و فضوالت حیوانی روستا شماره فرم فرم اطالعات م

 بصورت فصلی تكمیل می گردد 

الف(اطالعات مربوط به نحوه جمع آوری زباله توسط پاکبان، نوع وسیله، تعداد دفعات در هفته، نحوه دفع 
 زباله، فاصله محل دفن از روستا و وضعیت حصار کشی مشخص     می گردد 

ب(شرايط و اطالعات مربوط به دفع اختصاصی زباله توسط روستائیان شامل تعدادکل،خانوارهايی که زباله را 
 .می سوزانند و زباله را دفن ی کنند ثبت می گردد

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 خانه بهداشت ...........

 به جمع آوری و دفع زباله و فضوالت حیوانی              روستای....   سال   ..... اطالعات مربوط

 الف نحوه جمع آوری و دفع زباله توسط پاکبان 
 وسیله جمع آوری : -1

 الف( چرخ دستی   ب( گاری  ج( تراکتور   ه( وانت  و( تیلر     غیره
 ...............بارتعداد دفعات جمع آوری زباله در هفته  -2

 نحوه دفع زباله: الف( تلنبار کردن  ب( سوزاندن  ج( دفن بهداشتی  -3
 فاصله محل دفن از روستا ..............کیلومتر -4

 مسیر بادهای غالب از محل دفن به طرف  الف(روستا   ب( بالعکس 
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 حصار کشی دفن زباله  : الف( محصورشده     ب(محصور نشده  -6

 ج(نحوه جمع آوری ودفع فضوالت حیوانی مشخص می گردد  •

 توضیحات: شرايط بهداشتی جمع آوری و دفن  بهداشتی زباله :  •
 الف(جمع آوری و در خارج از روستا در محلی که دارای ضوابط بهداشتی می باشد دفن شود  •
 دفن نمايند.درصد خانوارها زباله را به طريق بهداشتی بسوزانند يا  14ب(در روش اختصاصی  •

 

 جمع آوری و دفع اختصاصی زباله توسط روستائیان : ب(

 تعداد کل خانوار .......... -1
 تعداد خانوار هایی که زباله را می سوزانند.-2

 تعداد خانوارهایی که زباله را به نحو بهداشتنی صحیح دفن می کنند.

 تعداد خانوار دارای دام  -1حیوانی     ج( جمع آوری و دفع فضوالت
 دفع فضوالت حیوانی   الف( قابل قبول      ب(غیر قابل قبول -2

 جمع آوری و دفن زباله در صورتی بهداشتی است که : -1توضیح : 
 توسط پاکبان جمع آوری و در خارج روستا در محل دارای شرایط دفن شود. 

 زباله را به طریق قابل قبول سوزانده یا دفن کنند. خانوارها % 76ب(بطور اختصاصی بیش از 
خانوار های  %76دفع فضوالت حیوانی در صورتی قابل قبول است که بیش از  -

 دارای دام ، فضوالت حیوانی را به خارج از روستا در محل مناسب منتقل نمایند  
 نام و نام خانوادگی بهورز و امضاء....... -

 

 (66/6شماره فرم صورتجلسه شورای بهداشت )  •
 .صورتجلسه توسط بهورز بعنوان دبیر جلسه تنظیم می گردد •

 تكمیل اطالعات سر برگ  •
الف(دستور کار جلسه که قرار است در مورد آن موضوع صحبت و گفتگو شود. که معموال يک  •

 موضوع پیگیری مصوبات جلسه قبل می باشد.
 ه ثبت می گردد.ب(اقداماتی که در راستای مصوبات جلسات قبل انجام شد •
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 مرکز بهداشت شهرستان .......

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی.......                             خانه بهداشت .....
 بررسی مشکالت بهداشتی روستایی............ 

 تاریخ تشکیل جلسه ....
 محل تشکیل جلسه........

 دستور جلسه 

 گزارش اقدمات انجام یافته مربوط به جلسه قبل 

 موضوعات مورد بحث و تصمیمات اتخاذ شده :
1-            ........2              .........3......... 

...........          2........      1وتعیین وظایف اعضای شورا جهت اقدام و پیگیر های الزم  تقسیم کار
3......... 

 تاریخ برگزاری و موضوع مورد بحث جلسه آینده:

 نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان در جلسه 
 اسامی غایبین ......

 

 (2فرم آمارتعداد جلسات تشكیل شده شورای بهداشت )فرم شماره 
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 اين فرم اماری بصورت ماهیانه در خانه بهداشت تكمیل می شود 

 تكمیل اطالعات سربرگ فرم

 تعداد روستاهای اصلی وقمر دارای شورای بهداشت فعال تا اين ماهثبت  -6

ثبت تعداد جلسات شورای بهداشت تشكیل شده روستای اصلی در اين ماه ثبت همراه با تاريخ تشكیل  -1
 آن 

 

 ثبت تعداد جلسات شورای بهداشت تشكیل شده روستای قمر در اين ماه همراه با تاريخ . -2

 که دراين ماه جلسه شورای بهداشت تشكیل شده است  ذکر نام روستاهايی-2

 اهم مشكالت بهداشتی مطرح شده بصورت خالصه ثبت می گردد -4

 نتايجی که بدست امده و يا مصوبات جلسه بطور خالصه ثبت می گردد.  -1

 رددگپیگیری مصوبات جلسات قبل بايد مشخص بشود . واگر به هر دلیل انجام نشده دلیل ان بايد ذکر  -1
 ذکر نام و نام خانوادگی بهورز و امضا  •
نسخه يک نسخه جهت ارسال به مرکز خدمات و يک نسخه بايگانی در پوشه  1تنظیم اين فرم در  •

 شورای بهداشت 
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 فرم گزارش عملکرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی

 

 

 

 

 فرم نوع نمک مصرفی خانوار
 ( قرار دارد DARTدر برابر باليا )اين فرم در انتهای فرم ارزيابی خانوار  •

 نمک سنگ و غیره    ،نمک دريا ، نوع نمک يد دار تصفیه شده  •
 باپرسش از خانوار و انجام يد سنجی با کیت يدسنجی  •
 وآموزش در خصوص شرايط نگهداری نمک يددار )دور از نور ، رطوبت و حرارت ( ،زمان مصرف آن  •

 وزيع مواد غذايی و اماکن عمومیفرم يد سنجی با کیت از مراکزتهیه و ت

 

مصارفتعداد با نتیجه قابلتعدادتعداد تعدادتعدادتعدادتعدادتعدادتعداد

غیر انساني مصرف انسانيكلمواردآموزش ديدهكلآموزش ديدهكلآموزش ديدهكل

توقیف شده 

معدوم شدهمقدار

مقدار مواد غذايي خارج

ي
دار

بر
نه 

مو
ر ن

بزا
ي ا

ارا
د

ی ( ششماهه  ............    سال   ...... ) روستاي ی در نظام شبکه  داشت مواد غذاي ام به زارش عملکرد برنامه ادغ گ

شهرستان
مراكز تهیه و 

توزيع و فروش 
مواد غذايي

پیشه وران مراكز تهیه و 
مادراندانش آموزان توزيع مواد غذايي

تعداد موارد 
بازديد انجام 
شده از مراكز 
تهیه و توزيع 

مواد غذايي

مواد غذايي

تعداد مواردي 
كه بازرس 
مركز توقیف 
مواد غذايي 

توسط بهورز را 
تأيید نموده 

است

موارد نمونه برداري از مواد 
تعداد موارد غذايي

پیشنهاد 
معرفي متخلف 

به مراجع 
قضائي توسط 
خانه بهداشت

تعداد موارد 
متخلف 

معرفي شده 
به مراجع 
قضائي 

توسط مركز 
بهداشت

ي
هر

ش
كز 

را
م

ي
دار

بر
نه 

مو
ر ن

بزا
ي ا

ارا
د

ت
اش

هد
ه ب

گا
پاي

ي
دار

بر
نه 

مو
ر ن

بزا
ي ا

ارا
د

شده از مصرف انساني

ت
اش

هد
ه ب

خان
اد 

عد
ت

ف
قی

تو
ار 

ابز
ي 

ارا
د

يي
ستا

رو
كز 

را
م
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 (فرم آماری بهداشت محیط روستا مهد) شش ماهه

 

 خالصه و نتیجه گیری
امروزه جهت بهره برداری بهتر از اطالعات می توان از تكنولوژی مناسب استفاده نمود که اين امر مستلزم دارا 
بودن سیستم ثبت و گزارش دهی و ساماندهی اطالعات می باشد و اين مهم نیز بايد بر اساس اطالعات کلیه 
بخش ها ی ذيربط از جمله وضعیت دفع فاضالب ، زباله، شرايط  نگهداری دام ،وضعیت دفع بهداشتی فضوالت 

در هر زمان اطالع  حیوانی  ، وضعیت بهداشتی سرويس های توالت وحمام باشد تا بهورز از وضعیت موجود
يزی و در صورت وجود موانع الزم و کافی داشته باشد و براساس وضعیت موجود و هدف )حد انتظار (برنامه ر

در رسیدن به اهداف ،با تشكیل جلسات برون بخشی و درون بخشی و يا جلسات شورای بهداشت نسبت به 
 رفع مشكالت اقدام نمايد

                                         خانه بهداشت .........

تعداد 
شش ماهه دوم سال  شش ماهه اول سال  زمان

كل

بهسازي

بهداشتي

نصب بخاري يا سیستم گرمايشي

جعبه كمک هاي اولیه

داراي وضعیت سیم كشي و برق ساختمان

تجهیزات و لوازم بازي ايمن

فاقد محل طبخ غذا )خريد از خارج از مهدكودك(

داراي سرو غذا در محل )داراي آشپزخانه(

تعداد موارد نمونه برداري از مواد غذايي

داراي يخچال در محل تهیه و عرضه مواد غذايي

كف حیاط بازي

آشپزخانه بهسازي

كف اتاق ها و راهروها

ديوار اتاق ها و راهروها

درب و پنجره ها

نام و نام خانوادگي  بهورز :تاريخ تكمیل فرم :

مركز بهداشتي و درماني روستايي ..................

وضعیت ايمني مناسب

       وضعیت تهیه و عرضه  مواد غذايي

وضعیت مطلوب ساختمان

بهداشت محیط روستا مهد

روستا مهد

تعداد كل شاغلین

كل كودكان تحت پوشش
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 پرسش و تمرين:

 و رابیان نمايید  66/2نحوه ی تكمیل فرمهای شماره   -6

 فرم صورتجلسه شورای بهداشت را به روش صحیح تكمیل نمايید -1

 فرم آماری شورای بهداشت را به تنهايی بتواند تكمیل نمايد. -2

 فرم آماری طرح ادغام بهداشت مواد غذايی بتواند تكمیل نمايید -2

 فرمهای مربوط به يد سنجی و آمار مربوطه را تكمیل نمايید. -4
 مهد را در تكمیل نمايیدفرم آماری روستا  -1

 فهرست مراجع:

 6211( ازمجموعه محتواهای بهورزی دانشگاه علوم پزشكی مشهد6محتوای آموزشی بهداشت محیط )-

 6211کیفیت میكروبی آب آشامیدنی  ،تجديد نظر هفتم ، سال  6066استاندارد ملی -

 6211دستورالعمل کلرسنجی سال 

 6212میزان شیوع ومرگ ومیرناشی از بیماريهای منتقله از آب وغذا، ملكوتیان م وهمكاران.مقاله بررسی -

 6214 فرايندهای پیشرفته تصفیه آب،. علیدادی ،ح -

( از مجموعه جزوات مراکز آموزش بهورزی  1مديريت توسعه شبكه وارتقا سالمت، بهداشت محیط )-
 6211،دانشگاه علوم پزشكی مشهد،

(، وزارت بهداشت ودرمان آموزش 2نمای خود مراقبتی خانواده )م کیاساالر، سبک زندگی سالم )راه-
 6211پزشكی،

 6212رکنی ن د، اصول بهداشت مواد غذايی ،انتشارات وچاپ دانشگاه تهران،-

معاونت مرکزبهداشت شهرستان نیشابور، بهداشت مواد غذايی برای بهورزان، وزارت بهداشت ودرمان آموزش -
 پزشكی

ار ، دستورالعمل اجرايی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزيع، نگهداری، مرکز سالمت محیط  و ک-
 حمل  و نقل و فروش مواد خوردنی  و آشامیدنی،  وزارت بهداشت  و درمان آموزش پزشكی

سالمت. جزوه درسی بهداشت محیط. مرکز بهداشت واحد آموزش بهورزی مديريت توسعه شبكه و ارتقاء -
 6211ضوی، استان خراسان ر
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واحد آموزش بهورزی مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت. جزوه درسی بهداشت محیط. مرکز -
 0014بهداشت استان خراسان رضوی، 

 اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسالمی-

 کشورقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی -
 0011قانون و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند،  -

واحد آموزش بهورزی مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سالمت. جزوه درسی بهداشت محیط،  -
 0014مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، 

 قانون مجازات اسالمی 411ماده  -

 0011آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند،  -
شت محیط، واحد آموزش بهورزی مديريت توسعه شبكه و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت جزوه درسی بهدا-

 6211استان خراسان رضوی، 

آشنايی با بندپايان آفت بهداشتی و روشهای مبارزه با آنها )برای کارشناسان بهداشت محیط (، -
 6211دکترمصطفی غفاری ، مهردادضرابی ، شهال شمس ، تهران ، موفق 

عملی بهداشت محیط برای مبارزه با حشرات وجوندگان )نشريه سازمان جهانی بهداشت( ، ترجمه اقدامات -
 فاطمه جعفری

جزوه درسی بهداشت محیط، واحد آموزش بهورزی مديريت توسعه شبكه و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت -
 6211استان خراسان رضوی، 

ريت توسعه شبكه و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت ،واحد آموزش بهورزی مدي1جزوه درسی بیماريهای واگیر -
 6211استان خراسان رضوی، 

 تهیه شده در دانشگاه علوم پزشكی مشهد -(استفاده از فیلم آموزشی مبارزه به حشرات )ساس-

آشنايی با بندپايان آفت بهداشتی و روشهای مبارزه با آنها )برای کارشناسان بهداشت محیط (، -
 6211ردادضرابی ، شهال شمس ، تهران ، موفق دکترمصطفی غفاری ، مه

 کنترل و پیشگیری کشوری برنامه پايش اجرايی دستورالعمل. پزشكی آموزش و درمان بهداشت وزارت-
 6211 . (IDD) يد کمبود از ناشی اختالالت

 کنترل و پیشگیری کشوری برنامه پايش اجرايی دستورالعمل. پزشكی آموزش و درمان بهداشت وزارت -
 6211 . (IDD) يد کمبود از ناشی اختالالت
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مديريت مرکز سالمت محیط کار ،راهنمای آموزشی دستوالعمل پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه -
 وزارت بهداشت وآموزش پزشكی

 6211مديريت مرکز سالمت محیط کار ،قوانین و دستورالعمل های بهداشت محیط کشور سال  -

مجموعه دروس مراکز آموزش بهورزی پايیز  6و ارتقاءسالمت ،جزوه بهداشت محیط مديريت توسعه شبكه -
6211 

اسعدی ،س ا.سیدنوزادی، م .مقاله بررسی سندرم ساختمان بیمار، نشانه ها و عوامل خطر آن در کارکنان -
 6211شاغل در برخی از ساختمانهای دانشگاه،

در بین کارکنان بیمارستان SBS))بیماری ساختمان شیوع سندرمخسروی نژاد ا،همكاران .مقاله بررسی  -
 6212مصطفی خمینی شهر ايالم ،

 6211بهورزی. جزوه درسی بهداشت محیط. مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، واحد آموزش  -

 حفاظت در برابر پرتوهای يونساز و ايمنی منابع پرتو؛ 1146استاندارد ملی  -

 6211فروردين  قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب -

 6211/01/64قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب هیأت وزيران مورخه   آئین نامه اجرائی -

مرکز سالمت محیط و کار. بهداشت پرتوها. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قابل دسترس از  -
 آدرس:

 markazsalamat.behdasht.gov.ir/page://http ابهداشت پرتوه 

 

از مجموعه محتواهای دروس مراکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم  1و6محتوای آموزشی  بهداشت محیط -
 زشكی مشهد .پ

 . 6211مرکز مديريت سالمت محیط کار قوانین و دستوراالعمل های بهداشت محیط کشورسال -

 6216مرکز مديريت سالمت محیط کار آيین نامه بهداشت محیط ايران سال -

 6214اول ويژه بهورزان و مراقبین سالمت سالبسته خدمات سالمت سطح  -

شبكه و ارتقاء سالمت. جزوه درسی بهداشت محیط. مرکز بهداشت واحد آموزش بهورزی مديريت توسعه  -

 6211استان خراسان رضوی، 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/page
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/page
http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/page
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مديريت توسعه شبكه وارتقا سالمت، اقدامات در بروز باليا از مجموعه جزوات مراکز آموزش بهورزی، -
 6211،دانشگاه علوم پزشكی مشهد،

وعه کتب مرکز آموزش بهورزی،دانشگاه علوم مرکز بهداشت استان گلستان، اقدامات در بروز باليا از مجم-
 6210پزشكی گلستان،

 6212وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكی ،هادستورالعمل برنامه پاسخ به باليا و فوريت-

 6214پذيرا، م .مديريت بهداشت محیط در شرايط اضطراری ،زمستان -

 دانشگاه علوم پزشكی بوشهر. معاونت امور بهداشتی،مديريت خدمات بهداشتی در حوادث وباليا،-

 بهداشت محیط جامع کلیاتبرداشته شده ازکتاب درسنامه -

 آشنايی با نظام اطالعات و فرم های اطالعاتی بهداشت محیط

، ويرايش  مجموعه دروس مراکز آموزش بهورزی، دانشگاه علوم پزشكی مشهد 1و 6جزوات بهداشت محیط -
 11سوم پايیز 

مجموعه ی طرح يكنواخت سازی کشوری فرمهای کاربردی بهداشت محیط تدوين شده در کارگاه طرح -
 6211يكنواخت سازی استان گلستان  توسط شرکت کنندگان سال 

 دستورالعمل های مرکز مديريت سالمت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی-
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