
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ويراست چهارم، جلد اول
طب دانشي است كه به وسيله آن مي توان بر كيفيات تن آدمي آگاهي يافت و هدف آن                 

 .   حفظ تندرستي در زمان سالمت و بازگرداندن آن به هنگام بيماري است  
 )قانون در طب(ابن سينا 

 

 ضوي، سيدمنصور ردكتر حسين حاتمي، دكتر

  مجلسي،فرشته دكتر اردبيلي، حسن افتخار دكتر

 ، دكتر محمدجواد پريزاده محسن سيدنوزاديدكتر
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 )به ترتيب حروف الفبا(ويسندگان ويراست چهارم كتاب جامع بهداشت عمومي ن

 دكتر منصور رضازاده آذري دانشكده بهداشت و ايمني علوم پزشكي شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت حرفه اي

 دكتر مهرنوش ابطحي دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيط

 دكتر فريد ابوالحسني شگاه علوم پزشكي تهران، متخصص داخليدانشكده پزشكي دان

 دكتر آيت اهللا احمدي مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت و دانشكده بهداشت، ع پ تهران

Euregio Klinik , Nordhorn, Universität Münster Germany دكتر محسن ارجمند 

 علي اسديدكتر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 دكتر اكبر اسالمي دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيط

 )ره(دكتر محمدمهدي اصفهاني  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص تغذيه

 دكتر حسن افتخار اردبيلي MPHدانشكده بهداشت ع پ تهران، متخصص بيماري هاي كودكان، 

 دكتر ليال افتخار اردبيلي ندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشكده د

 دكتر مهرداد افتخار اردبيلي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص روانپزشكي

 دكتر كتايون افزايي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران

 دكتر شيرين افهمي  MPHي و دانشكده پزشكي ع پ تهران، متخصص بيماري هاي عفون

 دكتر محمداسماعيل اكبري )پزشكي جامعه نگر(دانشكده پزشكي ع پ شهيدبهشتي، متخصص جراحي  

 )ره(دكتر نادر اكرامي نسب  جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 دكتر سيد محمد اكرمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص ژنتيك

 دكتر علي الماسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دكتراي بهداشت محيطدانشكده 

 دكتر الهام الهي دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي آموزش بهداشت

 دكتر محمد مهدي امين دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 دكتر اورنگ ايالمي MPHي و دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، متخصص بيماري هاي عفون



 دكتر بهزاد بركتين  ع پ اصفهانمركز تحقيقات رشد و نمو كودكان ودانشكده پزشكي 

 دكتر حميداهللا بهادر MPHدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص عفوني و 

 يدكتر اياد بهادر دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر سيد احسان بالديان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص پزشكي اجتماعي

 دكتر سوسن پارساي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص تغذيه

 دكتر مهدي پاك روان نژاد گروه آموزشي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دكتر محمد پالش كي ع پ شهيد بهشتي، دكتراي مديريتدانشكده آموزش پزش

 دكتر سيد محمدجواد پريزاده  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، متخصص بيماري هاي كودكان

 دكتر ابوالقاسم پوررضا دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت عمومي 

 دكتر پريناز پورصفا شكي اصفهاندانشكده بهداشت دانشگاه علوم پز

 دكتر محمد حسن پورياي ولي بخش آربوويروس ها و تب هاي خونريزي دهنده ويروسيانستيتو پاستور ايران، 

 دكتر مصطفي پوياكيان دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت حرفه اي

 كرينغمه تش  دفتر بهبود تغذيه جامعه، معاونت بهداشتي 

 دكتر پريچهر توتونچي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص بيماري هاي كودكان

 دكتر محسن جانقرباني دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اپيدميولوژيست

 انسيه جمشيدي ... دانشكده بهداشت، ع پ تهران و مركز تحقيقات پژوهش هاي مشاركتي مبتني 

 دكتر احمد جنيدي جعفري ده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، دكتراي بهداشت حرفه ايدانشك

 دكتر كتايون جهانگيري  مديريت خدما بهداشتي درماني-دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، د

 دكتر مهدي جهانگيري دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دكتراي بهداشت حرفه اي

 دكتر حسين حاتمي MPHانشكده بهداشت وايمني ع پ شهيدبهشتي متخصص بيماري هاي عفوني و د



 دكتر ندا حاتمي فلوي غدد درون ريز) داخلي(دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

 دكتر مريم حاتمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص زنان و زايمان

 دكتر احمد حاجبي م پزشكي ايران، متخصص روانپزشكيدانشگاه علو

 دكتر الله حبيبي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص ژنتيك

 خانم زهره حقيقت دانا MPHدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، كارشناس ارشد مامائي و 

 تر آرزو حقيقياندك دانشكده تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دكتراي تغذيه

 دكتر محمدعلي حيدرنيا دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص پزشكي اجتماعي

 خانم كبري حيدري كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت

 دكتر محسن حيدري دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 دكتر غالمرضا خاتمي تخصص گوارش كودكاندانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فوق 

 دكتر طلعت خديوزاده عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 دكتر علي خردمند دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص روانپزشكي

 دكتر مسعود خسرواني نانوفارماكولوژي

 شهال خسرويدكتر   علوم پزشكي تهرانعضو هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه

 دكتر سهيال خوشبين دفتر سالمت خانواده و جمعيت، معاونت بهداشتي، متخصص پزشكي اجتماعي

 دكتر احمدرضا درستي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص تغذيه

 دكتر سعيد دستگيري دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، اپيدميولوژيست

 دكتر بهزاد دماري دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص روانپزشكي

 دكتر سكينه رخشنده رو دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 دكتر محسن رضائيان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، اپيدميولوژيست



 دكتر سيدمنصور رضوي   MPH بيماري هاي عفوني و دانشكده پزشكي ع پ تهران، متخصص

 دكتر خسرو رفائي شيرپاك دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص بهداشت مادر و كودك

 دكتر پريناز رفيعي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 مهندس نسيم رفيعي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ـ هرمزگان

 دكتر فاطمه رمضان زاده شكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص زنان و زايماندان

 دكتر علي رمضانخاني دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيدبهشتي، دكتراي آموزش بهداشت

 دكتر علي رضا زالي دانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، متخصص جراحي مغز و اعصاب

 دكتر سيدمحسن زهرائي MPHگير، متخصص بيماري هاي عفوني مركز مديريت بيماري هاي وا

 دكتر شاكر ساالري لك دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اپيدميولوژيست

 دكتر حانيه سادات سجادي ع پ تهران مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت و دانشكده بهداشت،

 دكتر رضا سعيدي تي، بهداشت محيطدانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهش

 دكتر حميد سوري دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر سهرابي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص پزشكي اجتماعي

 دكتر ثريا سهيلي دانشكده پزشكي ع پ تهران، دكتراي مديريت خدمات بهداشتي 

 دكتر علي اكبر سياري دانشكده پزشكي ع پ شهيدبهشتي، متخصص بيماري هاي كودكان

 دكتر آزاده سياري فرد  تهراندانشگاه علوم پزشكي مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت،

 دكتر محسن سيد نوزادي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، متخصص پزشكي اجتماعي

 مهندس ميرداود سيدي شد بهداشت حرفه ايكارشناس ار

 )ره(دكتر كامل شادپور  كارشناس وزارت بهداشت 

 دكتر شهين شادزي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، متخصص بيماري هاي كودكان

 دكتر خندان شاهنده ...دانشكده بهداشت، ع پ تهران و مركز تحقيقات پژوهش هاي مشاركتي مبتني 

 دكتر مامك شريعت انشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص بهداشت مادر و كودكد



 دكتر بتول شريعتي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر ونداد شريفي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص روانپزشكي

 دكتر حوريه شمشيري ميالني  MPHزنان و زايمان و دانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، متخصص 

 دكتر ربابه شيخ االسالم متخصص مديريت بهداشت و اپيدميولوژي تغذيه

 دكتر مجيد صادقي گروه آموزشي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، فيزيولوژيست

 معاونت بهداشت
 دكتر حميدرضا صادقي پور

 حسن صادقي نائيني گاه علوم پزشكي تهراندانش

 دكتر مصطفي صالحي وزيري بخش آربوويروس ها و تب هاي خونريزي دهنده ويروسيانستيتو پاستور ايران، 

 دكتر حسين صباغيان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر مجتبي صداقت ي اجتماعيدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص پزشك

 دكتر كامران صداقت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دكتر بيژن صدري زاده  MPHدانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، متخصص بيماري هاي عفوني و 

 دكتر محمودرضا عباس زاده دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، جراح مغز و اعصاب

 دكتر محمود عباسي پ شهيد بهشتي، متخصص حقوق و اخالق پزشكيدانشكده پزشكي ع 

 )ره(دكتر جواد عدل  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت حرفه اي

 دكتر جواد عالقبند راد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فوق تخصص روانپزشكي كودكان

 دكتر سيدنادعلي علوي بختياروند  شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيطدانشكده بهداشت و ايمني ع پ 

 دكتر قاسم علي عمراني دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت محيط

 مصطفي عنايت راد انستيتو پاستور ايران

 دكتر الهه عيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اپيدميولوژيست

 خانم سميه غفّاري اشت و ايمني شهيد بهشتي، كارشناس ارشد آموزش بهداشتدانشكده بهد



 دكتر محتشم غفاري دانشكده بهداشت و ايمني شهيد بهشتي، دكتراي آموزش بهداشت وارتقاء سالمت

 دكتر منصور غياث الدين دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دكتراي بهداشت محيط 

 دكتر احمدرضا فرسار پ شهيد بهشتي، متخصص بيماري هاي كودكان دانشكده پزشكي ع 

 دكتر علي اصغر فرشاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتراي بهداشت حرفه اي

 دكتر سميه فرهنگ دهقان دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت حرفه اي

 دكتر مهدي فضلعلي پور ويروس ها و تب هاي خونريزي دهنده ويروسيبخش آربوانستيتو پاستور ايران، 

 دكتر فاطمه فالح دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر شيرين قاضي زاده دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران متخصص زنان و زايمان

 دكتر مصطفي قانعي ور ايراندانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا، رياست اسبق انستيتو پاست

 دكتر الله قديريان  تهراندانشگاه علوم پزشكي مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت،

 دكتر شهال قنبري معاونت بهداشتي ع پ شهيد بهشتي، دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 كتر محمدحسين كاوهد دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

 دكتر فروزان كريمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص ايمونولوژي

 دكتر علي اصغر كالهي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص پزشكي اجتماعي

 اديدكتر رويا كليش دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، فوق تخصص تغذيه

 دكتر مجيد كيوانفر  اصفهان، و مركز تحقيقات رشد و نمو كودكاندانشكده پزشكي ع پ

 )ره(دكتر مسعود كيمياگر  دانشكده تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر حسين گودرزي دانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، دكتراي انگل شناسي

 دكتر محمدمهدي گويا  MPH اي عفوني ودانشكده پزشكي ع پ تهران، متخصص بيماري ه

 دكتر سيد رضا مجدزاده دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر فرشته مجلسي MPHدانشكده بهداشت ع پ تهران، متخصص بهداشت مادر و كودك و 

 يروان محسني بندپيدكتر انوش دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيط



 دكتر سعاد محفوظپور دانشكده بهداشت ع پ شهيد بهشتي، دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني

 دكتر ايرج محمدفام دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان، دكتراي بهداشت حرفه اي

 حمديدكتر ناصر م MPHدانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي متخصص بيماري هاي عفوني و 

 دكتر مريم محمدي دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 دكتر مسعود مرداني  MPHدانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، متخصص بيماري هاي عفوني و 

 دكتر عليرضا مرندي دانشكده پزشكي ع پ شهيد بهشتي، متخصص بيماري هاي كودكان

 دكتر سيما مسعودي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اپيدميولوژيستدانشكده پزشكي 

 دكتر حبيب اهللا مسعودي فريد سازمان بهزيستي كشور

 دكتر محمدرضا مسعودي نژاد دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي دكتراي بهداشت محيط

 ر زهراسادات مشكانيدكت دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي مطالعات اجتماعي

 دكتر عليرضا مصداقي نيا دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت محيط

 دكتر احسان مصطفوي ، اپيدميولوژيست انستيتو پاستور ايران

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي آمار حياتي و 
 اپيدميولوژي

 دكتر حسين ملك افضلي

 دكتر ايرج موبدي  MPHنشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص انگل شناسي و دا

 دكتر عليرضا موسوي جرّاحي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر الهه ميرزايي دكتراي آموزش بهداشت

 دكتر كيومرث ناصري ستدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژي

 دكتر رامين نبي زاده دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتراي بهداشت محيط

 دكتر سحرناز نجات  تهرانع پ... برداري از دانش سالمت دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات بهره

 دكتر مهدي نجفي هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 دكتر ابوالحسن نديم ه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيستدانشكده بهداشت دانشگا

 دكتر پروين نصيري دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص بهداشت حرفه أي



 دكتر شهرزاد نعمت الهي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر احمدعلي نورباال ص روانپزشكيدانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخص

 )ره(دكتر شمس وزيريان  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، متخصص كودكان

 دكتر كوروش هالكويي نائيني دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، اپيدميولوژيست

 دكتر محمدتقي ياسمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، متخصص روانپزشكي

 دكتر پروين ياوري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، اپيدميولوژيست

 دكتر احمدرضا يزدانبخش دانشكده بهداشت و ايمني ع پ شهيد بهشتي، دكتراي بهداشت محيط

 )ره(دكتر محسن يزدجردي  دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر بهاره يزدي زاده از دانش سالمت و دانشكده بهداشت، ع پ تهرانمركز تحقيقات بهره برداري 

 :ياد ياران
دكتر محمدمهدي اصفهاني، دكتر نادر اكرامي نسب، دكتر كامل شادپور،           :   با درود به روان پاك زنده يادها     

كه در ويراست   )  ليهمرحمت اهللا ع  (دكتر جواد عدل، دكتر مسعود كيمياگر، دكتر شمس وزيريان و دكتر محسن يزدجردي              
 هاي قبلي كتاب، در قيد حيات بودند و در شكل گيري كتاب حاضر، سهيم بوده و هستند و لذا به منظور بازنگري                         

از اساتيد و همكاران ديگري دعوت به همكاري شد تا هم به ماندگاري هرچه بيشتر               )  ره(مباحث تاليفي اين اساتيد     
 ...روح آن ها و دل اين ها شاد . ويراست جديد، خدشه اي وارد نگردداثر، بيانجامد و هم به پويايي آن در 
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 وااليهمت كه كتاب جامع بهداشت عمومي، به ياري حقتعالي و               اينك  ...
جمعي از اساتيد دانشگاه ها به ويراست چهارم رسيده است، به منظور رعايت

و ارج نهادن بر مالكيت معنوي آثار علمي و اوليه اخالق در پژوهش       موازين
( كرمانشاه پزشكي دانشگاه هاي علوم     هنري، گواهي مي شود؛  و)82-1378 

چنين فعاليتيآغاز و ادامه    ، كه بستر    )1383-98 (علوم پزشكي شهيد بهشتي
 در مالكيت معنوي و تمامي مولفين مباحث مختلف،      است شدهدر آن ها گسترده

 و كساني كه نام آن ها روي جلد و در شناسنامهكتاب حاضر، سهيم هستند
زان زحمات احتماليكتاب،  درج شده است نيز به نسبت نقشي كه داشته  و مي            

 .كه متحمل شده اند، در پيشگاه الهي، ماجور خواهند بود



 
 
 
 

ُُ ة      اَلحمدهللاِ حمداً يستَحقُه بِعلُوِّ شَانه و سبوغِ احسانه والصال            
       هالمه و سآل يِ وّدالنبمحلي مـ ستايش باد يزدان را كه سزاوار       ع

ستايش است، به سبب بزرگواري و كثرت الطافش و درود بر              
 .سرور و پيامبر رحمت، محمد و دودمان او

 )ره ( رآغاز كتاب اول قانون در طب ابن سيناس

 گُزيده اي از مقدمه ويراست هاي پيشين كتاب
 كه در اوايل هزاره دوم ميالدي در كالم         حفظ تندرستي به هنگام سالمت و بازگرداندن آن در زمان بيماري            

 نقش بسته است پيام جاويد و       ،قانون در طب  المعارف  ة  متبلور و در صفحة اول دائر      شيخ الرئيس ابن سينا   گهربار  
بهداشت عمومي، بهداشت محيط، بهداشت      پوياي آن دانشمند عظيم الشان، مبني بر غيرقابل تفكيك بودن              

 و غيرقابل تجزيه بودن علوم پايه از علوم باليني و              پزشكي باليني  از   حرفه اي و ساير گرايش هاي بهداشتي     
اعم از علوم پايه، علوم باليني، پيراپزشكي، دامپزشكي، محيط زيست و            جدايي ناپذير بودن متولّيان حرفه هاي پزشكي       

ولي اين پيام جاويد با وسعت يافتن دامنة علوم پزشكي و توسعة پزشكي نوين، تدريجاً به بوتة                         .   مي باشد ...
يك سلسله  فراموشي سپرده شده و پزشكي باليني را از قداست، اُبهت و متانت قبلي ساقط كرده، دامنه آن را به                        

 . ، محدود نموده استاقدامات روبنايي تشخيصي ـ درماني
تا اين كه خردمندان فرهيخته اي متوجه اين خالء شدند و در اواخر قرن بيستم، دست به دست هم داده                     

 (Bio-Psycho-Social Approaches) و رويارويي زيستي، رواني، اجتماعي       پزشكي جامعه نگر  لزوم توجه به    
پزشكي جامعه نگر، رشتة    :  تا جايي كه امروزه معتقديم   .  براي تثبيت آن با جديت روزافزوني تالش كردند       را مطرح و    

جداگانه اي از طب يا بهداشت نيست بلكه نوعي طرز تفكّر و بينش است كه همة دست  اندركاران حرفه هاي پزشكي و                      
ي افراد سالم و باز گرداندن آن به كالبد افراد بيمار           بهداشت بايد دارا باشند تا در سايه همفكري، حول محور حفظ سالمت           

جمع شده هدف نهايي را حفظ، ارتقاء و توسعه پايدار سالمتي انسان ها و به عبارت ديگر جايگزين كردن بهداشت                        
 و مگر مي توان بدون همكاري نزديك سياستگذارانِ برنامه هاي آموزشي،          ...گرايي به جاي درمان گرايي صرف بدانيم        

اساتيد حرفه هاي پزشكي، پژوهشگران و نويسندگان مقاالت و كتب مرتبط با اين حرفه ها، نوآموزي و بازآموزي                    
 مداوم و همكاري تنگاتنگ متوليان علوم پايه و باليني به اين هدف زيربنايي و مهم، نائل گرديد؟

ارت بهداشت، از طرفي با      خوشبختانه طي دهه هاي اخير در ساية دورانديشي ها و سياستگذاري هاي وز             
ترويج امر تحقيق در دانشگاه ها نياز مبرم گروه هاي باليني به همكاري تنگاتنگ مدرسين و اساتيد علوم پايه، بيش                   

عرصه هاي از پيش احساس شده و جزء تجزيه ناپذيري از طرز تفكّر آنان گرديده و از طرف ديگر با دائر كردن                         
ليت بسياري از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، لزوم نگريستن به جامعة بيمار از              در قلمرو فعا   پزشكي جامعه نگر  



  ب/                                پيشگفتار                                                                                               كتاب جامع بهداشت عمومي         
 

 

زاويه فرد بيمار، ارتقاء سالمت جامعه به جاي سالمت فرد و سوق دادن خدمات پزشكي و بهداشت و بخشي از                        
بازنگري ر  آموزش باليني، به متن جامعه نيز تا حدود زيادي جايگاه رفيع خود را احراز نموده و سرانجام د                           

 رشته هاي مختلف پزشكي و بهداشت نيز به همين ديدگاه، پرداخته شده و ضمن گنجاندن                    برنامه هاي درسي 
 نيز گنجانده   متون باليني در برنامه هاي بهداشتي    ، متقابال بسياري از     متون بهداشتي در دروس باليني    بسياري از   

بركت همكاري هاي بي دريغ و كم سابقة جمعي از اساتيد            شده و در اين راستا با الهام از اين نياز متقابل، به                  
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و موسسات پژوهشي مرتبط، كتب متعددي در زمينه هاي بهداشتي به زيور طبع،                  

الحاوي رازي، كامل الصناعه   (آراسته و همراه با نسخه هاي الكترونيكي دايره المعارف هاي اصلي پزشكي نياكان               
با درايت و حمايت معاونين پژوهشي وقت        )  انون در طب ابن سينا، ذخيره خوارزمشاهي حكيم جرجاني          اهوازي، ق 

 معاونت تحقيقات و فنĤوري وزارت متبوع،       HBIدر سايت   )   دكتر صانعي ـ ره ـ، دكتر نورباال و دكتر ملك افضلي           (
لي از آن جا كه روشنايي هاي ناشي از       ؟ و !، تغبيه گرديد  1393 سال، تعبيه و سپس در اوايل سال         10به مدت بيش از     

انوار الهي، هرگز خاموش نمي شوند و سير تكاملي دارند، اين بار با تغييرات، تجديد نظرهاي الزم و كيفيت باالتري                    
در سايت گوگل و شبكه هاي اجتماعي تلگرام، سروش و ايتا تعبيه شده و هم اكنون در دسترس عالقمندان داخل و                    

 . باشدخارج از كشور، مي
 نفر از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، شاهد تاليف           150بيش از     و اينك به بركت همكاري    ...  

 در ميهن عزيزمان مي باشيم و هرچند اعتراف مي كنيم كه كتب علمي به هيچ               كتاب جامع بهداشت عمومي   اولين  
ملل و حاصل پيشرفت همان طب آميخته با          قوم و ملّت واحدي تعلّق نداشته و نتيجه تجربيات كليه اقوام و                  

است و بخصوص فقط به اروپاي فعلي منحصر نمي شود ولي در           ...  بهداشت ايراني، يوناني، مصري، هندي، چيني و        
عين حال معتقديم كه صرفا ترجمة يكي از اين كتاب ها نمي تواند جوابگوي كليه نيازهاي آموزشي تمامي كشورها                   

 از كتب و مقاالت خارجي و بهره گيري از پژوهش هاي             اقتباسي صحيح  الزم است با      در زمينة خاصي باشد و     
. كشوري، دست به تاليف كتب و مقاالت بومي اي زد كه جوابگوي نيازهاي آموزشي فعلي در سطح كشور باشد                      

خه اي از آن در    كتاب هايي كه به سبك درسنامه هاي معتبر خارجي با همكاري عده اي از اساتيد، تاليف مي گردد، نس              
بدون .  يكي از سايت هاي اينترنت تعبيه مي شود و به طور منظم به فواصل مشخصي مورد تجديد نظر قرار مي گيرد                  

 باشد كه معتقد بود براي      پروين اعتصامي شك چنين آثاري مي تواند مصداق آرزوهاي شاعرة عارفة نامي، زنده ياد            
، تفكّر و زندگي مصرفي و تقليدي      و افتخار آفرين،  بايد از       ا و مولّد  فرهنگ پوي  و بنياد يك     خودكفاييدستيابي به   

تالش، مراقبت و پايش     و افتخارآفرين، به     توليد محصولي مفيد   بكاريم، براي    كشتزار خويشتن پرهيز نموده در    
 بر  ندگي،احساس ساز  و شبانه روزي بپردازيم و نهايتاً با بهره گيري از حاصل اين تالش هاي بي وقفه، با                    فعال

 را  پندار نيك  افتخار كنيم و ما نيز قطره اي زالل بر اين درياي بي كران، بيفزاييم و اين                    خود ”شدن“ و   ”بودن“
 ... همچون امانتي مهم به نسل هاي جوان حال و آينده نيز منتقل نماييم 

 شتـــناي خوشا سـوداي دل در ديده پنهان داشتن          مبحث تحقيق را در دفتر جان دا

  رنجبر بودن ولي در كشتزار خويشتــــــن          وقت حاصل، خرمن خود را بدامان داشتن

 روز را با كشت و زرع و شخم آوردن به شب          شامگاهـان در تنور خويشتن نان داشتن

 )ره (پروين
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 )1398سال (مقدمه ويراست چهارم 
 )خوارزمشاهي دعاي حكيم جرجاني در آغاز كتاب ششم ذخيره (اَلّهمّ وفّقنا لما تُحبّ و تَرضي 

  
حوادث و سوانحي در سطح جهان،      )  1391-98(در فاصله بين انتشار ويراست سوم و چهارم كتاب حاضر            

به !  منطقه و كشور، رخ داده و سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و حتي معنوي جوامع را تحت تاثير قرار داده است                     
 و به راه    داعش بخش هايي از كشور عراق و سوريه توسط گروه مرتجع، متعصب و دست نشانده                طوري كه اشغال  

انداختن جنگ مذهب عليه مذهب، باعث مرگ، مصدوميت و آوارگي عده كثيري از ساكنين مناطق اشغالي و وقوع                   
. طقه را بر هم زده است     طغيان ها و همه گيري هاي بسياري از بيماري هاي عفوني در بين آنان گرديده و امنيت من               

ضمنا جنگ عربستان عليه يمن، عالوه بر ايجاد ناامني و نسل كُشي و تحميل فقر و گرسنگي و بيماري هاي ناشي                     
 و همچنين همه گيري    2019 ميالدي و تكرار آن در سال        2017از آن باعث وقوع بزرگترين همه گيري وبا در سال          

يگر شده است و بالياي طبيعي نظير خشكسالي در اغلب استان هاي              ديفتري و بسياري از بيماري هاي عفوني د       
 در برخي از استان ها     1398ايران، زلزله هاي مكرر در غرب كشور و سيل مهيب، مخرب و كم سابقه فروردين ماه                  

تمامي حيطه هاي سالمت مردم را تحت تاثير قرار داده است و هرچند انتشار نوپديدي بيماري ناشي از ويروس                       
Zika                    و ابوال به كشور ما گسترش نيافته است ولي نوپديدي بيماري ناشي از كرونا ويروس عامل MERS   كه از 

كشور عربستان، آغاز شده است در ايران نيز مواردي از اين بيماري را به بار آورده است و آلوگي هواي بعضي از                          
 .گاهي تعطيلي مدارس و ادارات گرديده استكالن شهرهاي كشور، باعث افزايش ميزان بروز بيماري هاي تنفسي و 

از طرفي با تالش سربازان و سرداران نظام بهداشتي كشور، از ميزان بروز و شيوع بسياري از بيماري هاي                   
 بيماري ماالريا به مرحله حذف رسيده و با            WHOعفوني و ازجمله بيماري سل، كاسته شده و طبق گزارش               

 به واكسن هاي اجباري     واكسن پنتا  به عنوان يكي از اجزاي          bاي تايپ گنجاندن واكسن هموفيلوس آنفلوآنز    
 4كشوري و برنامه گسترش ايمن سازي، از ميزان موارد مرگ و عوارض ناشي از اين بيماري در سنين كمتر از                         

 . سالگي، كاسته شده است
تقبال كم نظير  اس:  موضوع مهم ديگري كه ذكر آن در اين مقدمه، ضروري به نظر ميرسد اين است كه                   

اساتيد و دانشجويان عزيز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور از چاپ هاي قبلي كتاب از يك سو و اقدام هيئت هاي                    
علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، مامايي، اپيدميولوژي، اكولوژي انساني، آموزش               (ممتحنه  

در ...)   سالمندي، مديريت سالمت، ايمني و محيط زيست و            بهداشت، پدافند غيرعامل در نظام سالمت، سالمت       
خصوص انتخاب اين كتاب به عنوان منبع درسي و آزمون ها از سوي ديگر بر احساس مسئوليت نويسنده مسئول،                    
سرويراستاران و مولفين مباحث مختلف كتاب، افزوده و باعث شده است به طور جدي به بازنگري و حذف و                          

 . جديد به مباحث مندرج در ويراست سوم، بيفزايند) گفتار(ازند و در ويراست چهارم، بيست مبحث اضافات الزم بپرد
در ويراست چهارم كتاب بسياري از مباحث پيشين، كامال بازنگري شده و مطالب جديدي به مباحث قبلي                   

 اين در حالي است كه       صفحه به صفحات چاپ هاي پيشين، كتاب اضافه شده است و          800افزوده گرديده و بيش از      



  د/                                پيشگفتار                                                                                               كتاب جامع بهداشت عمومي         
 

 

نسخه چاپي ويراست سوم كامال ناياب گرديده و با توجه به تغييرات اساسي مورد اشاره، نسخه الكترونيكي تعبيه                     
 با  1398شده در سايت گوگل و شبكه هاي اجتماعي نيز جوابگوي نياز فعلي نمي باشد و لذا بار ديگر در آغاز سال                      

، ويراست چهارم كتاب كه      دكتر ارجمند رجمند، استاد عاليقدر، جناب آقاي       جلب موافقت مدير محترم انتشارات ا      
حاصل زحمات شش ساله اخير است را در طبق اخالص گذاشته بار ديگر تقديم شما انديشمندان مينماييم و از                        
 محضر مباركتان خواستار همكاري و ارائه پيشنهادهاي سازنده در راستاي تكميل و بهينه سازي مباحث مختلف                   

 . تبديل شده است، مي باشيمكتاب درسي ملّياين كتاب كه با استعانت الهي به يك 
تغييرات عمده در چاپ جديد كتاب، شامل بازنگري و حذف و اضافات در تمامي مباحثي كه نياز به                          

 آنها  بازنگري در آنها احساس مي شد، تغيير محتوا و نويسندگان بعضي از مباحث، بازنگري مباحثي كه نويسنده                    
وفات يافته و يا در دسترس نبوده، توسط ديگر مولفين و اضافه كردن بيست گفتار جديد به فصول چهارده گانه                        
كتاب، بر حسب نيازهاي آموزشي فعلي مي باشد كه اميد است نظر اساتيد و فراگيران محترم دروس مرتبط را تامين                   

 .و موجبات رضايت حقتعالي را فراهم كند

 چاپ چهارم كتابمباحث جديد در 
ليه تا پوشش همگاني سالمتتجربه جمهوري اسالمي ايران:  مراقبت هاي او 

آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران 

تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت 

مديريت پساندهاي خطرناك 

سم شناسي محيط 

سياست هاي كلّي سالمت و جايگاه آن در راهبري نظام سالمت 

ربردهاي اپيدميولوژي مديريتيمفاهيم و كا 

اپيدميولوژي اجتماعي 

اصول، مباني و كليات اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي عفوني 

اپيدميولوژي و كنترل كلرا 

مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث 

اپيدميولوژي سوانح ترافيكي 

يق آن هاويژگي هاي اپيدميولوژيك پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي منتقله از طر 

رشد و تكامل نوجوانان و جوانان 

ت بهداشتي آن ها در دوران بارداري و شيردهيبيماري هاي نوپديد و اهمي 

ايمني بيمار، اشتباهات رايج و راه هاي پيشگيري آن 

وري سالمتĤارزيابي فن 

توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي سالمت 

اجتماعي شدن نظام سالمت 

راهنماي سالمت عمومي 



                                                                                            پيشگفتار       شت عمومي                                        كتاب جامع بهدا/  ه

 

 
 

 ،اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي، * جايگزيني كامل مبحث؛ سيماي سالمت در جهان و ايران
 ... ايمني شيميايي * 

 بازنگري كامل و حذف و اضافات تمامي مباحثي كه نياز به بازنگري داشتند. 

 معرفي محتواي فصول مختلف كتاب

ايش هاي مختلف بهداشت، دكتراي     توجه به محتواي برنامه هاي آموزشي رشته ها و گر         :  الف
 حرفه اي و پيراپزشكي در دانشگاه هاي كشور و جهان

 صفحه با جلب     3350 پيوست است كه در سه جلد و            1 گفتار و     137 فصل،   14كتاب حاضر، شامل      
همكاري جمعي از اساتيد محترم علوم پايه و باليني كشور، تاليف گرديده و سعي شده است با توجه به آخرين                          

 رشته ها و گرايش هاي مختلف موجود در دانشگاه هاي         Curriculums)(زنگري هاي برنامه هاي مدون تحصيلي     با
علوم پزشكي، آزاد، پيام نور و محتواي برنامه هاي درسي بهداشت عمومي دانشگاه هاي معتبر جهان، مباحث مورد                  

و به همين دليل در ويراست هاي دوم، و سوم          نياز به عنوان منبع درسي و آزمون هاي ذيربط، در آن گنجانده شود              
 .كتاب، چندين گفتار نوين و در ويراست فعلي، بيست مبحث جديد ديگر به مباحث اوليه، افزوده شده است

 :توجه به ابعاد چهارگانه سالمت: ب

سعي اقدام الزم و مفيد ديگري كه در شكل گيري اوليه و تكامل بعدي كتاب، صورت گرفت اين بود كه                      
شد محتواي فصول و گفتارهاي مختلف، براساس ابعاد چهارگانه سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، تدوين                 
گردد تا اهداف اصلي بهداشت عمومي را هرچه گسترده تر، تامين نمايد و لذا هرچند در بعضي از موارد، وجوه                          

ز اجتماعي و اجتماعي از رواني را با اشكال           مشتركي بين اين حيطه ها وجود دارد و تفكيك دقيق بعد جسمي ا              
مواجه مي كند ولي با اين وجود مثال هاي زير مي تواند شاهد اين مدعا باشد كه در اين كتاب به ابعاد چهارگانه                          

 : سالمت، پرداخته شده است

 عد سالمت جسميب ـ 1

، در  )2گ  (پزشكي نياكان   و بهداشت عمومي از ديدگاه      )  1گ  ( به كليات بهداشت عمومي      فصل اول؛ در  
، بهداشت براي همه و مراقبت هاي       )2گ  (، ژنتيك و سالمت      )1گ  ( به موضوع سالمت و بيماري         فصل دوم؛ 

و خطرات  )  128گ  (، گذار سالمت    )4گ  (، مراقبت هاي اوليه تا پوشش همگاني سالمت         )3گ  (بهداشتي اوليه   
كليات بهداشت محيط،   :  اي چهارده گانه تحت عنوان     طي گفتاره  فصل چهارم؛ ، در   )6گ  (تهديدكننده سالمت   

بهداشت آب، بهداشت فاضالب، مديريت زباله هاي شهري، آلودگي هوا و اثرات آن، آلودگي صوتي، عفونت هاي                   
بيمارستاني، عفونت زدايي در پزشكي، بهداشت مواد غذايي، نقش تغذيه در سالمت و بيماري، تصفيه آب، مديريت                  

 طي گفتارهاي   فصل پنجم؛  سم شناسي محيط و آالينده هاي نوپديد در محيط زيست، در              پسماندهاي خطرناك، 
اصول و مباني بهداشت حرفه اي، ايمني كار، ايمني شيميايي، سالمت كاركنان حرفه هاي               :  ششگانه تحت عنوان  



  و/                                پيشگفتار                                                                                               كتاب جامع بهداشت عمومي         
 

 

 تحت  م؛فصل شش   پزشكي و بهداشت، اصول ارگونومي و ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس هاي شغلي، در               
 گفتار، تحت   15 گفتار از    12 طي   فصل هشتم؛ بهداشت دهان و دندان و كنترل عفونت در دندانپزشكي، در            :  عنوان
، سطوح پيشگيري، طراحي مطالعات     )چهار گفتار (كليات اپيدميولوژي، مباني و اصول اپيدميولوژي، مراقبت         :  عنوان

 گفتار،  25 گفتار از    20 طي   فصل نهم؛ رسي تجمع ها، در    ، بررسي و كنترل همه گيري ها و بر       )چهار گفتار (مختلف  
اصول و مباني اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي عفوني، اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي عفوني                 :  تحت عنوان 

مهمي نظير؛ سرخك، سرخجه، اوريون، ديفتري، كزاز، سياه سرفه، سل، هپاتيت هاي ويروسي، هاري، كلرا، جذام،                 
، بيماري هاي اسهالي، بيماري هاي تنفسي، نوپديدي و بازپديدي، دفاع بيولوژيك،           HIV/AIDSاالريا،  تب مالت، م  

، پيشگيري و كنترل كمبود يد، بيماري هاي غيرواگير و بيماري هاي              )پانزده گفتار (آنفلوآنزا، پزشكي جغرافيايي     
 .به بعد جسمي، پرداخته شده است... سازي ايمنسازي و ارزيابي برنامه ايمن:  تحت عنوانفصل دهم؛مادرزادي، در 

  ـ بعد سالمت رواني2

، )2گ  (، سالمت روان در جهان و ايران         )1گ  ( به طور مستقيم به كليات بهداشت روان         فصل دوازدهم؛ در           
ل فص، در   )6گ  (، خودكشي   )5گ  (، اعتياد   )4گ  (، بزهكاري   )3گ(مشكالت روانپزشكي در كودكان زير پنج سال        

 نيز به طور غيرمستقيم به بعد سالمت         متن  بعضي از فصول ديگر؛     و در   )  12گ  ( روانشناسي سالمت    چهاردهم؛
 .رواني، پرداخته شده است

  ـ بعد سالمت اجتماعي3

، )10گ  (، اجتماعي شدن سالمت      )11گ  (عوامل اجتماعي سالمت    :   تحت عنوان  فصل چهاردهم؛ در   
، ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم انداز جمهوري اسالمي         )4گ  (ت و سياست    ، سالم )9گ  (توانمندسازي جامعه   

، راهنماي  )8گ  (، ترجمان دانش    )5گ  (، ارزشيابي نقادانه    )3گ  (ايمني بيمار    ،)2گ  (، حقوق بهداشتي    )1گ  (
ن  سيماي سالمت در جهان و ايرا       فصل دوم؛ ، در   )13گ  (، و آشنايي با پزشك خانواده        )12گ  (سالمت عمومي   

، )10گ  (، آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران          )9گ  (، آشنايي با فعاليت هاي سازمان بهزيستي         )7گ  (
و آشنايي با فعاليت هاي سازمان هاي     )  11گ  (آشنايي با فعاليت هاي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران            

، مباني ارتباطات بين فردي     )1گ  (تقاء سالمت   آموزش بهداشت و ار   :   تحت عنوان  فصل سوم؛ ، در   )12گ  (فراملي  
:  تحت عنوان  فصل هفتم؛ ، در   )4گ  (و تكنولوژي آموزش در حوزه سالمت         )  3گ  (، مشاوره سالمت     )2گ  (

، مديريت كيفيت   )3گ  (، اصالح بخش سالمت     )  2گ  (، اقتصاد بهداشت    )1گ  (مديريت و برنامه ريزي تندرستي      
و در  )  5گ  ( سياست هاي كلي سالمت و جايگاه آن در راهبري نظام سالمت            و)  4گ  (و هزينه در سالمت و درمان       

و )  15گ  (و اپيدميولوژي اجتماعي    )  14گ  (مفاهيم و كاربردهاي اپيدميولوژي مديريتي      :   تحت عنوان  فصل هشتم؛ 
 م؛فصل ده ، و در    )19گ  (و مسائل بهداشتي در سوانح و باليا        )  13گ  (بهداشت سفر   :   تحت عنوان  فصل نهم؛ در  

فصل ، در   )3گ  (و ارزيابي برنامه ايمنسازي      )  2گ  (، مقررات بهداشت بين الملل      )1گ  (ايمنسازي  :  تحت عنوان 
(بهداشت پيش از ازدواج    ،  )1گ  (بهداشت خانواده و روند تغييرات شاخص هاي آن          :   تحت عنوان  يازدهم؛ ، )2گ   

روش هاي پيشگيري از   ،  )5گ   (هداشت جنسي در انسان   امور جنسي و ب   ،  )4گ   (تنظيم خانواده   ،  )3گ   (جمعيت شناسي پزشكي  
(بارداري (مشاوره قبل از حاملگي   ،  )6گ    (تغذيه دوران بارداري و شيردهي     ،  )7گ    بهداشت ،  )9گ   (سالمت مادران ،  )8گ   



                                                                                            پيشگفتار       شت عمومي                                        كتاب جامع بهدا/  ز

 

 
 

(باروري (زايمان طبيعي ،  )10گ    (ويژگي هاي نوزاد سالم  ،  )11گ    (نوزاد آسيب پذير  ،  )12گ    ي برنامه هاي كشور ،  )13گ   
رشد و نمو   ،  )17گ   (تغذيه با شير خشك   ،  )16گ   (تغذيه شيرخواران ،  )15گ   (تغذيه با شير مادر   ،  )14گ   (مراقبت از نوزادان  

(بهداشت سالمندان ،  )20گ  (، بهداشت بلوغ و نوجواني        )19گ  (بهداشت مدارس    ،  )18گ  (كودكان   نقش ،  )21گ   
 كنترل  و  يريشگيپ،  )23گ   (رشد و تكامل نوجوانان و جوانان       ،  )22گ  (  همسران، خانواده و ارتباطات در اعتالي سالمت فردي       

، در  )25گ   (بيماري هاي نوپديد و اهميت بهداشتي آن ها در دوران بارداري و شيردهي          ،  )24گ   (  نوجوانان  و  كودكان  وزن  اضافه
مستقيم و غيرمستقيم   به طور   )  2گ  (و تماس زودرس با بيمار      )  1گ  (تماس با جامعه    :   تحت عنوان  فصل سيزدهم؛ 

 .به بعد اجتماعي سالمت، پرداخته ايم

  ـ بعد سالمت معنوي4

، به طور مستقيم و در متن فصول و            )14گ  (معنويت و سالمت     :   تحت عنوان   فصل چهاردهم؛ در   
ه،  كه در دايره المعارف هاي پزشكي نياكان و بويژ        ادبيات توحيدي گفتارهاي ديگر با بهره گيري از شيوه نگارشي          

مكتوبات دانشمندان عاليقدري چون؛ رازي، اهوازي، ابن سينا و حكيم جرجاني به فراواني يافت مي شود اشاراتي به                  
 .بعد معنوي نيز شده است

 : معنوي كتاب حاضرمالكيت
 مليكتب خالصه مقاالت اولين و دومين كنگره         “  پيام دبيران ” در   1380 و   1379 در سال    كه  همانگونه

 كتاب جامع   تاليف لزوم   ؛ درج شده است    نيز  و طب پيشگيري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه         بهداشت عمومي 
ز  ا congress-health-public/kermanshahhepatitis/site/com.google.sites//:httpsبهداشت عمومي    

( بهداشت عمومي  ممتحنه جلسات مختلف هيئت      در  1378سال   ، مطرح و ضمن دعوت به        )اسامي روي جلد   
 علمي بعضي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و جمع آوري فايل هاي             هيئت نفر از اعضاء     60همكاري از حدود    

 كنترلبط با اپيدميولوژي و       و حتي تايپ نشده آنان، مسئوليت تاليف برخي از مباحث مرت              مكتوبالكترونيكي و   
 مطالب و   تدوينبيماري هاي عفوني، پزشكي نياكان، پزشكي جغرافيايي و چند مبحث ديگر باضافه ويراستاري،                 

 تحقيقات و فنĤوري وزارت     معاونت  HBIآماده سازي فايل هاي نهايي به منظور چاپ كتاب و تعبيه آن در سايت                
بر عهده اينجانب گذاشته شد و همه اين توفيقات،         ...   كتابخانه ملي و     ارشاد،متبوع و نهايتا مكاتبات الزم با وزارت        

 يكتا در فرصت هايي كه در ساعات اداري پيش مي آمد و نيز در روزهاي              خداوندبه ياري   به عنوان نويسنده مسئول،     
 كه  1382 سال   پايان ساعاتي كه در منزل به سر مي بردم، بدون استفاده از مرخصي هاي استحقاقي، تا                درتعطيل و   

 و لذا هرچند اقدامات انجام شده در         گرديد بودم حاصل    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه   هنوز عضو هيئت علمي     
 هزينه اي هم به آن دانشگاه، تحميل نگرديد، ولي با عنايت به            هيچگونهقالب هيچ طرح و پروژه اي گنجانده نشد و         

 سيناياري ادبي برخي ديگر، از وجود بعضي از پرسنل بيمارستان              بعضي از مباحث و ويراست      تايپاين كه براي    
، جا داشت اگر توفيق     نموده و در آن مقطع زماني، عضو هيئت علمي تمام وقت آن دانشگاه بودم             كرمانشاه، استفاده   

 پزشكي  علوم، دست مي داد، اولين ويراست كتاب حاضر به نام دانشگاه                داوطلبانهبيشتري براي ادامه خدمت       
، بدون   پزشكي شهيد بهشتي    علومدانشگاه  كرمانشاه، به زيور طبع، آراسته مي شد ولي با انتقال اينجانب به                



  ح/                                پيشگفتار                                                                                               كتاب جامع بهداشت عمومي         
 

 

شهيد بهشتي  دانشگاه علوم پزشكي      بهداشتنصيب دانشكده     1383در سال   هيچگونه الزام و اجباري اين توفيق        
مندرج در ويراست اول، با دعوت به          مباحثو در آن دانشكده نيز ضمن جلب ادامه همكاري نويسندگان             !  گرديد

 علمي ساير دانشگاه ها و بدون گنجاندن در قالب طرح و پروژه اي            هيئتهمكاري از محضر ده ها نفر ديگر از اعضاء         
 سير  بود، اي كه در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، آغاز شده            كار جهادي  عنوان تداوم همان      بهدرآمدزا و صرفا    

 ... منتشر گرديد 1391 و 1385و ويراست دوم و سوم نيز در سال هاي طي شد پويا و تكاملي كتاب 
 واالي جمعي از اساتيد دانشگاه ها به        همت كه كتاب جامع بهداشت عمومي، به ياري حقتعالي و             اينك

ثار و ارج نهادن بر مالكيت معنوي آ       اوليه اخالق در پژوهش،      موازينويراست چهارم رسيده است، به منظور رعايت        
  و علوم پزشكي شهيد بهشتي     )1378-82 ( كرمانشاه پزشكياي علوم   ـ دانشگاه ه علمي و هنري، گواهي مي شـود؛    

 در مالكيت    و تمامي مولفين مباحث مختلف،       است شده، كه بستر چنين فعاليتي در آن ها گسترده           )98-1383(
ناسنامه كتاب،  درج شده است نيز به         و كساني كه نام آن ها روي جلد و در ش            معنوي كتاب حاضر، سهيم هستند    

 .نسبت نقشي كه داشته  و زحمات احتمالي كه متحمل شده اند، در پيشگاه الهي، ماجور خواهند بود

فرصت را مغتنم شمرده؛ از اعضاء محترم هيئت هاي ممتحنه مقاطع مختلف تحصيالت تكميلي و بويژه                  
Ph.D      ي، مامايي، پيراپزشكي،    ، دكتراي پژوهش، مقطع ارشد گرايش هاي بهداشتMPH   كه كتاب حاضر را با     ...   و

كمال فروتني، به عنوان منبع درسي و آزمون هاي مختلف، برگزيده اند، تشكر نموده دست نياز به سوي رهنمودها و                   
همكاري هاي آنان دراز كرده به محضر مباركشان معروض داريم كه اين كتاب حاصل فعاليت جهادي بيش از                      

ه نفر از شما اساتيد گرامي است كه نه در قالب پروژه اي انتفاعي و نه قرارداد دريافت حق التاليف، با                      يكصد و پنجا  
عشقي وافر و احساس وظيفه به رشته تحرير درآمده و مديريت محترم انتشارات ارجمند نيز به جاي پرداخت                         

ب نهايت تخفيف، قناعت و انصاف را         حق التاليف به مولفين و دست اندركاران تدوين كتاب، در قيمت گذاري كتا            
مبذول داشته، از طرفي كتاب را با چاپ و صحافي مرغوب با نازلترين قيمت ممكن، در اختيار عالقمندان قرار داده                     
و از طرف ديگر با تعبيه آن در برخي از سايت هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي، به منظور استفاده بي قيد و شرط                      

دعاي خير  .  ده اند، كه بدينوسيله از اقدام فرهنگيِ عام المنفعه و خداپسندانه آنان تشكر مي گردد            همگان، موافقت كر  
 ...اين مرز و بوم هستند بدرقه راهتان باد آينده  و سرنوشت سازان بهداشت دانشجويان عزيزي كه سياستگذاران

 

 يملالْع يعمالس أَنت نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَببر 

حاضر و ناظر و    و اي آن كه هميشه و در همه جا           !  اي پروردگار قادر متعال   !  اخداوند
    ...از ما بپذيراين عبادت ناقابل را قابل كُن و به منّ و كَرَمت ! شنوا و بينايي

 »127قرآن، بقره، « 

 1398 فروردين ماه 14چهارشنبه، 

 )ص(مصادف با عيد سعيد مبعث پيامبر اكرم 

 (MPH) هاي عالي بهداشت عمومي استاد و مدير دوره

 

 دكتر حسين حاتمي 



 )جلد اول( فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي 
 

 عنوان نويسنده گفتار صفحه

 
 كليات بهداشت عمومي/ فصل اول 

 كليات بهداشت عمومي دكتر حميداهللا بهادر 1 1

 تاريخچه بهداشت عمومي دكتر ابوالحسن نديم 2 8

16 3 
 دكتر حسين حاتمي، 

 كبري حيدري
 زشكي نياكانبهداشت عمومي از ديدگاه پ

 
 سالمت و بيماري/ فصل دوم 

 سالمت و بيماري دكتر محسن سيد نوزادي 1 48

62 2 

 دكتر سيدمحمد اكرمي، 

دكتر فروزان كريمي، دكتر خسرو 
 رفائي شيرپاك، دكترالله حبيبي

 ژنتيك و سالمت

82 3 

 دكتر مريم محمدي، 

 سميه غفاري، 

 دكتر ثريا سهيلي

 راقبت هاي بهداشتي اوليهبهداشت براي همه و م

110 4 
 دكتر حانيه سادات سجادي، 

 دكتر سيدرضا مجدزاده

تجربه : هاي اوليه تا پوشش همگاني سالمتمراقبت
 ج ا ايران

128 5 
 دكتر محمداسماعيل اكبري، 

 دكتر حسين حاتمي

 گذار سالمت

142 6 

 دكتر حميدرضا صادقيپور،

 دكتر مسعود خسرواني، 

 يدكتر حسين حاتم

ايران و  خطرات تهديدكننده سالمت در جهان و
 راهبردهاي آن

172 7 
 دكتر علي اكبر سياري، 

 دكتر سيد احسان بالديان

 سيماي سالمت در جهان و ايران

 اهم برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي دكتر علي اصغر فرشاد 8 204

 سازمان بهزيستي كشورآشنايي با فعاليت هاي  دكتر حبيب اهللا مسعودي فريد 9 222

236 10 
 دكتر مصطفي قانعي، 

 دكتر احسان مصطفوي، 

 آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران
 



 مصطفي عنايت راد

254 11 

 دكتر احمدعلي نورباال، 

 دكتر مهدي نجفي، 

 )ره(دكتر نادر اكرامي نسب 

 آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 نقش سازمان هاي فراملّي در توسعة سالمت تر بيژن صدري زادهدك 12 272

 آموزش بهداشت/ فصل سوم 

 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت دكتر الهه ميرزائي 1 290

310 2 
ط هاي مراقبت از در محين فردي ارتباطات بي مباني دكتر محمد حسين كاوه

 سالمت

 مشاوره سالمت دكتر محمد حسين كاوه 3 336

352 4 
 دكتر سكينه رخشنده رو، 

 دكتر محتشم غفاري

 تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت

 
 بهداشت محيط/ فصل چهارم 

368 1 

 دكتر عليرضا مصداقي نيا، 

 دكتر رامين نبي زاده، 

 دكتر رضا سعيدي

 كليات بهداشت محيط

400 2 
 دكتر علي الماسي، 

 دكتر احمدرضا يزدانبخش

 بهداشت آب

420 3 
 ر احمدرضا يزدانبخش، دكت

 دكتر علي الماسي

 فاضالب و مسائل مربوط به آن

432 4 
 دكتر قاسم علي عمراني، 

 فاطمه خسروي

 مديريت زباله هاي شهري

450 5 
 دكتر منصور غياث الدين، 

 دكتر مهرنوش ابطحي

 آلودگي هوا و اثرات آن

 آلودگي صوتي دكتر پروين نصيري 6 476

 عفونت هاي بيمارستاني و راه هاي كنترل آن هميدكتر شيرين اف 7 494

 عفونت زدايي در پزشكي دكتر سيد منصور رضوي 8 516

538 9 
 ، )ره (دكتر محمدمهدي اصفهاني

 دكتر حسين حاتمي

 بهداشت مواد غذايي

 نقش تغذيه در سالمت و بيماري ، )ره(دكتر مسعود كيمياگر  10 554



 دكتر آرزو حقيقيان

 بيماري هاي منتقله از طريق آب و تصفيه آب رضا مسعودي نژاددكتر محمد  11 660

 مديريت پسماندهاي خطرناك دكتر سيد نادعلي علوي بختياروند 12 680

712 13 
دكتر اكبر اسالمي، دكتر انوشيروان 

 محسني بندپي

 سم شناسي محيط

744 14 

دكتر محسن حيدري، دكتر 
محمدمهدي امين، دكتر پريناز 

 س نسيم رفيعيپورصفا، مهند

 آالينده هاي نوپديد در محيط زيست

 
 بهداشت حرفه اي/ فصل پنجم 

 اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي دكتر جنيديدكتر فرهنگ دهقان،  1 768

 ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار  دكتر محمدفام، دكتر عدل 2 788

 ايمني شيميايي كياندكتر جهانگيري، دكتر پويا  3 802

 سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي دكتر حسين حاتمي 4 820

 اصول ارگونومي و تطابق شرايط كار با كارگر دكتر صادقي نائيني، دكتر فرشاد 5 840

856 6 
دكتر منصور رضازاده آذري، 

 مهندس ميرداود سيدي

 ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس هاي شغلي

 
 بهداشت دهان و دندان/ فصل ششم 

 بهداشت دهان و دندان دكتر بتول شريعتي 1 892

912 2 
 دكتر سيدمنصور رضوي

 دكتر كتايون افزايي
 كنترل عفونت در دندانپزشكي

 
 مديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشت/ فصل هفتم 

 مديريت برنامه هاي تندرستي دكتر فريد ابوالحسني 1 928

 اقتصاد بهداشت سم پوررضادكتر ابوالقا 2 956

966 3 
 ،)ره (دكتر كامل شادپور

 دكتر حسين ملك افضلي
 اصالح بخش سالمت

 مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان دكتر سعاد محفوظپور 4 984

-1000  

1019 
5 

 دكتر حانيه سادات سجادي، 

 دكتر سيدرضا مجدزاده

هاي كلي سالمت و جايگاه آن در راهبري سياست
 م سالمتنظا



 )جلد دوم(فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي 
 

 عنوان نويسنده گفتار صفحه

 
 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي/ فصل هشتم 

 كليات اپيدميولوژي دكتر محسن جانقرباني 1 1022

1038 2 
 دكتر فريدون ناصري، 

 دكتر حسين صباغيان
 مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي

 مباني و اصول اپيدميولوژي دكتر حميد سوري 3 1068

1138 4 
 دكتر آيت اهللا احمدي

 دكتر سيدرضا مجدزاده
 نظام مراقبت و گزارش دهي

 مراقبت بيماري ها دكتر شاكر ساالري 5 1160

 وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري هاي واگير  دكتر سيدمحسن زهرائي 6 1180

1186 7 
 ، دكتر پروين ياوري

 دكتر سيما مسعودي
 سطوح پيشگيري

 )مطالعات همگروهي(طراحي مطالعه مشاهده اي  دكتر محسن جانقرباني 8 1212

 .  مطالعات مقطعي و (طراحي مطالعه مشاهده اي  دكتر محسن جانقرباني 9 1228

 )1كارآزمايي هاي باليني (طراحي يك تجربه  دكتر محسن جانقرباني 10 1248

 )2كارآزمايي هاي باليني (طراحي يك تجربه   محسن جانقربانيدكتر 11 1266

 بررسي و كنترل همه گيري ها دكتر سيدمنصور رضوي 12 1286

 (Clusters)بررسي تجمع هاي بيماري  دكتر محسن رضائيان 13 1302

1314 14 
 دكتر شهرزاد نعمت اللهي، 

 دكتر كوروش هالكويي نائيني

 يولوژي مديريتيمفاهيم و كاربردهاي اپيدم

1326 15 
  ،دكتر سيدرضا مجدزاده

 دكتر سحرناز نجات

 اپيدميولوژي اجتماعي

 
 اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح/ فصل نهم 

 دكتر حسين حاتمي 1 1344
اصول، مباني و كليات اپيدميولوژي و كنترل 

 بيماري هاي عفوني

 بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن دكتر سيد جوادپريزاده،  2 1412



 تر حسين حاتميدك

 اپيدميولوژي و كنترل سل دكتر حسين حاتمي 3 1460

 اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي شايع دكتر حسين حاتمي 4 1482

 اپيدميولوژي و كنترل هاري دكتر حسين حاتمي 5 1576

1618 6 
 دكتر حسين حاتمي، 

 سيد جواديدكتر جواد حاج 

 اپيدميولوژي و كنترل كلرا

 اپيدميولوژي و كنترل جذام دكتر حسين حاتمي 7 1664

 اپيدميولوژي و كنترل تب مالت دكتر حسين حاتمي 8 1680

 اپيدميولوژي و كنترل ماالريا دكتر حسين حاتمي 9 1688

 اپيدميولوژي و كنترل ايدز دكتر حسين حاتمي 10 1706

 اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال رضا فرساردكتر احمد 11 1736

 عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان دكتر كيوانفر، دكتر توتونچي 12 1748

 بهداشت سفر دكتر مرداني، دكتر ايالمي 13 1772

 دكتر حسين حاتمي 14 1788
نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و تاثير آن بر 

 بهداشت عمومي

 دفاع بيولوژيك و اهميت آن در بهداشت عمومي ن حاتميدكتر حسي 15 1812

 آنفلوآنزا و جهانگيري هاي آن دكتر حسين حاتمي 16 1834

 مقدمه اي بر پزشكي جغرافيايي ايران دكتر حاتمي، دكتر ايرج موبدي 17 1872

 پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت مربوطه دكتر شيخ االسالم، نغمه تشكري 18 1912

 مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث دكتر كتايون جهانگيري 19 1952

1990 20 
 دكتر اياد بهادري منفرد، 

 دكتر الهه عيني

 اپيدميولوژي سوانح ترافيكي در ايران

2000 21 

دكتر صالحي وزيري، دكتر احسان 
 دكتر پورياي ولي، مصطفوي، 

 دكتر مهدي فضلعلي پور

ماري هاي منتقله از پشه هاي آئدس و برخي از بي
 طريق آن ها 

 اپيدميولوژي و كنترل ناهنجاري هاي مادرزادي دكتر سعيد دستگيري 22 2032

2042-
2065 

23 
 دكتر ندا حاتمي، 

 )ره(دكتر شمس وزيريان 

 اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن

 
 



)جلد سوم(فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي   
 

 عنوان نويسنده گفتار صفحه

 
 ايمنسازي در جمهوري اسالمي ايران و اصول و مباني آن/ فصل دهم 

2068 1 

 دكتر حسين حاتمي،

 دكتر محمدمهدي گويا،

 )ره(دكتر شمس وزيريان 

 ايمنسازي در جمهوري اسالمي ايران

 مقررات بهداشت بين الملل دكتر محمدمهدي گويا 2 2132

 ه ايمنسازيارزيابي برنام دكتر سيد محسن زهرائي 3 2146

 
 بهداشت خانواده/ فصل يازدهم 

 بهداشت خانواده و روند تغييرات شاخص هاي آن دكتر شهال خسروي 1 2156

 بهداشت پيش از ازدواج دكتر طلعت خديوزاده 2 2176

2190 3 
 دكتر كامران صداقت، 

 دكتر حسين حاتمي
 جمعيت شناسي پزشكي

2218 4 
 دكتر سهيال خوشبين، 

 دانازهره حقيقت 
 تنظيم خانواده

2234 5 
 دكتر حسين حاتمي، 

 دكتر خسرو رفائي شيرپاك
 امور جنسي و بهداشت جنسي در انسان

 روش هاي پيشگيري از بارداري دكتر فرشته مجلسي 6 2242

2272 7 
 دكتر شيرين قاضي زاده، 

 زهره حقيقت دانا
 مشاوره قبل از حاملگي

 وران بارداري و شيردهيتغذيه د دكتر احمد رضا درستي 8 2284

 سالمت مادران دكتر حوريه شمشيري ميالني 9 2322

2338 10 
 دكتر فاطمه رمضان زاده، 

 دكتر مامك شريعت
 بهداشت باروري

2368 11 
 دكتر شيرين قاضي زاده، 

 زهره حقيقت دانا
 زايمان طبيعي

 ويژگي هاي نوزاد سالم دكتر حسن افتخار اردبيلي 12 2384



 نوزاد آسيب پذير كتر حسن افتخار اردبيليد 13 2392

2406 14 
 دكتر بهزاد بركتين، 

 دكتر شهين شادزي
 برنامه هاي كشوري مراقبت از نوزادان

2418 15 
 دكتر حسن افتخار اردبيلي، 

 دكتر خسرو رفائي شيرپاك
 تغذيه با شير مادر

 تغذيه شيرخواران دكتر احمدرضا درستي 16 2436

2456 17 
 اد بركتين، دكتر بهز

 دكتر غالمرضا خاتمي
 تغذيه با شير خشك

 رشد و نمو كودكان دكتر حسن افتخار اردبيلي 18 2468

2486 19 
 دكتر علي رمضانخاني، 

 دكتر شهال قنبري
 بهداشت مدارس

 بهداشت بلوغ و نوجواني دكتر حوريه شمشيري ميالني 20 2512

2530 21 
 دكتر حسين حاتمي، 

  رضويدكتر سيد منصور
 بهداشت سالمندان

2590 22 
 دكتر محمد پالش، 

 )ره(دكتر محسن يزدجردي 
 . . .نقش همسران، خانواده و ارتباطات در 

2602 23 
 دكتر حسن افتخار اردبيلي،

 دكتر ليال افتخار اردبيلي

 رشد و تكامل نوجوانان و جوانان

 نوجوانا و كانكود وزن اضافه كنترل و يريشگيپ دكتر رويا كليشادي 24 2616

2636 25 

 دكتر مريم حاتمي، 

 دكتر محمودرضا عباس زاده، 

 دكتر حسين حاتمي

بيماري هاي نوپديد و اهميت بهداشتي آن ها در 
 دوران بارداري و شيردهي

 
 بهداشت روان/ فصل دوازدهم 

2680 1 
 دكتر مهدي پاك روان نژاد، 

 دكتر مجيد صادقي
 )كليات(بهداشت روان 

 سالمت روان در جهان و ايران دكتر ياسمي و همكاران 2 2692

 مشكالت روانپزشكي در كودكان زير پنج سال دكتر جواد عالقبند راد 3 2714

2724 4 
 دكتر زهرا سادات مشكاني

 دكتر سيدمنصور رضوي
 بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي

 اعتياد دكتر مهرداد افتخار اردبيلي 5 2738



 اپيدميولوژي خودكشي ن رضائياندكتر محس 6 2760

 
 تجديد نظر در شيوه هاي آموزشي/ فصل سيزدهم 

 تماس با جامعه . . .دكتر سوسن پارساي  1 2788

 تماس زودرس با بيمار . . .دكتر سوسن پارساي  2 2856

 
 مباحث خاص در بهداشت عمومي/ فصل چهاردهم 

 درسند چشم انداز بيست سالهديدگاه هاي بهداشتي  دكتر علي رضا زالي 1 2930

 حقوق بهداشتي و چالش هاي جديد زيست پزشكي دكتر محمود عباسي 2 2948

   پيشگيريو راه هاي بيمار، اشتباهات رايج ايمني دكتر سيدمنصور رضوي 3 2970

 سالمت و سياست دكتر محمد اسماعيل اكبري 4 2992

 ...هداشت عمومي مبتني بر ارزشيابي نقادانه و ب دكتر محسن رضائيان 5 2998

 ...كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي و  دكتر محسن رضائيان 6 3008

3020 7 
 دكتر بهاره يزدي زاده، 

 دكتر سيدرضا مجدزاده

 ارزيابي فنĤوري سالمت

3032 8 

دكتر سيما نجات، دكتر آيت اهللا 
احمدي دكتر بهاره يزدي زاده، 

 دكتر سيدرضا مجدزاده

 ن دانش و بهداشت عموميترجما

3048 9 

 دكتر انسيه جمشيدي، 

 دكتر خندان شاهنده،

 دكتر سيدرضا مجدزاده 

 توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي سالمت

3066 10 
 دكتر حسين ملك افضلي، 

 دكتر الهام الهي

 اجتماعي شدن نظام سالمت

 عوامل اجتماعي سالمت دكتر سيد عليرضا مرندي 11 3104

 روانشناسي سالمت دكتر محسن ارجمند 12 3126

3152 13 
  ،قديريانالله دكتر 

 سياري فردآزاده دكتر 

 راهنماي سالمت عمومي

 معنويت و سالمت دكتر احمدعلي نورباال 14 3162

3182-
3203 

15 
  سيد احسان بالديان، دكتر

 دكتر حسين حاتمي

 آشنايي با پزشك خانواده
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 ـ نحوة اثرگذاري ايدئولوژي اسالمي بر پيشرفت هاي پزشكي و بهداشتي مسلمين را شرح                    17
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 كليات بهداشت عمومي
 

 دكتر حميداهللا بهادر
 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 مفهوم بهداشت عمومي را بيان كند 

 وظايف و كاربردهاي بهداشت عمومي را شرح دهد 

  را تعريف نمايدبهداشت عمومي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت 

 چشم انداز بهداشت عمومي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت در هزاره سوم را شرح دهد 

 .دامنه فعاليت هاي بهداشت عمومي را بيان كند 
 

  

 مفهوم بهداشت عمومي
مجموعه دانش و هنر پيشگيري از بيماري و تامين، حفظ و ارتقاي تندرستي و               بهداشت عمومي عبارتست از     

اين مفهوم در حوزه زندگي انسان       .  مندي بشر با استفاده از تالش دسته جمعي كه منجر به توسعه جامعه شود                توان
از اينرو از ديدگاه جهاني مطابق تعريف        .   فرد و جامعه به شمار مي رود       سالمتگسترش يافته و به طريقي ضامن        

 ارائه كرده است،    سالمتي از   (World Health Organization -WHO)استانداردي كه سازمان جهاني بهداشت      
 به سمت   فردعرصه رسالت ها، سياست ها و وظايف و فعاليت هاي بهداشت عمومي، جهان شمول گرديده و از                    

سالمت عبارتست از تامين رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي كه             از ديدگاه فوق،    .   جهاني به پيش مي رود     جامعه
نقص عضو، محدود نشده بلكه شامل چهار محور جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي               معناي آن تنها به نبودن بيماري و         

 و لذا هرگونه نقص و آسيبي كه به هريك از اين محورها وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به                            مي شود
 .  مي شودنبود سالمت

 بعد از ميالد    1946د و در     سال قبل از ميالد مسيح كاشته ش       3900از لحاظ تاريخي، بذر بهداشت، حدود       
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هدف غائي  به عالي ترين ثمره خود كه تصويب اساسنامه سازمان جهاني بهداشت بود دست يافت و بدينوسيله                     
 .؛ تامين، حفظ و ارتقاي سالمت بشري اعالم شدبهداشت

 
. ستعمده ترين شاهراه تامين و تضمين توسعه پايدار جوامع بشري برقراري كيفي سالمت افراد جامعه ا                

لذا رسالت و وظيفه اصلي بهداشت عمومي، استقرار تندرستي جامع و فراگير و با كيفيت تك تك افراد جامعه                         
شايان ذكر است كه يكي از عوامل موثر بر بهداشت عمومي، شرايط و مقتضيات گوناگوني است كه                       .  مي باشد

 عاملي كه از نظر جسمي، رواني و اجتماعي،         به عبارت ساده تر هر    .  سالمت فرد و جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد        
فرد را متاثر سازد بر سالمت او و ساير افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومي در اجراي وظايف و                            
ماموريت خود تحت تاثير اين عوامل دگرگون و متحول مي شود و حاصل چنين تعاملي انعطاف پذيري بهداشت                     

اما اينك كه   .   بروز تغيير و تحوالتي است كه بر سالمت فرد و جامعه، اثر گذار است                  عمومي در برابر شرايط و     
ديدگاه جامع به تندرستي عميق تر و       )  زمان بازنگري اين گفتار   ( را پشت سر مي گذاريم      2018ماه هاي پاياني سال    

بيند كه   هايي مي  موقعيتاي از شرايط و    مجموعه گسترده تر از پيش گرديده است، بنابراين مشكالت سالمت را در           
افزايش :  سازد ازجمله   دور مي  " تندرستي "را از محدوده تعريف شده        او  موجب پريشاني واضطراب فرد ميگردد و     

عروقي، آلزايمر، ديابت، افسردگي، بيماري هاي تنفسي و آسم، مشكالت گوارشي           ـ   وزن و چاقي، بيماري هاي قلبي    
و باتوجه به اين ديدگاه اكنون      !.   روزمره بيش از پيش جلب توجه مي كند        و مسائل ناشي از بروز استرس در زندگي        

 رواني ـ اجتماعي  و  )  اكولوژيك  (بوم شناختي،  )بيومديكال  (زيست پزشكي:  تعريف و مفهوم سالمتي از دريچه هاي     
  .، بازتعريف گرديده و مراقبت از سالمت، طيفي گسترده تر از قبل به خود گرفته است)سايكو سوشيال(

شايان ذكر است كه  بهداشت عمومي، فقط مجموعه قواعد مدون بهداشتي به منظور تامين، حفظ، توسعه                 
بلكه با ايجاد رفاه و توسعه جامعه انساني، وسيله نيل به           !  و ارتقاي سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي نيست        

 . نيز مي باشداين اهداف

 وظايف بهداشت عمومي
ارتقاي سالمت، سيستم بهداشت عمومي، وظايف استراتژيك و مهمي را به عهده               براي تامين، حفظ و       

 :دارد كه اركان عمده آن عبارتست از 
  ـ تعيين نيازهاي بهداشتي و شناسايي عوامل و خطراتي كه سالمت فرد و جامعه را تهديد كند1
 خ به نياز مربوطه ـ اولويت بندي نيازها و تعيين سياست ها و برنامه ها و اقدام براي پاس2
  ـ ارزشيابي وضعيت بهداشتي جامعه و يافتن نقاط قوت و ضعف آن3
 ـ تعيين سياست ها و برنامه هاي كوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابير سازمان جهاني بهداشت براي                    4

 تامين، حفظ و ارتقاي سالمت فرد و جامعه
ه اي براي ارائه خدمات، انجام پژوهش و اجراي          ـ تامين منابع و امكانات و تربيت نيروي انساني حرف            5

 آموزش همگاني در راستاي سالمت فرد و جامعه
 ـ سالم سازي محيط زيست، افزايش سطح آگاهي هاي بهداشتي جامعه، بيماريابي و مهار بيماري هاي                 6
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 و پيشگيري از ابتالء به بيماري واگير 
هاي خطرساز فردي و اجتماعي در جهت تامين رفاه          ـ ارتقاي سطح و تغيير سبك زندگي و اصالح رفتار          7

 جسمي، رواني و اجتماعي براي تحقق، حفظ و ارتقاسالمت و توسعه جامعه 
 ـ توانمندسازي فرد و جامعه به منظور ايجاد رفاه و استمرار تندرستي با غلبه بر مشكالت و نواقص                        8

 . وراثتي و زيست محيطي موثر بر سالمت
ي هشتگانه فوق، طيف وظايف بهداشت عمومي، در ايجاد توسعه پايدار              با توجه به راهبردها    

جامعه، اهميت يافته و بر حسب هريك از راهبردهاي محوري و برنامه هاي اعالم شده سازمان جهاني                   
 .بهداشت، تعداد وظايف آن، روز به روز متحول شده و گسترش مي يابد

 ر هزاره سوم ميالديبهداشت عمومي از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت د
اينك كه هزاره سوم ميالدي را آغاز كرده ايم با توجه به چالش هاي مهم و تهديد كننده سالمتي كه در                      
پيش رو داريم، سازمان جهاني بهداشت بر مبناي ويژگي هاي جمعيت شناسي، فرهنگي، اقتصادي و اقليمي جوامع                 

هادهايي را ارائه نموده است كه ساكنين هريك از قاره ها بر            انساني در رابطه با ارتقاي سطح بهداشت عمومي پيشن        
اساس رهنمودهاي مزبور، برنامه هاي جاري و آتي خود را براي نيل به سطح بهداشت عمومي مطلوب، طراحي                      

مهمترين چالش ها و خطرات موجود كه در سياستگذاري بهداشت عمومي بايد مد نظر قرار گيرد عبارتند                  .  نموده اند
 :از

 
 . . . )سيل، زلزله، رانش زمين، آتشفشان ( ـ افزايش ميزان حوادث غيرمترقبه طبيعي 1
ايش متوسط سن افراد،    افز(  ـ پير شدن جمعيت وتوجه به جايگاه سالمت سالمندي و طب سالمندان               2

 . . . )بخصوص در جوامع پيشرفته 
نماني، مهاجرت و تقابل فرهنگي و       بي خا( ـ بروز جنگ هاي منطقه اي و تبعات فاجعه بار انساني آن               3

 ...)اسكان و همسان رفتاري  مهاجرين با جامعه ميزبان و 
 ـ توليد و ترويج افسارگسيخته و غيرقابل كنترل مواد مخدر و داروهاي اعتيادآور، رواج سبك هاي                      4

 ...امع و  و افزايش خطر كاهش زادوولد و پيرشدن اجباري جو"دگرباشي جنسي"زندگي نامتعارف ازجمله 
 بويژه در گروه هاي با     (HIV/AIDS) ـ عدم مهار كامل و اميدواركننده سندروم نقص ايمني اكتسابي             5

رفتار پرخطر و انتقال عفونت از مادر به جنين و ازدياد بيماري در زنان، بخصوص درجوامع فقير و رو به                       
مي و نوپديدي بعضي از بيماري ها       مضافا اينكه بازپديدي برخي ازبيماري هاي سرايت كننده قدي        .  توسعه

و آنفلوآنزاي پرندگان ناشي از          ...  MERSهمانند بيماري سل و عفونت ناشي از ويروس زيكا،                
 . خودنمايي مي كند2018ساب تايپ هاي گوناگون هم به معضالت بهداشت عمومي در سال 

  يان قبلبه افزايش زيست محيطي، با ابعادي گسترده تر از سال  ـ آلودگي هاي رو6
لذا به عنوان نمونه توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت به سياستگذاران بهداشتي جامعه اي يكپارچه در                  
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 2002در عرصه بهداشت عمومي موجب شد كه اين جامعه با نشستي كه در سپتامبر سال                 )  پارلمان اروپا (قاره اروپا   
 محورهاي زير، با نظارت سازمان جهاني بهداشت           حول 2008 تا   2003برگزار نمود برنامه هاي خود را از سال          

 :تدوين و ارائه كند
 

  ـ اطالع رساني مستمر به افراد جامعه براي ارتقاي سطح آگاهي هاي بهداشتي1
 ـ آمادگي دائمي سرويس هاي خدمات بهداشتي براي اقدام سريع در برابر خطرات آتي و اضطراري كه                   2

 سالمت فرد و جامعه را تهديد مي كند
 ـ ترويج اصول علمي بهداشت عمومي در جامعه به منظور تغيير سبك زندگي و اصالح رفتارهاي                       3

 فردي و اجتماعي در مقابله با تهديدهاي سالمتي
 در شناسايي خطرات و تهديدهاي       زودپاسخ ـ پايش مستمر بهداشتي با تعيين نشانگرهاي حساس و             4

 تندرستي
و بيماري هاي  .  .  .  )  ، عفونت هاي نوپديد و بازپديد        HIV/AIDS( ـ غربالگري بيماري هاي واگير        5

 . . . )سرطان ها، بيماري هاي نادر (غيرواگير 
 ـ پيشگيري از آسيب ها و حوادث و صدمات ناشي از تغيير و دگرگوني هاي سريع در سبك هاي زندگي                     6

ري ارتباط پرشتاب از طريق      و رفتارها با توجه به تاثير سريع فرهنگ ها در عصر دهكده جهاني و برقرا                
  (Information technology)فنĤوري اطالعات 

  ـ كنترل و مهار بيماري هاي وابسته به آلودگي هاي مختلف زيست محيطي7
  ـ نظارت و پايش اثرات مواد مخدر و داروهاي اعتيادآور در سالمت فرد و جامعه8
9             Ĥوري هاي سهل الوصول و ارزانقيمت و قابل          ـ تاسيس و تقويت و تثبيت سيستم هاي آموزشي با فن

 دسترس براي ارسال پيام هاي بهداشتي به جامعه و گروه هاي در معرض خطر اجتماع
 ـ تقويت و استحكام همكاري هاي بين كشوري در قاره اروپا و بين قاره اي در سطح جهاني براي                       10

 مقابله با مشكالت بهداشتي جهانگير
تگاه هاي ديده وري سازمان جهاني بهداشت براي تضمين نظارت و پايش كيفي            ـ ارتباط مستمر با ايس     11

 مطلوب سالمت عمومي
با توجه به چالش ها و برنامه ها و وظايف فوق، دامنه فعاليت هاي بهداشت عمومي از محدوده وظايف كلي                   

 سازمان ملل متحد    2015خود به پهنه عظيم پاسخگويي به مشكالت و خطرات بهداشتي، گسترش يافته و درسال                
 هدف قابل دستيابي از ميان      17و به تبع آن سازمان جهاني بهداشت با مطالعات جامع در تمام كشورهاي عضو به                 

 تاكيد نموده تا بشريت بتواند درسال هاي آتي به توسعه پايدار و             "سالمت"توسعه پايدار در زمينه     هزاران هدف   
: ه امكان نيل به آن هنگامي ميسر ميگردد كه بتوان با شناخت كاملي               همه جانبه جوامع انساني دست يابد و البت        

راهكارهاي ريشه كني فقر، محو بي عدالتي، نيل به رشد متعادل اقتصادي، حفاظت از كره خاكي و بهبود محيط                      
 . زيست، ارتقاي بهداشت جوامع و ارزيابي مستمر عوامل تعيين كننده موثر بر سالمت را عملي نمود

 براي توسعه سالمت پايدار در كشورها         2030 پيش رو تا سال        "چالش هاي " مهمترين   بنابراين
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 : عبارتند از
  ـ ريشه كني فقر و برقراري عدالت 1
  ـ بهبود وضع آموزش 2
 . ـ بهره وري از آب آشاميدني سالم و مقابله با بحران روزافزون آب در كره خاكي3

 هدف ويژه است كه در اين گفتار، به طور             169 و   “ليهدف اص ”  17سند اهداف توسعه پايدار، شامل       
 :خالصه و فهرست وار به ذكر اهداف اصلي، مي پردازيم

 اهداف اصلي سند توسعه پايدار

  در تمام نقاط دنيا"فقر"پايان بخشيدن به تمام اَشكال  : ـ ريشه كني فقر1
به امنيت غذايي و بهبود تغذيه و       پايان دادن به معضل بي آبي و دستيابي            : ـ حذف قحطي و قحطي زدگي     2

 نيل به كشاورزي بهينه با بهره وري موثر
سالمت ( دستيابي به تندرستي مطمئن و ايجاد احساس سالمت، بهبودي و آسودگي             : ـ سالمت و رفاه مردم     3

 .در تمام گروه هاي سني جامعه بشري) به اقليم آسودگيست ـ حكيم نظامي ـ
به آموزش عادالنه و جامع و فراهم سازي فرصت براي ترغيب به يادگيري             دسترسي    : ـ تحصيالت باكيفيت   4

 .مادام العمر تمام آحاد جامعه بشري
 .نيل به تساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان در جهان:  ـ برابري جنسيتي5
ط حصول اطمينان از دسترسي به مديريت پايدار منابع آب براي ايجاد شراي              : ـ آب تميز و بهداشت محيط      6

 .بهداشتي مطلوب
 .فراهم سازي منابع انرژي قابل دسترس و پايدار و مدرن براي عموم انسان ها : ـ انرژي پاك و ارزان7
ايجاد شرايط باثبات رشد اقتصادي به صورت جامع و پايدار به منظور                : ـ شغل مناسب و رشد اقتصادي       8

 .اشتغال كامل و مولد و كارآمد براي همگان
تشكيل زيرساخت هاي مناسب جهت ترغيب جوامع براي صنعتي شدن باثبات            :ع و زيرساخت   ـ صنعت،  ابدا   9

 .و تقويت نوآوري در آن
 .كاهش بي عدالتي به شكل جهان شمول و ناحيه اي در درون جوامع انساني:  ـ كاهش بي عدالتي ها10
كم و انعطاف پذير براي     توسعه شهرسازي و ايجاد مساكن كامال سالم و مح           : ـ شهرها و جوامع خودكفا     11

 .ساكنين كره خاكي
ارزيابي مستمر براي اطمينان يابي از رواج الگوهاي توليد پايدار و مطمئن در                : ـ توليد و مصرف مسئوالنه     12

 .جهان
فراهم سازي امكانات كافي براي ايجاد واكنش سريع و مناسب            : ـ تغييرات اقليمي و اثرات بهداشتي آن       13

 .اقليمي و فجايع زيست محيطي در تمام جهاندر برابر تغييرات 
پايداري در محافظت از اقيانوس و درياها و منابع آبي براي تامين توسعه پايدار                    : ـ زندگي در زير آب      14
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 .جوامع
حفظ و تامين و بازيافت زيست بوم كره خاكي با مديريت مطلوب منابع طبيعي                    : ـ زندگي روي زمين     15

با گسترش بيابان ها و خشكسالي ها و آباد كردن سرزمين هاي باير و ممانعت از                  ازجمله جنگل ها و مقابله      
 .فرسايش خاك و بهبود و احياي زمين هاي فرسايش يافته

ايجاد وگسترش انجمن هاي طرفدار صلح براي توسعه پايدار و              : ـ صلح، عدالت و موسسات توانمند        16
 .راي همگان در راستاي عدالت و پاسخگويي جامعترغيب جوامع جهت گسترش و ايجاد قوانين عادالنه ب

استحكام بخشي به ابزارهاي ايجاد و تقويت و احياي مشاركت جوامع بشري در                 : ـ مشاركت در اهداف    17
 .راستاي توسعه پويا و پايدار

 كتاب جامع بهداشت عمومي به طور گسترده تري به شرح             11، گفتار   14فصل  يادآور مي شود كه در      
 و بويژه هدف سوم، پرداخته شده و در ساير فصول و گفتارهاي كتاب نيز متناسب با موضوعات                        اهداف اصلي 

مختلف بهداشتي و اجتماعي به ذكر بسياري از اهداف ويژه يكصد و شصت و نه گانه، پرداخته ايم تا دانشجويان                       
 فرصت باقيمانده اي كه در پيش      امروز كه سياستگذاران و مسئولين اجرايي فرداي اين مرز و بوم هستند بدانند طي              

رو داريم با چه آهنگي فعاليت كنيم تا از اين حركت جهاني، عقب نمانيم و متناسب با شان و منزلت فرهنگي ـ                          
 . اقدام نماييم“عدالت در سالمت” و دستيابي كامل به “اجتماعي شدن سالمت”عقيدتي ملّت شريفمان در راستاي 

 
 فصول و گفتارهاي مختلف كتاب حاضر توسط مولفين محترم، در                الزم به تاكيد است كه آنچه در         

خصوص اهداف توسعه پايدار، درج شده است ارتباطي به برخي از اهداف فرهنگي و آموزشي مندرج در سند اصلي                    
كه توسط سازمان ملل، منتشر شده است ندارد و صرفا موضوعات مرتبط با حيطه هاي سالمت عمومي است كه                      

 موجود،  WHO اين گفتار در سايت       7و در آدرس مندرج در منبع         هاني بهداشت، منتشر گرديده   توسط سازمان ج  
مي باشد و نه تنها تضادي با قوانين و مقررات و فرهنگ عقيدتي هيچ يك از اديان توحيدي و بويژه دين مبين                          

 در سطح كشوري،    تتحقق عدالت در سالم   اسالم و جمهوري اسالمي ندارد، بلكه دست يابي به آنها چيزي جز              
 كه همان     (Monotheistic globalization)جهاني شدن توحيدي  منطقه اي و جهاني و حركت به سوي           

 . عدل الهي است، نخواهد بودحكومت جهاني

 دامنه فعاليت هاي بهداشت عمومي
 :به طور كلي دامنه فعاليت هاي بهداشت عمومي، شامل موارد زير است 

 ي، مطالعه، پژوهش و ارزشيابي امور بهداشتي ـ بررسي آماري، نيازسنج1
  ـ آموزش بهداشت عمومي2
  ـ بهداشت محيط3
  ـ بهداشت مادر و كودك4
  ـ بهداشت سالمندان5
  ـ پيشگيري از بيماري هاي واگير6
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 )غربالگري بهداشتي( ـ ارائه خدمات آزمايشگاهي 7
  ـ امور جمعيت و تنظيم خانواده8
 واگير ـ كنترل بيماري هاي غير9

  ـ نظارت بر مواد خوراكي، بهداشتي و آرايشي10
  ـ پايش و غربالگري مشكالت بهداشتي جاري و جديد11
  ـ تدوين سياست ها و برنامه هاي ضروري براي ارتقا و بهبود سطح و سبك زندگي فردي و اجتماعي12

 :در پايان اين گفتار، تاكيد بر يك نكته كليدي، ضروري است  
 

  سطح بهداشت عمومي، تامين،حاصل ارتقاي

 حفظ و ارتقاي سالمت و توسعه جامعه است
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 :برخي از اهداف بهداشت عمومي 

 ـ تعيين نيازهاي بهداشتي و شناسايي عوامل و خطراتي كه سالمت فرد و جامعه را                      1
 تهديد كند

  ـ اولويت بندي نيازها و تعيين سياست ها و برنامه ها و اقدام براي پاسخ به نياز مربوطه2

 ه و يافتن نقاط قوت و ضعف آن ـ ارزشيابي وضعيت بهداشتي جامع3

 ـ تعيين سياست ها و برنامه هاي كوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابير سازمان جهاني                4
 بهداشت براي تامين، حفظ و ارتقاي سالمت فرد و جامعه

 ـ تامين منابع و امكانات و تربيت نيروي انساني حرفه اي براي ارائه خدمات، انجام                     5 
 زش همگاني در راستاي سالمت فرد و جامعهپژوهش و اجراي آمو 
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 تاريخچه بهداشت عمومي در ايران
History of Public Health in Iran 

 
 دكتر ابوالحسن نديم

 دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت

 هداف درس ا
 :انتظار مي رود پس از مطالعه اين مبحث، فراگيرنده قادر باشد 

 
 عمومي را تعريف كندتاريخ بهداشت  

 قدمت تاريخي بهداشت عمومي را بيان نمايد 

 تاثير جنگ بر فروپاشي شالوده بهداشتي ملت هاي مورد تهاجم را متذكر شود 

 نقش دارالفنون در شكل گيري و نهادينه شدن تشكيالت بهداشتي كشور را بيان كند 

 اولين سازمان كشوري در زمينه بهداشت عمومي را نام ببرد 

  استقالل پست هاي قرنطينه در خليج فارس و اداره شدن آن به دست ايرانيان را متذكر شودزمان 

 نقش انستيتو رازي و انستيتو پاستور ايران در تامين واكسن و سرم مورد نياز را متذكر شود 

 شخصيت هايي كه در شكل گيري انستيتو رازي و انستيتو پاستور ايران نقش داشته اند را نام ببرد 

صيت هاي ايراني كه در شكل گيري و فعاليت هاي علمي ـ پژوهشي انستيتو رازي و انستيتو پاستور شخ 
 ايران نقش اساسي ايفاء كرده اند را نام ببرد

 تاريخچه فعاليت هاي دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي را بيان كند 

 مقدمه
 يكديگر جدا نمود بنابراين مي توان تعريف تاريخ           با توجه به اينكه پزشكي و بهداشت را نمي توان از              

 به بهداشت عمومي نيز تعميم داده در          عبارتست از مطالعه وقايع و شخصيت هاي مرتبط با پزشكي          پزشكي را كه    
هداشت عمومي  ب.  تاريخچه بهداشت عمومي نيز به مطالعه وقايع و شخصيت هاي مرتبط با اين علم و هنر، پرداخت                

 عالقمندان به تاريخچه بهداشت عمومي در جهاني مي توانند به كتاب            .   چند هزار ساله دارد     در جهان تاريخچه  
History of public health وشته ن  Rosen در كشور ما نيز در روزگاران قديم اقدامات بهداشت          .  راجعه نمايند  م
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 شته هاي خود يادآور مي شود    در يكي از نو    ملك الشعراي بهار  عمومي در بعضي زمينه ها اجرا مي شده است، مرحوم         
ها و كه ايران لشگركشي هاي عمده اي انجام مي داده است به تمام ارد            داريوشكه طبق مدارك تاريخي در زمان        

دستور داده شده بود كه شب به هر محلي مي رسند آب آشاميدني براي روز بعد تهيه كرده و آنرا بجوشانند و بعد در                        
 بعد آب جوشيده بياشامند و اين امر براي جلوگيري از بيماري هاي منتقله بوسيله                ظرف هاي سربازان بريزند تا روز    

 در حقيقت پس از حمله اعراب و        "راويان قصه هاي رفته از ياديم    ،  ما"ولي به قول يك شاعر روانشاد       .  آب بوده است  
 زماني كوتاه از هم      به دنبال آن حمالتِ قبايل ترك، تاتار و مغول شيرازه حكومتي سراسري به جز در فواصل                    

پاشيده شد و حتي در زمان حكومت هاي قوي مركزي نيز مسائلي تحت عنوان بهداشت عمومي به مفهوم نوين آن                    
هداشت فردي و تا      ب مطرح نبود و عليرغم وجود مباحث بهداشتي در كتب طبي نياكان، بهداشت، منحصر به                   

 .ني استوار بوده استحدودي خانوادگي بوده كه بيشتر بر پايه آموزش هاي دي

 دارالفنون
ميرزاتقي خان  ر حقيقت تاريخچه بهداشت عمومي نوين در ايران را بايد با افتتاح دارالفنون توسط                     د 
كتاب .   هلندي را استخدام كرد    شليمر اتريشي و دكتر     دكتر پوالك او براي تدريس علوم پزشكي      .   آغاز كرد  اميركبير

جمه شده و كتاب دكتر شليمر تحت         ر ت "ر پوالك ـ ايران و ايرانيان      سفرنامه دكت "دكتر پوالك تحت عنوان      
هر دو كتاب شامل     .   به زبان فرانسه نوشته شده است        "اصطالحات پزشكي، دارويي و مردم شناسي      "عنوان  

چندي پس از قتل ميرزاتقي خان      .  ن و نحوه مقابله با آن ها است       ااطالعاتي در باره بيماري هاي بومي رايج در اير        
 . فرانسوي كه به عنوان طبيب دربار، استخدام شده بود واكسيناسيون ضد آبله را پيشنهاد كرددكتر كلوكهر كبير، امي

 شمسي به تهران آمد، او هم طبيب ناصرالدين شاه و هم استاد                1243 فرانسوي در سال      كتر تولوزان د 
ا به پيشنهاد دكتر تولوزان سازماني به نام        پس از چندي به دنبال قحطي هاي مكرر و اپيدمي هاي وب          .  دارالفنون بود 

رياست .  مينه بهداشت عمومي بود   ز شروع به كاركرد كه در حقيقت اولين سازمان كشوري در             مجلس حفظ الصحه 
او نه تنها مجلس حفظ الصحه را       .  تولوزان بود   عاليه اين سازمان با وزير فوائد عامه و رياست اجرايي آن با دكتر               

 را نيز كه بعدا در باره آن بحث خواهد شد تاسيس كرد و واكسيناسيون ضد                   سازمان قرنطينه   بنيان گذاشت بلكه  
در حقيقت در آن زمان وظايف       .  آبله را كه قبال توسط دكتر كلوكه فرانسوي پيشنهاد و شروع شده بود احيا كرد                 

ور اختصار به شرح تاريخچه     اصلي مجلس حفظ الصحه عبارت بود از اقدامات قرنطينه و واكسيناسيون كه ذيال به ط             
 .فعاليت ها در اين دو زمينه مي پردازيم

  رنطينهق
ه علت افزايش مبادالت تجاري توسط كشتي ها و نيز بروز اپيدمي هاي بيماري هاي مهمي مانند طاعون                ب 

ليل يكي از   مامي كشور هاي درگير تجارت دريايي بين المللي بود و به همين د              ت و وبا، مسئله قرنطينه مورد توجه      
 1255به دنبال شيوع طاعون در سال          .  وظايف اصلي مجلس حفظ الصحه برقراري سرويس هاي قرنطينه بود          

 1278شمسي فكر ايجاد مراكز قرنطينه از طرف كشور هاي اروپايي مطرح گرديد ولي دنبال نشد تا اينكه در مرداد                    
 و به دنبال آن مقامات دولت انگلستان           شمسي اپيدمي بسيار شديد طاعون در منطقه خليج فارس حادث شد              
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اين امر با   .  پيشنهاد تاسيس مراكز قرنطينه و اجراي مقررات آنرا نمودند و اقدامات خود را در بوشهر آغاز كردند                    
ولي با پشتيباني مجلس حفظ الصحه و        د  مخالفت مردم و روحانيون محلّي مواجه و عمال منجر به بلوايي ش                 

 . ليسي ها به كار خود ادامه دادندتوضيحاتي كه داده شد انگ
 شمسي در پاريس كنفرانسي در مورد قرنطينه برگزار شد و به علت اپيدمي هاي طاعون و                 1283در سال   

كان هيئت هاي نمايندگي   زشوبا در منطقه خليج فارس و عدم توانايي دولت ايران در كنترل آن ها قرار شد كليه پ                   
س حفظ الصحه باشند و قرار شد دولت ايران پست قرنطينه در جزيره هنگام،             سياسي خارجي در ايران نيز عضو مجل      

تاسيس كند ولي بعدا طبق توافقي كه بين دولت هاي اروپايي و اختصاصا دولت انگليس و دولت ايران به عمل آمد                     
 . ايجاد گرددمراكز قرنطينه) ، بوشهر، بندرلنگه، آبادان و بندر جاسكاسبندرعب(قرار شد در بنادر جنوب ايران 

 مجهزترين اين مراكز در بوشهر بود كه در آن زمان مهمترين بندر تجاري ايران به حساب مي  آمد و اين                     
مركز مستقيما و تماما توسط هيات پزشكي انگلستان اداره مي شد ولي حقوق و دستمزد كاركنان عادي را دولت                      

 انگليسي به عنوان     دكتر نليگان ن مشروطيت،    شمسي يعني سال صدور فرما      1285در سال   .  ران مي پرداخت اي
كفيل رياست مجلس حفظ الصحه تعيين شد و همانگونه كه بعدا خواهيم گفت فعاليت هاي واكسيناسيون عمومي                  

 .زير نظر او يكبار ديگر آغاز شد
مور خارجه ايران از دولت انگليس درخواست كرد          ا  وزارت 1299 شمسي پس از كودتاي       1300ر سال   د 

ي در باره مراكز قرنطينه بنادر خليج فارس در اختيار دولت ايران بگذارد چون در دوران جنگ جهاني اول                       گزارش
دستگاه هاي كار آن ها عمال همه خراب شده و از كار افتاده بود و همان طور كه قبال نيز ذكر شد در پست هاي                           

له كاركنان انگليسي سرپرستي مي شد ولي به جز         بوشهر، آبادان، بندر عباس و جاسك، كليه امور بوسي         درقرنطينه بنا 
پزشك كنسولگري انگليس در بوشهر و دستيارانش دستمزد تمامي كاركنان از محل درآمد گمركات ايران پرداخت                 

 .مي شد
 شد و بعدا اداره صحيه       ل تبدي شوراي عالي صحيه   به   مجلس حفظ الصحه  نام   1300ر همان سال     د 

 .تاسيس شد و شوراي عالي صحيه عمال تعطيل گرديدعمومي در وزارت فوائد عامه 
 شمسي پزشكان ايراني پست هاي     1307ه دنبال مذاكرات طوالني با مقامات انگليسي باالخره در تير ماه            ب 

قرنطينه بنادر را تحويل گرفته وكليد اداره مركزي نيز به نماينده ايران واگذار شد و از همان سال كلّيه امور قرنطينه                     
 .تا زير نظر اداره صحيه عمومي دولت ايران قرار گرفمستقيم

  اكسيناسيونو
ابتدا .  آبله را دكتر كلوكه فرانسوي پيشنهاد كرد        )  واكسيناسيون(مانطور كه قبال ذكر شد، مايه كوبي          ه 

ي در   شرح نسبتا كامل   دكتر پوالك واكسن براي مايه كوبي از تاول هاي آبله كودكان مبتال گرفته مي شد و در كتاب                
، داده شده است بعدا مايه آبله به نوع آبله گاوي كه در               )واكسن(زمينه توصيه هاي الزم براي انتخابِ دهندة مايه         

 كفيل رياست مجلس حفظ الصحه شد فعاليت هاي        1285پس از اينكه نليگان در       .  تمام دنيا رايج بود تبديل شد      
ه مايه آبله در خود ايران تهيه شود ولي در آن زمان              ا توسعه داد و حتي سعي شد ك         ر واكسيناسيون عمومي آبله  
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 .موفقيتي در اين زمينه حاصل نشد و قرار شد مايه آبله از اروپا فراهم شود
اريخچه برنامه هاي واكسيناسيون به عنوان برنامه هاي بهداشت عمومي در حقيقت با شروع به كار                    ت 

بل از كودتاي سوم اسفند، كنفرانس صلح تشكيل شد و             ، ق 1299در سال   .  ن شروع مي شود  اانستيتو پاستور اير  
هيئت .  نصرت الدوله فيروز   و شاهزاده     لقمان ادهم ،  فروغينمايندگان ايران در اين كنفرانس عبارت بودند از            

ئيس انستيتو پاستور رفتند و از او درخواست كردندكه          ر)  Raux  (دكتر رو نمايندگي ايران در اين سفر به مالقات         
الزم به ذكر   .  ه ايران آمد  ب)  Mesnard(  دكتر مسنارد اين تقاضا مورد قبول واقع شد و        .  ر ايران افتتاح كند   شعبه اي د 

 كه مترجم گراندل بود به رياست انستيتو پاستور،         دكتر ابوالقاسم بهرامي   بود بعدا    دكتر گراندل است كه جانشين او     
اكسن هاري با نخاع آلوده خرگوش بود كه بزودي به          اخت و  س منصوب شد و كار اصلي انستيتو پاستور در اين زمان         

 شمسي  1314در سال   .  واكسن فرموله ـ فنوله مغز برّه كه هنوز هم در بعضي نقاط دنيا استفاده مي شود تبديل شد                 
 .توليد واكسن آبله نيز در انستيتو پاستور شروع شد

فعاليت هاي انستيتو پاستور   .  تور بود  شمسي دكتر ابوالقاسم بهرامي رئيس انستيتو پاس        1324ا حدود سال    ت 
در تمام اين   .  در اين مدت عبارت بود از تهيه واكسن هاري، واكسن حصبه و بسياري از مواد آزمايشگاهي ديگر                    

تخاري فعاليت هاي انستيتو پاستور    ف سرپرست ا  پرفسور لوبرو مدت يكي از اعضاي انستيتو پاستور فرانسه به نام            
در آن سال تصميم گرفته مي شود كه يك فرانسوي را به طور            .  ال يكبار به ايران مي آمد    و س  د ايران مي شود كه هر   

 6او حدود   .   به ايران اعزام شد    دكتر بالتازار دائمي به عنوان رئيس انستيتو پاستور به ايران بفرستند و به اين منظور               
امي به كنار رفت و دكتر بالتازار جانشين او         هر ب  كار مي كرد و بعدا دكتر ابوالقاسم      دكتر دلپي ماه در حصارك زير نظر      

با آمدن  .   معاون او شد   دكتر قدسي شد يعني در بيست و پنجمين سال تاسيس انستيتو پاستور دكتر بالتازار رئيس و                
دكتر بالتازار، دامنه فعاليت هاي تحقيقاتي و توليدي انستيتو پاستور وسعت پيدا كرد كه بحث مفصل آن از حوصله                     

 .ه خارج استتوشاين ن
اريخچه توليد بيشتر واكسن ها و سرم هاي بيماري هاي انساني به تاريخچه تاسيس و فعاليت هاي انستيتو               ت 

رازي مربوط مي شود وقتي دكتر بهرامي رئيس انستيتو پاستور شد همه گيري شديد حيواني طاعون گاوي اتفاق                     
 ناميده اند  " گاوميري "همه گيري حيواني را      ي آن زمان اين   در نوشته ها .  افتاد كه تلفات وسيعي در گاوها ايجاد كرد       

 شمسي اداره كل     1309به هر حال كنترل اين بيماري نيز به عهده انستيتو پاستور گذاشته شد ولي در سال                        
خالفت، دكتر فاتح را به فرانسه فرستادند كه شخصي را به منظور تاسيس موسسه اي براي بيماري هاي دامي                       

 شمسي كه به تهران آمد حصارك را كه          1309دكتر دلپي در سال     .  و دكتر دلپي را استخدام كرد      ا واستخدام كند   
يك مزرعه دولتي بود و مقابل آن نيز مرتع بود به عنوان محل انستيتو رازي انتخاب كرد و كساني را كه در انستيتو                       

يت هاي انستيتو رازي بين سال هاي     البيشتر فع .  پاستور براي مبارزه با طاعون گاوي كار مي كردند به آنجا منتقل كرد           
 شمسي به علت اپيدمي ديفتري      1321در سال   .   در زمينه توليد واكسن هاي بيماري هاي حيواني بود       1320 و 1310

 به  دكتر ميرشمسي  قرار شد سرم ضد ديفتري در انستيتو رازي تهيه شود و               دكتر اقبال  و   دكتر قريب به توصيه   
س از پايان جنگ جهاني دوم انستيتو رازي كارهاي مربوط به توليد محصوالت                پ چه قرار بود  گر.  اينكار اقدام كرد  

 به بعد واكسن سه گانه      1333از  .  انساني را تعطيل كند ولي به پيشنهاد دكتر اقبال قرار شد اين فعاليت حفظ شود                
ال به توليدات   طفسرخك و فلج ا   بعدا واكسن هاي   .  ديفتري، كزاز، سياه سرفه براي اداره كلّ بهداشت ساخته شد           
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انساني انستيتو رازي اضافه شد كه توليد آن ها به طور عمده مديون فعاليت هاي دكتر ميرشمسي و همكاران وي                     
 .مي باشد

 1321ازمان هاي اداري بهداشت عمومي  وزارت بهداري در ايران به عنوان يك وزارت مستقل از سال                  س 
 و يا متخصص بيماري هاي داخلي و فعاليت هاي بهداشت عمومي           ديا جراح بودن  شروع به كار كرد ولي وزرا اغلب         

 .محدود به كار اداره صحيه عمومي كه بيشتر به امور قرنطينه و واكسيناسيون مي پرداخت
 در ايران شروع به فعاليت عملي كرد و يكي از فعاليت هاي آن                  اصل چهارم ترومن    1330ر سال   د 
در حقيقت اين سازمان پايه و اساس         .   با همكاري وزارت بهداري بود       "هداشتسازمان همكاري ب  "تاسيس  

اخه هاي متعدد   ش سازمان همكاري بهداشت، داراي   .  سازمان هاي بهداشت و پيشگيري از بيماري ها در ايران است         
زمان در  اين سا .  فعاليت بهداشتي از قبيل مهندسي بهداشت، پرستاري بهداشت، بهداشت مادر و كودك و غيره بود               

 .ياري از استان ها اقدام به تاسيس شعبه نمود كه بخصوص در زمينه تهيه آب سالم آشاميدني فعاليت داشتندسب
 منحل و اداره كل بهداشت در وزارت بهداري            "سازمان همكاري بهداشت  "عد از چند سال فعاليت        ب 

 كني ماالريا را در قاره هاي مختلف به        در همان اوان چون سازمان جهاني بهداشت اجراي برنامه ريشه         .  تاسيس شد 
 انجام مي شد   "سازمان همكاري بهداشت  "جز آفريقا توصيه كرده بود بخشي از فعاليت هاي مبارزه با ماالريا كه در               

 تاسيس گرديد ضمنا تصميم گرفته شد كه فعاليت هاي         اداره كل ريشه كني ماالريا    از اداره كل بهداشت جدا شد و        
نيروي انساني كارشناس مورد نياز كار در اين اداره كل،            .   جزو همين اداره كل باشد      زاشت ني اداره مهندسي بهد  

 كه شرح فعاليت هاي آن بعدا خواهد آمد تعليم مي گرفتند و كادر صحرايي الزم براي               انستيتو ماالريولوژي بيشتر در   
 و غيره نيز آموزش داده       بت مراق ادارات استان ها اعم از ميكروسكوپيست، تكنسين هاي حشره شناسي، مامورين           

وجود همين كادر صحرايي آموزش ديده و مجرّب بود كه بعدا به موفقيت راه اندازي شبكه هاي بهداشتي در                   .  شدند
 .سراسر كشور كمك كرد

در ( كه خود متخصص بهداشت      دكتر جمشيد آموزگار   با روي كار آمدن حسنعلي منصور،         1343ر سال   د 
) دكتر قاسم معتمدي  (ري منصوب شد و وي اقدام به تعيين يك معاون بهداشتي               ارت بهد بود به وزا  )  زمينه آب 

 تاسيس شد و پس از يكي دو سال هر           ادارات كل بهداري   نمود و در سطح استان ها ادارات كل بهداشت به موازات         
. ته شد اشهداشتي گذ دو اداره كل در هر استان ادغام شدند ولي در اغلب استان ها مسئوليت به عهده مديران كل ب                   

 .بعدها اداره كل ريشه كني ماالريا نيز منحل شد و ادارات تابعه آن ضميمه ادارات كل بهداري استان شدند
 تاسيس شد كه مسئوليت مبارزه با           اداره كل مبارزه با بيماري هاي واگير        ر سطح كشوري يك       د 

اداره كل مبارزه با    ازات آن   و به م  1351سال  بيماري  هاي واگير در سطح كشور به عهده آن اداره بود ولي در                 
 تاسيس و قرار شد كه به امر مبارزه با بيماري هاي قلب و عروق، سرطان ها، بيماري هاي                    بيماري هاي غيرواگير 

چون در اين تاريخچه فقط به مسائلي كه تا انقالب اسالمي            .  متابوليك، بهداشت رواني و بهداشت حرفه اي بپردازد      
ذا اين بحث را در اينجا خاتمه مي دهيم و اكنون مختصري نيز به تاريخچه تحقيقات                    ل مي پردازيم،اتفاق افتاده   

 .بهداشتي در كشور مي پردازيم
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  اريخچه تحقيقات بهداشتي در ايرانت
 به منظور اجراي برنامه هاي واكسيناسيون      1299 ايران در سال     انستيتو پاستور مانطور كه قبال ذكر شد      ه 

صبه راه اندازي شد كه بعدا به فعاليت هاي عمده اي در زمينه تحقيقات بيماري هاي بومي                      ح ه و  هاري و آبل   
. بخصوص در زمينه هاري و طاعون پرداخت و از اين نظر در سطح سازمان هاي تحقيقاتي بين المللي قرار گرفت                    

يتو پاستور جدا شده مسئوليت تهيه       كه همانطور كه قبال گفته شد در ابتدا به عنوان شاخه اي از انست              انستيتو رازي 
 به توليد فراورده هاي سرم و واكسن براي بعضي         1321واكسن براي بيماري هاي حيواني را به عهده داشت از سال           

بيماري هاي انساني پرداخت كه به موازات آن تحقيقات ارزنده اي در زمينه اين محصوالت انجام داد ولي تاريخچه                  
دانشكده بهداشت و انستيتو    ه تاريخچه انستيتو ماالريولوژي كه بعدا به          ب تي كشور بخش اعظم تحقيقات بهداش   

علت تكيه بيشتر بر اين     .  كه در باره آن شرح بيشتري داده خواهد شد         .   تبديل شد بر مي گردد    تحقيقات بهداشتي 
يت نيروهاي  موسسه تنها نقش آن در تحقيقات بهداشتي نيست بلكه اهميت آن بيشتر مربوط به آموزش و ترب                     

 .ي كارشناس در رشته هاي مختلف است كه اجراي برنامه هاي بهداشتي را در سراسر كشور به عهده گرفتندشتبهدا

  اريخچه فعاليت هاي دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيت
 كه بين   ، به دنبال تصميم دولت براي شروع برنامه هاي مبارزه با ماالريا طبق قراردادي               1331ر سال   د 

 به  انستيتو ماالريولوژي  انگل شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و وزارت بهداري وقت منعقد شد                   هگرو
 استاد كرسي انگل شناسي تاسيس گرديد كه وظايف اصلي آن عبارت بودند از انجام                  دكتر ناصر انصاري  رياست  

ره شناس ماالريا براي خدمت در      حشيولوژيست و   بررسي هاي مقدماتي ماالريومتريك در سراسر ايران، تعليم ماالر       
اين فعاليت ها پس از تشكيل اداره كل ريشه كني            .  سراسر كشور و تعليم پرسنل ارائه خدمات مبارزه با ماالريا            

ماالريا توسعه و دامنه بيشتري به خود گرفت و تمامي فعاليت هاي مربوط به تعليم نيروي انساني و نيز تحقيقات                      
طي سال هاي بعد، به علت گسترده تر شدن زمينه هاي فعاليت انستيتو             .  گذاشته شد ه  هده اين موسس  ماالريا به ع  

ابتدا نام آن به انستيتو ماالريولوژي و پارازيتولوژي، بعدا به انستيتو ماالريولوژي، پارازيتولوژي و بيماري هاي                       
نگامي صورت گرفت    ه  شد و امر اخير     تبديل انستيتو تحقيقات بهداشتي   به   1343گرمسيري و باالخره در سال       

كه گروه علوم بهداشتي در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران از ادغام گروه هاي انگل شناسي، بيماري هاي                         
گرمسيري و بهداشت تشكيل شد و در حقيقت در اين سال بود كه انستيتو تحقيقات بهداشتي در عمل به صورت                       

 ابتدا به   دكتر شمس الدين مفيدي   تمامي اين ادوار    ي  در ط .  فعاليت كرد انستيتوي ملي تحقيقات بهداشتي شروع به       
 .عنوان كفيل و بعدا به عنوان رئيس، مسئوليت كارهاي اين موسسه را به عهده داشت

ز ابتدا نحوه كار انستيتو به اين صورت بود كه بخشي از كار ها در بخش ها و آزمايشگاه هاي مركز، بخشي                   ا 
ي تحقيقات پزشكي و بخشي توسط سيستم هاي سيار صورت مي گرفت و در همان ابتدا، اغلب                از آن در ايستگاه ها   

 .ي انجام مي شدنفعاليت هاي انستيتو با همكاري واحد هاي مختلف سازمان بهداشت جها
ولين بخش هاي مركزي انستيتو بخش هاي تك ياخته شناسي، كرم شناسي و حشره شناسي بودند كه به                 ا 

دميولوژي، آمار زيستي و بهداشتي، باكتريولوژي، مسائل جمعيتي، تغذيه، ويروس           ي ديگر مانند اپ   سرعت بخش هاي 
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 .شناسي، ايمونولوژي و غيره به آن اضافه شد

براي مطالعات و     (دزفول،  )براي مطالعات و آموزش ماالريا       (كازرونولين ايستگاه هاي تحقيقاتي در      ا 
بود، )  براي طرح مبارزه با بيماري هاي منتقله بوسيله بندپايان         (سبزوارو  )  يومشيستوزومياز هماتوب (آموزش بيالرزيوز   

 .يگر منتقل كردند دولي به تدريج ايستگاه هاي ديگر تاسيس شدند و بعضي از ايستگاه هاي قبلي را به محل هاي

 عمل  نستيتو ابتدا به صورت سازمان مشترك بين دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و وزارت بهداري                  ا 
مور اداري و استخدامي كشور به انستيتو تكليف شد كه يا بايد جزو وزارت                  ا مي كرد ولي پس از تشكيل سازمان      
به علت اينكه اغلب كادر فني اصلي انستيتو اعضاء هيئت علمي دانشگاه بودند             .  بهداري باشد يا جزو دانشگاه تهران     

 عمل همچنان به    دري جزئي از دانشگاه تهران باشد ولي         مديريت انستيتو تصميم گرفت كه انستيتو از لحاظ ادار         
 .مثابه انستيتوي ملي تحقيقات بهداشتي عمل كند

ر سازمان پيشنهادي به سازمان امور اداري و استخدامي، غير از آزمايشگاه ها و بخش هاي مركزي،                     د 
اصفهان، اهواز شهسوار،    هشت ايستگاه تحقيقات پزشكي در نظر گرفته شد كه عبارت بودند از ايستگاه هاي                    

 ايستگاه مشهد تعطيل شد و پرسنل آن به رضائيه            1349 عباس، مشهد، كرمان و بابل ـ در سال            ركازرون، بند 
منتقل گرديد ـ هر يك از اين ايستگاه ها به تحقيقات در باره يك يا چند مسئله ملي مي پرداختند كه ذكر                      )  اروميه(

يستم ارائه خدمات بهداشتي اوليه و       س  ولي شايان ذكر است كه طرح مهم       آن ها از حوصله اين مختصر، خارج است      
خانه هاي بهداشت در ايران با همكاري وزارت بهداري، سازمان جهاني بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي در                    

از شد كه    يعني حدود شش سال قبل از كنفرانس آلماآتا آغ         1351ايستگاه اروميه در استان آذربايجان غربي از سال         
و يكي دو طرح كوچك ديگر كه در فارس و لرستان انجام مي شد پايه راه اندازي                   ح  تجربيات حاصل از اين طر     

 .شبكه خدمات بهداشتي اوليه در كشور گرديد

 به دانشكده بهداشت تبديل شد و از آن زمان به ترتيب نيروي انساني              1345روه علوم بهداشتي در سال      گ 
 ليسانس و باالتر در رشته هاي مختلف بهداشتي پرداخت كه همانطور كه قبال ذكر شد امر                 بهداشتي در سطح فوق   

مري كه قبل از آن به طور محدود         ا .سرپرستي آموزش و ارائه خدمات بهداشتي در سراسر كشور را به عهده گرفتند            
 .توسط تحصيل كرده هاي خارج كشور انجام مي شد
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 بهداشت عمومي از ديدگاه پزشكي نياكان
Public Health and Traditional Medicine 

 
 دكتر حسين حاتمي، كبري حيدري 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 به بينش و رفتار بهداشتي ايرانيان در دوران قبل از ظهور اسالم، اشاره نمايد 

 تي ايرانيان بعد از ظهور اسالم را شرح دهدبينش و رفتار بهداش 

 بهداشت عمومي از ديدگاه ابن سينا را توضيح دهد 

 اهميت بهداشتي ورزش از ديدگاه ابن سينا را شرح دهد 

 بهداشت سالمندان از ديدگاه ابن سينا را توضيح دهد 

 بهداشت دوران بارداري از ديدگاه ابن سينا را شرح دهد 

 .ديدگاه ابن سينا را توضيح دهدبهداشت مادر و كودك از  

 

 مقدمه 
چشم انداز فعلي طب و بهداشت جديد به درخت تنومند و كهنسالي شباهت دارد كه با پويايي و شادابي                       

هرچه تمامتر، لحظه به لحظه شاخه اي و شاخساري و برگ و ميوه جديدي برآن مي رويد و سالمت انسان ها را از                       
 مي نمايد ولي به گواهي تاريخ، اين قامت برافراشته، ريشه در عمق تاريخ و تمدن               بركت وجود خود تامين و تضمين     

تمامي انسان ها در سراسر گيتي دارد، هرچند تمامي ملل و اقوام، سهم يكساني در آبياري و نگهداري و رشد و                         
و برگ هايي شده باشد كه     و هرچند باغباني آن روزِ اين درخت، منجر به توليد ريشه ها، شاخه ها              !  تكامل آن ندارند  

ولي عقل سليم، چنين    !  امروزه يا مستقيما اثري از آثار آنها باقي نمانده و يا دچار پوسيدگي و خشكيدگي شده باشند                 
حكم مي كند كه ياد و خاطره و نقش حياتبخش آنها را نيز فراموش ننموده خاطره عامالن آن رشد و شكوفايي را                       

ن نيز سيره آنها را مورد مطالعه قرار داده با بهره گيري از فنĤوري هاي اين عصر از                   نيز زنده نگهداشته در اين زما      
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جهاني بيافرينيم و بنابراين      و استفاده كنيم و بار ديگر مجد و عظمتي تاريخي و              اقتباسروش هاي موفق آنان    
گذشته، آشنا شده   ، اينست كه با شخصيت ها و اوضاع بهداشتي          پزشكي و بهداشت   هدف اصلي از مطالعه تاريخ    

 .خود را براي پيشبرد اهداف بهداشتي در سطح جهاني و كشوري و ثبت صحيح وقايع بهداشتي جاري، مهيا سازيم
حقيق در مورد طب اسالمي، در      ت":   در كتاب تاريخ طب اسالمي چنين نگاشته است        ادوارد براون  پروفسور

ز فراتر از آن، اين مطالعه، در باره باروري آن طبي است كه             حقيقت مطالعه در باره نطفه و اساس دانش جديد است و ني           
علم طب اكنون نيز مانند گذشته در حلقه بزرگي         .  متفكّران جديد روز به روز توجهشان بيشتر به سوي آن جلب مي گردد            

نزديك شدن  در سير و تحرّك است و بار ديگر به همان نقطه اي كه ايرانيان و اعراب، آن را فرا گرفته اند در حال                            
      .  .  .  "نام ها اگرچه عوض شده اند ولي حتي در اين مورد هم تغيير، كمتر از آن است كه در باورها بگنجد                      .  مي باشد

طب ملّي جزئي از طب بين المللي       .  ب يك رشته بين المللي است كه حد و مرزي از لحاظ وقت و زمان نمي شناسد                 ط"
 .فرط قرار گيرداست و هرگز نبايد تحت تاثير ملي گرايي م

الينوس، ابن سينا و سيدنهام قهرماناني هستند كه نخست به عالَم طب و سپس به ملّتي كه از ميان آنها پا                      ج“
مورخ پزشكي با تمام رجالي كه با مسائل مشترك مربوط به سالمت و بيماري                .  به عرصه وجود گذاشته اند تعلّق دارند      

نوي است، به نحوي كه از ياد بردن هر يك از افراد اين چنين خانواده اي                  سروكار دارند، داراي نوعي خويشاوندي مع      
 ولي با القاي اين فكر بي اساس و خطرناك كه ما هيچ چيز از خودمان                  ”تضعيف مبناي آن خاندان، به شمار ميرود       

دنبال هويت گم    كرده اند و لذا به منظور درمان قاطع آن به            خودكوچك بيني نداشته و نداريم، ما را دچار ناخوشي         
.  .  . شده اي در دوران مجد و عظمت و شكوفايي تمدن اسالمي در زمان ابن سينا و رازي و ابوريحان و فردوسي و                       

هستيم و در اين انديشه ايم كه با توجه به يك بار مصرف نبودن حقايق تاريخي به ساز و كار آن توفيقات، دست                         
اهاي ابن سيناها بگذاريم، با همان اعتقاد و جديت و پشتكار و با همان               يابيم و ما نيز به حكم وظيفه، پا در جاي پ           

موفقيت هاي چشمگير و ضمن ارتزاق از ثمره اين شجرة طيبه، سهمي در شكوفايي و رشد و نمو بيشتر آن داشته                      
ر او و بازگو    و مگر مي شود بدون شناخت كافي از افكار منو        ...  باشيم و به خيل باغبانان اين درخت جهاني بپيونديم          

در .   طب نوين به اينگونه موفقيت ها دست يابيم ؟        "ره آوردهاي "كردن دروس او و حتي مقايسه افكار و عقايد او با            
اين گفتار سعي شده است از ديدگاه پزشكي نياكان به بهداشت عمومي پرداخته ضمن اشاره اي به باورهاي                         

شت گرايي آنان پس از طلوع خورشيد عالمتاب اسالم پرداخته شود           بهداشتي ايرانيان در دوران قبل از اسالم و بهدا        
 در  ابن سينا و در اين رهگذر، ضمن استناد به بعضي از مباني بهداشت عمومي، اشاره اي به افكار و عقايد بهداشتي                    

 نموده و بدينوسيله، بهداشت گرايي اين دانشمند كه اساس پزشكي جامعه نگر                 "طب قانون در "كتاب نفيس   
روزي را تشكيل مي دهد بيش از پيش معرفي نموده و به نقش افكار منور او در شكل گيري طب پيشگيري، اعم                      ام

كمال افتخار وظيفه داريم ياد و خاطره او را          از بهداشت عمومي، پزشكي اجتماعي و اپيدميولوژي باليني، پي برده، با          
تب و مقاالت خود با جمالت و كلمات پوياي او           با گنجاندن رهنمودهاي وي در درس بهداشت و متبرّك كردن ك           

هويت تاريخي خود را با ياد او زنده و سربلند، نگهداريم و بيماري                !  و به عبارت صحيح تر     !  همواره زنده نگهداريم  
 .خودكوچك بيني و خودفراموشيمان را  نيز  بدينوسيله، درمان نماييم

 ) Public Health( هداشت عموميب
از كوشش هاي سازمان يافته اجتماعي است كه به منظور حفاظت، ارتقاء و بازسازي             هداشت عمومي يكي    ب
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 مجموعه اي است از علوم، مهارت ها و اعتقادات كه در جهت حفظ             بهداشت عمومي .  سالمت افراد، انجام مي گيرد   
تمام برنامه ها،  تكيه اصلي   .  و واكنش هاي اجتماعي صورت مي گيرد     و توسعه سالمت كلّيه افراد از طريق كنش ها        

خدمات و موسساتي كه در بهداشت دخالت دارند، بر پيشگيري از بيماري ها و نيازهاي بهداشتي جامعه به صورت                     
يك اصل اساسي، قرار دارد، گرچه ممكن است نحوه عمل فعاليت هاي بهداشت عمومي با تغيير تكنولوژي و                       

ست و آن عبارت است از؛ كاهش ابتالء و مرگ زودرس و             آن هميشه يكي ا    هدفارزشيابي اجتماعي تغيير يابد ولي      
 در اين   ابن سينا .  ناراحتي ها و نقص عضوهاي حاصله از بيماري ها در بين افراد جامعه و حفظ و ارتقاء سالمتي                   

ستورات بهداشتي اموري نيستند كه بدن را در برابر مرگ، محافظت كنند و يا آن را از                   د":  خصوص مي نويسد 
بلكه بهداشت براي آن است     .  رهايي دهند و يا طول عمر را چنان تامين كنند كه آدمي آرزو دارد              گزند بيروني   

 ."كه تن انسان را تا مرز مرگ طبيعي برساند و هنجارهاي زندگي را نگهداري كند 
 .پزشكي پيشگيري، پزشكي اجتماعي و پزشكي جامعه: اير مترادف هاي بهداشت عمومي، عبارتند ازس

 مي در ايران قبل از اسالم هداشت عموب
 آمده است، طب نياكان     دكتر نجم آبادي  ، تاليف زنده ياد    تاريخ پزشكي ايران قبل از اسالم     آنگونه كه در     

قوانين مربوط به طهارت تشريفاتي ممزوج با مقررات        .  در زمينه بهداشت عمومي، مراحل بسيار عالي را پيموده است         
 . اصل پارسايي نياكان، بوده است)ع(زرتشت يزگي در آيين منع اشاعه بيماري ها و پاكي و پاك

 جسد مردگان گناه بزرگي به شمار مي رفته كه         لمس كردن  آتش و خاك و آب و گياه ممنوع بوده،           آلودن 
اجساد، پس از مرگ، توسط روحاني و        .  بر اثر آن آدمي ناپاك مي شده و مي بايد طهارت يا غسل مي نموده است               

 مي شده و از موضوعات ديگري كه در طب ايران باستان            شستشو  ي كه در دست مي كرده اند    كمك وي با دستكش   
 است كه جزو مسائل مهم ديني و عرفي           شستشوي بدن و لباس   بدان برخورد مي كنيم نهايت دقّت و توجه به           

 . به حساب مي آمده استنياكان يكتاپرست
 بوده است و در مناجات ها و نمازهايشان          روح حفظ شرط اول    حفظ صحت بدن  در ميان ايرانيان قديم،      

 و اجتناب از هرچه كه از مرده و فضوالتي كه از            غسل ميت .  صحت و نيروي تن را پايه اول صحت روح مي دانستند         
زنده جدا شده باشد واجب بوده به طوري كه اگر كسي به طور اتفاقي بدن مرده اي را لمس مي كرده تا خود را                            

 .نبايد داخل اجتماع مي شده استغسل نمي داده 
 از شخصي به شخص ديگر و يا قرار گرفتن در معرض وزش بادي كه احتمال                     مگسدرباره نِشستن    

 .انتقال بيماري بوسيله آن داده مي شده، بايد روزي چند مرتبه دست و صورت خود را مي شستند
ضمناً .  آب و باد را نيز پاك مي شمردند       مي دانستند و خاك و      آفتابدر باب مطهرات، پاك كننده بزرگ را         

اجتناب از غَسال و مرده كِش از واجبات بوده است و اگر احياناً اين آميزش صورت مي گرفت بايد شخص قبل از                        
 . مي نموده استغسلپيوستن به ساير افراد جامعه، 

گذر از نهر آب، اشياء       به كثافات را از گناهان كبيره مي دانستند و اگر كسي در حين                  آلوده كردن آب   
 .كثيفي را در آن رويت مي كرد، بر او واجب بود كه آن را از نهر دور نمايد
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دود دادن و سوزاندن چيزهاي خوشبو در آتش را براي پاك كردن به كار مي بردند و در حقيقت آتش را به                      
 .مانند آفتاب، جزو مطهرات مي دانستند

شت در ايران باستان عالوه بر آنكه بسيار مهم و معتبر بوده بر                كه بهدا  مجموعاً چنين به نظر مي رسد      
ايرانيان آب را از هر نوع      .  طب نياكان، در واقع طب پيشگيري و بهداشت بوده است            درمان نيز ترجيح داشته و    

ار پليدي دور مي داشته و چون آن را براي آباداني و ترقي كشور الزم مي دانستند، به پاكيزگي و بهداشت آن بسي                       
 :ضمناً آب را منبع زندگي جميع موجودات و رستني ها و آباداني مي دانستند و معتقد بودند كه. پاي بند بودند
  آب آشاميدني بايد صاف، زالل و بي رنگ و بو و مزه بوده عاري از آلودگي باشدـ 1
و الشه و نظاير     ريختن فضوالت و مواد ناپاك، نظير مدفوع و ادرار و آب دهان و خون و اخالط                       ـ  2

 اين ها در آب، ممنوع و مستوجب مجازات بوده است 
  براي آشاميدن، هركس بايد ظرف جداگانه اي داشته باشدـ 3
 آنان كه عمداً آب را آلوده نموده و مثال مرده و الشه در آن مي انداختند تا مجازات اعدام محكوم                         ـ  4

 بودند
ب جاري ممنوع بوده و اگر كسي مي خواست در             استحمام، غسل كردن و شستشوي لباس در آ           ـ  5

 .استخري شنا كند، مي بايست اول خود را در خارج استخر، بشويد و پاك كند و سپس وارد آن گردد
به طور خالصه در ايران باستان، مقدس شمردن آب و نينداختن فضوالت و الشه و مردار بر روي زمين                      

 بوده است تا آنجا كه به نظر مي رسد ايرانيان باستان توليد بيماري ها را              از موضوعات بسيار مهم و جزو سنن مذهبي       
 .در الشه انساني و مردار حيواني و آلودگي به عفونت را نتيجه آلودگي آب مي دانستند

آنان بر اين عقيده بودند كه بايد زمين، پاك نگاه داشته شود و در آن كشت و زرع و ساختمان به عمل                          
م گردد و در آن درخت كاشته شود و گلّه و رمه، پرورش داده شود و ضمناً توصيه مي شده است كه                      آيد و سبز و خرّ    

 .از محل هاي آلوده دوري جويند
مر بهداشت چنانكه در طب ايران باستان بسيار معتبر بوده شايد در ميان اقوام و ملل ديگر تا قرن هفتم و                     ا

 .ات آن به مانند بهداشت ايرانيان نبوده استاوائل قرن هشتم ميالدي اصول بهداشت و مراع
 را يكي از مضرترين موجودات مي دانستند و        مگس خانگي از موضوعات بسيار مهم، آنكه ايرانيان باستان         

 هاي سگ و انسان    انداختن استخوان .  اين حشره را منشاء سرايت بيماري و مرگ در ميان مردم، تلقي مي نمودند             
 و عامل آن را مستوجب مجازات شديد مي دانستند و حتي اين امر بستگي به مقدار و                    مرده بر روي زمين، ممنوع    

اندازه استخوان داشته است، مثال در مورد يك قطعه استخوان كوچك، مجازات سي تازيانه و انداختن تمام بدن،                     
 .اشد مجازات را به دنبال داشته است

.  مايع و يا جامد بودن شيئي متناسب بوده است           به نظر مي رسد ميزان آلودگي در طب نياكان، با وضع           
اين مطلب در نوشته هاي نويسندگان دوران ساساني ديده        .  اشياء مزبور به تناسب وضع خود باعث آلودگي مي شدند         

اما بايد دانست كه انهدام واقعي ماده متعفن در ايران باستان به منزله برطرف نمودن امراض محسوب                     .  مي شود
 به بيماري عفوني بايد از بين برده شود، اگر احيانا فردي آن را               البسه فرد مبتال   كه معتقد بوده اند     مي شده به طوري  

 .به فروش مي رسانيد، مرتكب جنايت بزرگي در برابر بهداشت عمومي شده و به مجازات سخت مي رسيد
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ن گاو را نيز مصرف نمي كردند      الت و علوفه خشك و بوگرفته، دور ريخته مي شد و به همين نحو، شير فاسد و عفَ                غ
 .و بديهي است كه چنين گاوي را مناسب براي مردم نمي دانستند

به طور كلّي در آن دوران، كساني كه بر خالف اصول بهداشتي رفتار مي نمودند مستوجب كيفر بودند و به                   
 مقيد بودند كه بايد از ريختن       آنان معتقد و  .  تناسب جرم خود، به ميزاني كه استحقاق داشتند، مجازات مي گرديدند          

در  خالصه   به طور .  مو و ناخن حتي در زمين احتراز جويند كه مبادا موجب تجمع حشرات و باعث زيان مردم گردند                 
ايران باستان، مقدس شمردن آب و نينداختن فضوالت و كثافات و الشه و مردار بر روي زمين از موضوعات بسيار مهم و                      

 .ذهبي بوده استجزو آداب و سنت هاي م

 طبق آداب و    "بيماري هاي پرمرگ "ر ايران باستان در مواقع بيماري هاي واگير يا باصطالح آن دوران             د
توسل مي گرديدند كه در حقيقت، جداسازي بيماران از افراد سالم طبق            م)  Barchenume  (عمل برشِنوم سنن به   

 بيماري هاي همه گير به مانند طاعون و وبا و آبله،             وضيح اينكه در موقع بروز     ت.  آيين و سنت خاصي بوده است      
هريك در رختخواب جداگانه استراحت     .   مي زيستند و كمتر با يكديگر تماس پيدا مي كردند         محل انزوا اشخاص در   

مي نمودند و در ظرفي جداگانه غذا مي خوردند و آب مي آشاميدند و با اين عمل در حقيقت بر عليه بيماري قيام                         
 و پس از برطرف شدن بيماري، خود را شستشو داده تطهير مي كردند و با گياهان و صمغ هاي خوشبو كه                     مي كردند

 .در آتش مي ريختند خود را بخور مي دادند
همانطور كه انتظار مي رود؛ ضدعفوني كردن، بدين شكل كه اكنون در امر بهداشت، مرسوم است در آن                   

اصوال بايد  .   نسبت آن دوران شايسته تمجيد است اجرا مي گرديده است          دوران وجود نداشته، بلكه به نحوي كه به        
دانست امر ضدعفوني در زمان هاي قديم شامل اقداماتي از قبيل دود دادن و موميايي كردن و خوشبو داشتن اماكن                   

 .بوده است و در هريك از كشورها و در ميان هريك از ملل و اقوام به نحوي اجرا مي شده است
ا متذكر مي گرديم كه دود دادن و بخور دادن و سوزاندن گياهان و درختان خوشبو و يا ريختن                      در اينج 

ز اين گذشته در باره دفع      ا.  مواد ديگر در آن دوران بهترين وسيله بوده كه شايد بهتر از آن ممكن نمي شده است                 
افراد متدين و پارسا تاكيد بليغ       حشرات كه از آن به كندن و خراب كردن سوراخ هاي اهريمن تعبير گرديده براي                 
 .گرديده است كه خود نشان دهنده آميختگي رفتار بهداشتي و پندار عقيدتي مي باشد

 از  دخمه ميترا  خود در ايران در باره       سياحت نامه، مورخ و حكيم يوناني در فصل چهارم كتاب           فيثاغورث
 : سوگندي كه هر مرد و زن ياد مي كرده اند مي نويسد

سوگند ياد مي كنم، بر    )  آموزش(زايش شماره آفريدگان خردمند كه زمين را معمور و مسكون مي دارند             ر اف ب"
، سوگند ياد مي كنم، بر شيار كردن و زراعت يك زمين و كاشتن يك درخت                  )ارتقاء سالمت (كُشتن هر حيوان زيانكار     

، سوگند  )توسعة اقتصادي ( و ساختن يك راه      ، سوگند ياد مي كنم، بر جاري كردن آب خنك در خاك خشك           )آباداني(ميوه  
ياد مي كنم، اگر در دوران زندگاني اين فرائض مقدسه را انجام ندهم، راضيم پس از مرگ از جايگاه نيكبختان رانده                        

 . "شوم 

الصه اينكه از مطالعه كتب ديني زرتشتيان و كتب و تواريخ و تذكره ها جمعاً چنين استنباط مي گردد كه                   خ
 باستان حيوانات و حشرات موذي را براي زندگي خود مزاحم به حساب آورده و نابودي آنان را عالوه بر                        ايرانيان

آنكه الزم مي دانستند ثواب نيز مي دانستند و برعكس آنان كه از حيوانات اهلي و مفيد مواظبت مي نمودند مردماني                   
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تقال و انتشار بيماري هاي مسري بايد تصديق كرد        ثوابكار و پرهيزگار بودند و با توجه به نقش حشرات موذي در ان             
كه مبارزه با اين موجودات در آن زمان تا چه حد در پيشگيري از انتشار بيماري هايي از قبيل تيفوس و ماالريا و                          

 . امثال آن ها موثر بوده است

 هداشت عمومي در ايران بعد از ظهور اسالم ب
تا قبل از ظهور اسالم هيچگونه پيشرفتي در زمينه پزشكي و            هرچند به گواهي تاريخ، سرزمين عربستان       

بهداشت، نداشته و هيچيك از شخصيت هاي مرتبط با علم و هنر پزشكي را در خود نپرورده بود ولي از يك طرف                       
.  .  . تعليمات حركت آفرين مكتب انسان ساز اسالم و از طرف ديگر آميزش فرهنگ پزشكي ايران، هند، روم و                       

 خورشيدهاي جهان افروزي همچون محمد زكرياي رازي، علي ابن عباس اهوازي، ابن سينا، جرجاني و                باعث طلوع 
منظور از طب و بهداشت اسالمي      گرديد و به مدت چند قرن، ابتكار عمل را به دست مسلمين سپرد و بنابراين                .  .  .  

ت كه در   ر رفتار سرنوشت سازي اس    بلكه تغيي !  صرفاً اشارات بهداشتي مجمل موجود در قرآن يا احاديث نيست         
سايه تعليمات اجتماعي انسان ساز موجود در اين منابع، منجر به شكل گيري تفكر جديدي در دنياي آن زمان و         

اقتباس، تاليف و توليد دانش پزشكي و بهداشت در دايره المعارف الحاوي، كامل الصناعه، قانون، ذخيره               باعث  
د و زمينه را براي تكامل بعدي علوم پزشكي  و بهداشت در سايه دستيابي به                خوارزمشاهي و امثال آن ها گردي    

 .فنĤوري جديد، فراهم نمود

طب، بهداشت،  ( خالصه طب قرآني را با مطالعه اين كتاب آسماني مي توان به سه فصل بزرگ                   به طور 
 . تقسيم نمود) حفظ سالمتي و تندرستي

دمي از تشكيل نطفه و جنين و دوران تكامل آن در رحم تا             پيدايش آ :   در مورد موضوعاتي نظير    صل اول ف
به دنيا آمدن نوزاد و طرز پرستاري و شيردادن كودك و توجه به علل و اسباب بيماري هاي مخصوص آدمي و                         

 .معرفت النفس و رابطه بين بيماري هاي جسم و جان و مرگ و معاد
ري ها و پيشگيري آنها و بهداشت و سالمت         توجه به بيما  :   در مورد موضوعات بهداشتي نظير      صل دوم ف

مسكن و  (و بهداشت محيط    )  لباس و استراحت و بهداشت مو و غذا و خوراك و دقت در خوردن و آشاميدن                (فردي  
 ).توجه به بيماري هاي مسري و اتفاقات و بيماري هاي عمومي و واگير

ذاها و عدم اسراف در آن ها و اجتناب        دقت در غ  :   در مورد موضوعات و وسائل سالمتي از قبيل        صل سوم ف
رابطه بين زن و شوهر و       (از خوردن گوشت هاي مضر حيوانات و الكل و توجه به بهداشت در موضوعات جنسي                  

و ساير موضوعات از قبيل ختنه و روزه و تطهير          )  اجتناب از معاشرت و مباشرت نامشروع با زنان و بهداشت جنسي           
 .  و دفن و كفن و ضدعفوني نمودن مرده و امثال آنو استراحت و امثال آنها و غسل

اسالم از يك طرف ارزش و اهميت سالمتي انسان را تا حدي باال برده كه طبق نص صريح قرآن،                      
نجات جان يك نفر انسان را مساوي با نجات جان تمامي انسان ها و هالكت يك نفر انسان را به منزله هالكت                     

ـ      كه به منزله منشور حقوق بيماران يا حقوق سالمت، تلقي مي شود ـ و از طرف                  تمامي انسان ها اعالم نمود 
ديگر علوم پزشكي را بر علوم ديني ترجيح داده و يا الاقل هر دو را با اهميت شمرده و در يك رديف قرار داده                         

صي نقاط  و به منظور رشد و شكوفايي استعدادها پيروان خود را به سير آفاق و انفُس و كسب دانش در اق                       
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 انگيزه پژوهش را برانگيخته و بسياري از         ”هردردي را درماني هست   “   و با بيان اصل كلي      جهان دعوت نموده  
 را عمالً به معرض نمايش گذاشته تا به عنوان يك اصل كلّي در                پيشگيري رفتاري موارد نيز اثرات معجزه آساي     

 :آموزش بهداشت، مورد استفاده قرار گيرد
 هرچند پيشگيري رفتاري در رسانه هاي غربي و به تبع آن در بينش مصرف كنندگان               جالب توجه است كه   

دانش، طرز تفكّري جديد و يا حد اقل، شيوه اي نوين در امر مبارزه با ايدز و بيماري هاي نظير آن به حساب مي آيد                       
موفق و سازنده ثابت شده و        كردارهاي و حتي در بسياري از موارد، يكي از          پندارهاولي واقعيت اينست كه يكي از       

ريشه دار ايدئولوژي اسالمي را تشكيل مي دهد و به عبارت ديگر يكي از شيوه هاي آموزشي قرآن و فرهنگ سازي                   
نيز با موفقيت كامل و گاهي طي مراحل چندگانه، به مورد اجرا             )  ص(اسالمي است كه حتي در زمان حيات پيامبر         

اكرم براي حلّ معضل بهداشتي اعتيادِ اكثريت مردم به الكل و تغيير رفتار                مثال شيوه پيامبر    .  گذاشته شده است  
شرابخواران و منع شرابخواري كه دامنگير عده كثيري از شهروندان عربستان آن زمان گرديده بود اين نبود كه                      

م كند و اين    ناگهان با اين شيوه ضد بهداشتي به مبارزه برخيزد و در يك چشم به هم زدن ممنوعيت آن را اعال                      
ناهنجاري آشكار را به پنهانكاري بكشد بلكه ابتدا با تفهيم فلسفه نماز به عنوان مهمترين عامل جلوگيري از فحشا                    

 ، اين توفيق را نصيب      ) تَنهي عنِ الفَحشاءِ والمنكَر    ةاِنَّ الصال (و منكَر و عامل مساعد كننده تامين امنيت اجتماعي          
وص نيت به گفتگو و راز و نياز با معبود خود بپردازند و با ذكر رحمانيت او قلوب خود را                      پيروان خود كرد كه با خل     

آرام نمايند و تدريجاً خود را نيازمند اداي اين فريضه احساس كنند و زماني كه اين امر تحقق پيدا كرد به امر                            
در حالت مستي به نماز      :  اشته و فرمودند  خداوند، مرحله اول تغيير رفتار در مورد شُرب خَمر را به مرحله اجرا گذ                

 و اَنتُم سكاري    هالتَقرَبوالصال(نايستيد تا با هوشياري كامل بدانيد با چه كسي هم صحبت شده ايد و چه مي گوييد                 
 و بدينوسيله مسلمان اهل صالت آن روز كه روزي چند بار ملزم به خودداري از شُرب خمر                  )حتي تَعلَموا ما تَقُولون   

فظ هوشياري خود بود رفتار قبلي خود را به تدريج، تعديل كرد و لذا پس از مدتي كه زمينه براي اجراي مرحله                       و ح 
دوم اين سياست انسان ساز و فرهنگسازي اسالمي و اقدام بهداشتي مهم، مهيا شد پيامبر اكرم بار ديگر به امر                         

رمان اجتناب مطلق از عمل شرابخواري را صادر كردند           خداوند، اين رفتار ناهنجار را بطور كامل تقبيح فرموده، ف           
 و آن طور كه در تاريخ       )اِنَّماالخَمرِ والميسِرِ واالَنصابِ واالَزالمِ رِجس مِن عملِ الشيطانِ فَاجتَنِبوه لَعلَّكُم تُفلِحون          (

 هاي شراب در خانه هاي    ثبت شده است با نزول اين آيه و توجيه جامعه اسالمي آن زمان كلّيه افرادي كه خمره                    
خود نگهداري مي كردند داوطلبانه و آشكارا در بيرون منازل به شكستن و معدوم كردن آن پرداخته در بعضي از                       

بديهي است كه كسي موفق به پياده كردن چنين طرحي شد كه در كنار                !  كوچه ها جويي از شراب به راه انداختند       
به .  ي را نيز عمالً پياده كند و با فقر و برده داري نيز به مبارزه برخيزد                 اينگونه آموزش ها سعي كرد عدالت اجتماع     

پيشگيري رفتاري، زماني موفق و كارآمد مي باشد كه به تمامي ابعاد يك رفتار                عبارت ديگر بر اساس اين الگو،     
 . و اين همان معناي تفكر بهداشتي از ديدگاه اديان الهي است ناهنجار، توجه شود

ستورات كلّي اسالم در خصوص بهداشت گرايي و حفظ و ارتقاء سالمت، دستورات صريحي                 عالوه بر د  
 :نيز در زمينه بهداشت فردي و عمومي صادر كرده است كه به برخي از آنها مي توان اشاره كرد 

، موضوع خوردن و به اندازه صرف كردن غذا و آشاميدني و              )طهارت(در مورد بهداشت بدن و پاكيزگي        
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استراحت و استحمام و غسل، شير دادن به كودك توسط مادر به مدت دو سال تمام، خودداري از اسراف                     خواب و   
 كه جاي هيچگونه بحثي در آن نيست،        مطهراتدر خوردن گوشت و مخصوصاً رعايت بهداشت فردي و اصطالحاً           

ر مورد بيماري ها و    دخن،  مورد بهداشت مو و كوتاه كردن آن و بهداشت دهان و وجوب مسواك زدن و گرفتن نا                 رد
زيان هاي حاصله از نگهداري و تماس با سگ، در مورد حرمت گوشت خوك و بعضي حيوانات ديگر در مورد                         

دستورات صريحي وجود دارد و مصرف هرچيزي را كه براي بدن ضرر داشته باشد ممنوع                 .  .  .  مشروبات الكلي و    
ا باعث حفظ و ارتقاي سالمت خواهد شد ولي همانگونه كه قبالً نيز               كه اجراي آن ه  )   حرام كُلُّ مضِرٍّ (اعالم كرده   

 و حركت آفريني همچون ابن سينا بود كه مكتب            بهداشت گرااشاره شد از همه اينها مهمتر، تربيت خردمندان           
يد و  بهداشت گراي او در اوائل هزاره دوم ميالدي نمونه بارزي از افكار بهداشتي در پزشكي نياكان به حساب مي آ                   

لذا به منظور روشن شدن موضوع، بقيه اين گفتار را به بررسي بهداشت عمومي از ديدگاه ابن سينا كه آينه تمام                         
 :نماي بهداشت گرايي در پزشكي نياكان است، اختصاص مي دهيم

 هداشت عمومي از ديدگاه ابن سينا در جهان اسالم ب
سالمتي افراد سالم و در درجات بعد تشخيص و           تامين و حفظ     هدف پزشكي را در درجه اول،          بن سينا ا

 و هرچند عقايد ديگران، مبني بر وجود سه سطح            درمان و بازگرداندن سالمتي به جسم و روان افراد بيمار، مي داند            
، مطالبي در   قانون در طب  سالمت، بيماري و حالت بينابيني را كامال مردود نمي داند و در بسياري از صفحات كتاب                

سالمت، را سرشت و يا     "نگاشته است ولي در همان آغاز كتاب، عقيده شخصي خود، مبني بر اينكه                 اين مورد   
 را  "حالتي مي داند كه در آن اَعمال بدن، به درستي سرمي زند و نقطه مقابل آن فقط دور شدن از سالمتي است                   

ته و در واقع بر خالف طبقه بندي         بيان نموده، سالمتي را تلويحا فرايندي مطلق و بيماري را پديده اي نسبي دانس              
سالمتي را  ، پرداخته و مثل اينست كه،        طبقه بندي طيف بيماري   ، به   سطح بندي طيف سالمت   امروزي، به جاي    

 دانسته و   "ارتقاء سالمتي " دانسته و از اينرو خود را بي نياز از گنجاندن واژه              بيماري را روي آوردي، متغير     و   ثابت
متي مي دانيم دور شدن از بيماري و نزديك شدن به سالمتي، در نظر مي گيرد كه در جاي                 آنچه را كه ما ارتقاء سال     

ابن سينا در همان آغاز كتاب قانون در طب، در ارتباط با            .  خود، فكر و انديشه اي بسيار مترقي و راهگشايي مي باشد        
 : تعريف پزشكي كه همان بهداشت و درمان امروزي است مي فرمايد

 مت و بيماري، از ديدگاه ابن سيناعريف طب، سالت

طب دانشي است كه به وسيله آن مي توان بر كيفيات تن آدمي آگاهي يافت و هدف آن حفظ                         ”
 .“تندرستي در زمان سالمت و بازگرداندن آن به هنگام بيماري است

و نه بيماري   ينكه گفته اند، تن آدمي را سه حالت است و آن تندرستي و بيماري و حالتي كه نه تندرستي                   ا”
اگر صاحب آن   .  است، گفتاري بس ناروايي است، در حالي كه من فقط از دو حالت تندرستي و بيماري بحث كرده ام                 

گفتار، اندكي تامل كند، در مي يابد كه ذكر سه حالت، الزم نيست و مي فهمد كه از گفتار ما زياني حاصل نخواهد                        
قط دو حالت براي بدن مي دانيم كه يكي تندرستي و ديگري از             شد، چه اگر فرض بر قبول سه حالت باشد و ما ف            

از دست دادن تندرستي به همان مفهوم حالت سوم است كه آن را حالتي غير از                      .  دست دادن تندرستي است    
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سالمت، سرشت و يا حالتي است كه در آن اعمال بدن به درستي سرمي زند و نقطه                    سالمتي، شمرده اند، زيرا  
 ." ر شدن از سالمت است و بسمقابل آن فقط دو

 مالحظه مي گردد كه ابن سينا هر دو حالت بينابيني و بيماري را دور شدن از سالمتي دانسته به جاي                       و
ولي همانطور كه اشاره شد عقايد       .   استفاده نموده است   "بازگرداندن سالمتي " از واژه    "سالمتي ارتقاء"اصطالح  

يماري، و حالت بينابيني را نيز كامال مردود، ندانسته شايد به خاطر               ديگران مبني بر وجود سه سطح سالمتي، ب         
به طوري كه از قول     .  سهولت فهم موضوع و بيان اهداف، در نوشته هاي خود به كرّات، مورد اشاره قرارداده است                

اسط، تندرستي، بيماري و حالت و    :  كه عبارتند از   راي بدن انسان سه حالت وجود دارد      ب":  ، مينويسد   جالينوس
 .“يعني حالتي بين تندرستي و بيماري

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )سطح بندي بيماري به جاي سطح بندي سالمت( ـ سالمت و بيماري از ديدگاه ابن سينا 1شكل 
 
ندرستي حالتي را گويند كه بدن انسان از حيث مزاج و تركيب در چنان كيفيتي باشد كه كنش هاي آن                       ـ ت  1

 . باشندجملگي درست و صحيح
 .يماري حالتي است كه در نقطه مقابل و مخالف حالت تندرستي باشد ـ ب2
الت واسط تندرستي و بيماري آن است كه در آن نه تندرستي كامل و نه بيماري كامل براي تن وجود                        ـ ح  3

 با هم   دارد، مانند تن سالخوردگان و تازه شفايافتگان و نوزادان، يا اينكه بهبودي و بيماري در يك زمان                     
هستند، چنانكه اندامي سالم و اندام ديگري بيمار مي باشد، يا اينكه سالمت و بيماري در يك اندام گرد آمده اند                   

شكل و هيئت، سالم و در اندازه و وضع،          ولي نوع سالمت و نوع بيماري با هم متفاوت مي باشند، مثال اندام، در             
 مورد نظر از حيث شكل و اندازه و وضع، درست باشد و                سرانجام ممكن است تن يا اندام      .  ناسالم مي باشد 

يا اينكه تاثير   .  براي تاثير پذيري در يك حالت باشد ليكن كنش دو حالت تندرستي و بيماري متعادل نباشد                  
بخشي تندرستي و بيماري در پي همديگر بيايند و در دو زمان آن را در بر بگيرند، مانند كساني كه در زمستان                       

 . ر تابستان بيمار مي شوندتندرست و د

ايان ذكر است كه ساختار كلّي جسمي و رواني هر فرد در عين حال كه با كلّيه افراد ديگر اختالف                         ش
داشته و مخصوص بخود اوست، در بعضي از ويژگي ها يا گروهي از آن ها با ديگر افراد همنوع و همجنس خود                         

 سالمت

بيماريهاي بدون عالمت
بيماريهاي بسيــار خفيف

بيماريهــــــاي بسيار شديـــد
  شديـــد بيماريهــــــاي
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وي در مورد لزوم     .   ناميده اند مزاجب قديم تحت عنوان      مشابه است و لذا اينگونه خصوصيات مشابه را در ط             
 :فراگيري هيئت و اَعمال طبيعي و غير طبيعي بدن مي نويسد

ز آنجا كه هدف علم طب پژوهش در تن آدمي است كه آيا سالم است و يا از سالمت برخوردار                        ا"
زم است، پس بايسته است كه نيست و از آنجا كه شناخت و عللِ هر دو حالت سالمت و بيماري براي پزشك ال      

 ."علل و موجبات تندرستي و بيماري بررسي شود 

كاربرد اصول و روش هاي اپيدميولوژي، در زمينه طب            ، عبارتست از   "اپيدميولوژي باليني "ز آنجا كه    ا
اشت، باليني مي توان ادعا نمود كه ابن سينا داراي چنين بينشي بوده و از چنين روش زيربنايي در پزشكي و بهد                       

 .استفاده مي كرده است

 شته هاي كاربردي طب ر

حفظ تندرستي به هنگام    "رچند ابن سينا در تعريف طب، كاربرد عملي آن را نيز در دو جمله كوتاه                   ه
، بيان كرده است ولي بار ديگر براي تاكيد بيشتر، در فنّ سوم از                 "بازگرداندن آن در زمان بيماري    " و   "سالمت

 طب، جنبه هاي عملي و كاربردي علم طب را ، به دو دسته علم بهداشت و علم درمان، طبقه                     كتاب اول قانون در   
 : بندي كرده است

آن ايجاد   ستور حفظ الصحه، يعني اينكه چگونه سالمتي بدن را نگه داريم و نگذاريم خللي در               ـ د  1"
 ) . بهداشت(شود 

 ).درمان(بودي بخشيم ستور چاره سازي، يعني اينكه چگونه تن ناسالم را به ـ د2
 ”درمان + بهداشت =  زشكي  پ

بن سينا دامنه علم طب را در حيطه بهداشت و درمان، بسيار وسيع و پرمحتوا دانسته بار ديگر، عوامل                       ا
موثر بر بهداشت، نظير سن، جنس، شغل، فصل، آب، هوا، غذا، مسكن، فعاليت هاي فيزيكي و رواني و آرامش ناشي                   

 : بي را مطرح نموده آشكارا مي گويداز تامين رفاه نس
حاالت ...  عد از بيان مطالب باال به اين نتيجه مي رسيم كه دامنه علم طب، پژوهش در باره                        ب"

تندرستي و بيماري، حد واسط بين آن ها و علل آن ها مانند؛ خوردني ها، آشاميدني ها، آب و هوا، مناطق مسكوني،                  
، آرامش، سنين عمر، جنسيت، اثر عوامل       )  رواني(و نفساني   )  جسمي( بدني   مشاغل، عادات، حركات  ...  خانه ها ،   

خارجي بر جسم، انتخاب مواد خوراكي و آشاميدني، استنشاق هواي مناسب، برنامه فعاليت ها و استراحت ها،                 
 : و در همين راستا خطاب به فراگيرندگان مي نويسد "معالجه به وسيله داروها و معالجات فيزيكي است

ر طبيب است كه    ب.  ايد بداني كه بيماري چگونه برطرف مي شود و تندرستي چگونه پايدار مي ماند            ب"
در اين سنجش ها دقيق باشد، معاينه اش همه جانبه باشد و دليل نتيجه گيري هاي خود را در باره علل                          

ه مايه صحت مردم    حيط هندوستان مزاجي پديد مي آورد ك     م.  بيماري هاي نهاني به تفصيل و صراحت بيان كند       
هند است، اسالوها در محيطي رشد و نمو مي كنند كه ويژه اعتدال مزاج آن ها است و تندرستي آنها را تامين                      
مي كند، بدن يك نفر هندي اگر در شرايط مزاجي اسالوها باشد و بخواهد با آن سازگار شود، بيمار، مي گردد و                     

 .و كه بخواهد با مزاج هندي سازش پيدا كند نيز صادق استاز بين مي رود و همين موضوع در باره يك اسال
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 نظور اصلي از رعايت بهداشت م

بن سينا هدف اساسي بهداشت را حفظ اعتدال در حاالت مختلف جسمي و رواني انسان دانسته                         ا
 : توضيحات زير را در اين راستا ارائه نموده است

 شش  را تا حد امكان در نگهداري        دف اساسي در رعايت بهداشت آن است كه بيشترين كو           ه"
عتدال در مزاج، اعتدال در     ا:  اعتدال در هفت امر، الزم است      .  اعتدال عوامل و ابزارهاي مذكور به عمل آوري        

رژيم غذايي، اعتدال در پااليش مواد دفعي، اعتدال در نگهداري تركيب، اعتدال در استنشاق و جذب هواي                    
و اعتدال در فعاليت و استراحت جسمي و رواني و خواب و بيداري نيز              خوب، اعتدال در گزينش لباس مناسب،       

 .تا اندازه اي اهميت دارند
از آنچه سابقا بيان كرديم ياد گرفتي كه نه اعتدال و نه حالت بهبودي، هيچيك در وصف معينّي                        

موقعي و هر اعتدالي    نمي گنجد و همچنين هيچ مزاجي بر تندرستي و اعتدال معين قرار نمي گيرد و هر حالتي در                 
 . "در شرايط خاصي تعريف مي شود

 سرانجام به منظور مطلق نكردن بهداشت و غافل نماندن از فرسايش غيرقابل اجتناب و برنامه ريزي                    و
 : براي مدت محدودي كه هر يك از ما ها مامور حفظ ارزش ها و امانت ها در اين جهان هستيم مي نويسد 

نيستند كه بدن را در برابر مرگ، محافظت كنند و يا آن را از گزند بيروني                ستورات بهداشتي اموري    د"
بلكه بهداشت براي آن است كه تن انسان        .  رهايي دهند و يا طول عمر را چنان تامين كنند كه آدمي آرزو دارد              

 و سپس عالئم تندرستي را بدين         "را تا مرز مرگ طبيعي برساند و هنجارهاي زندگي را نگهداري كند                 
 : صورت، بيان مينمايد

رخي از اين عالئم داللت بر اعتدال مزاج دارد كه در جاي خود آن را ذكر خواهيم كرد، بخشي نيز                      ب"
 : درستي و بهنجاري تركيب را مي رساند و آن بر سه وجه است

 ، كه در آن سرشت و حالت و اندازه و عدد بر وفق مراد است ) اصلي(لف ـ نشانه هاي گوهري ا
 مانند زيبايي و خوش هيكل بودن ) روي آوردي(ئم عِرضي ب ـ عال

هر .  كه عبارت است از درستي در انجام كارها و انجام كار درست و تمام و كمال                )  رفتاري( ـ عالئم تمامي     ج
 .اندامي كه وظيفه خود را صحيح انجام داد اندامي است سالم و درست

 : ر شده برچيد كه عبارتند از الئم تندرستي را مي توان از ميان نشانه هاي ذكع
بسودن، گرمي، سردي، خشكي، تري، نرمي، سختي، سفيدي و سرخي، چاقي، الغري و              :  عتدال در   ا

 .اندكي گرايش به سوي فربهي
خواب و بيداريِ شخص معتدل المزاج، معتدل است و حركات اندام ها حسب المرام و با سهولت                    

 . قدرت ذاكره اش نيرومند استانجام مي گيرد و نيروي تخيل او قوي، و
خالق شخص معتدل المزاج حد واسط بين افراط و تفريط است، يعني نه زياد جسور است و نه                      ا

بسيار ترسو، نه زياد خشمگين است و نه بسيار بي تفاوت، نه زياد زيرك و نه بسيار كودن، نه زياد هرزه است و   
 خودكم بين، در كنش ها بي دريغ و سالم است، خوب و سريع              نه بسيار باوقار، نه زياد متكبر است و نه بسيار         

نمو مي كند و مدت نموش زياد مي پايد، خوآب هاي خوش مي بيند، از بوي خوش و آواز خوش و مجالس شادي                    
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 .و سرور، لذت مي برد
در اشتهاي به غذا و      .  احبان مزاج معتدل دوست داشتني، گشاده روي و خوش برخورد هستند             ص
اعتدال دارند، دستگاه گوارش، معده، كبد و رگ هاي آن ها به خوبي كار مي كند، سراسر وجودشان در                نوشيدني،  

 ."اعتدال است، دفع مواد زائد در آنها معتدل است و از مجاري عادي بيرون مي ريزد 
رف نگري ابن سينا چنين اقتضاء مي كند كه قضاوت معقول و پايايي را در مورد تعريف سالمت و                         ژ

ماري از خود به يادگار بگذارد و به نسل امروز نيز گوشزد كند كه تمامي پديده ها و همه تعاريف، نسبي هستند و                        بي
مخصوصاً وقتي چندين عامل كيفي دروني و بيروني، در روند سالمت و بيماري مداخله مي نمايند تعاريف را نميتوان                  

 براي تمامي افراد و در كليه شرايط ممكن، يكسان            همچون يك قالب انعطاف ناپذير، طراحي كرد كه بازده آن           
وي عوامل جسمي، رواني و اجتماعي را نه تنها موثر بر روند سالمت و بيماري مي داند بلكه اين عوامل را                        .  باشد

كارگزاران اصلي سالمت، دانسته و حتي فرد ظاهراً سالمي كه خود احساس سالمتي نمي كند، را سالم نمي داند و                     
 :  تعريف سازمان جهاني بهداشت در عصر حاضر مبني بربنابراين

ندرستي حالت آسايش كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها به نبودن بيماري و يا زمينگيري                    ت"
 را در همان زمان در ذهن خود، مرور و بر قلم خويش، جاري نموده است ولي همانطور كه اشاره                     "اطالق نمي شود 

ك قالب انعطاف پذير و نسبي و براساس شرايط پذيرفته شده به وسيله ساكنين يك منطقه و                 شد اين تعريف را در ي     
برآورده شدن نيازهاي آنان برحسب سطح توقع و انتظار آنها، پي ريزي نموده به طور خالصه، سالمتي را در                          

ار و توقع سكنه هر     احساس سالم بودن، در شرايط اقليمي و مسكن و غذا و آسايشي متناسب با نياز و سطح انتظ                    
ز آنچه سابقا بيان كرديم ياد گرفتي كه        ا":  محيطي دانسته، موضوع را در قالب واقعيت هاي زير، بيان نموده است          

نه اعتدال و نه حالت بهبودي، هيچيك در وصف معيني نمي گنجد و همچنين هيچ مزاجي بر تندرستي و اعتدال                    
 . هر اعتدالي در شرايط خاصي تعريف مي شودمعين قرار نمي گيرد و هر حالتي در موقعي و

شخصي كه خود را كامال صحيح و سالم و داراي مزاج معتدل               :  نظور از سازگاري اين است كه        م
كسي كه حس مي كند تندرستي را از دست داده و مزاجش طبيعي نيست             .  مي داند حالت او را سازگار مي ناميم     

حساس تندرستي كردن دليل بر سالمت مزاج است و احساس           پس ا .  در اين بحث ناسازگار ناميده مي شود      
 .خالف آن كردن، عكس آنست

ادت باشد كه ما قبالً در گفتار كلي راجع به سالمت گفتيم كه تندرستي، نسبي است و قياس                         ي
هر مزاجي در هر شخصي، اعتدال ويژه اي دارد، شايد كسي بر مزاجي تندرست است و كسي                .  استانده اي ندارد 

ولي بايد دقّت كرد هرآنچه در مزاج كسي مايه سازگاري است و در                .  داراي همان مزاج، بيمار است     ديگر  
شخص ديگري عكس آن، و هرآنچه در آن ديگري وسيله تندرستي و در اين شخص عالمت بيماري مزاج                      

مزاج .  ال دارد است، هر دو را با هم مقايسه كرد و سنجيد، چه افراط در هر يك از ويژگي ها حتما زياني بدنب                      
خارج از اعتدال ممكن است براي بعضي از اشخاص وسيله تندرستي باشد اما نبايد اين خروج از اعتدال بسيار             

 و  "زياده از حد الزم باشد، كه افراط در عدم اعتدال هيچ وقت و براي هيچ مزاجي مايه تندرستي نيست                         
 در اكثر متغيرهاي تندرستي، تفاوت هاي فردي قابل توجهي          خالصه اينكه امروزه نيز اين واقعيت را پذيرفته ايم كه         

 كدام  )آنرمال(غيرطبيعي   چيست و     ")  نرمال(طبيعي  "وجود دارد و لذا در اغلب موارد، مشكل مي توان گفت              
 وجود ندارد و تعاريف آنها نيز به آساني صورت          "غيرطبيعي" و   "طبيعي"است؟ چرا كه معموال تفاوت واضحي بين        
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 و از ديدگاه خبرگان سازمان جهاني بهداشت، اگر هميشه بين توزيع فراواني مشاهدات افراد طبيعي و                      نمي گيرد
غيرطبيعي، اختالف واضحي وجود داشته باشد اين كار، ساده خواهد بود ولي متاسفانه اين به جز در اختالالت ارثي                    

توزيع فراواني ها روي هم مي افتد ولي      كه با يك ژن غالب مشخص مي شوند به ندرت يافت مي شود، گاهي اوقات               
 . قرار دارندتوزيع نرمالبيشتر اوقات فقط يك توزيع، درست است و افراد به اصطالح غيرطبيعي در انتهاي 

 هداشت محيط از ديدگاه ابن سيناب

   آب  ـ1

ا گوهر  بن سينا در زمان خود، بر اهميت بهداشتي آب، واقف بوده، گوهر اصلي تمامي آب هاي موجود ر                   ا
واحدي مي دانسته، آب ها را بر حسب مرغوبيت آنها طبقه بندي نموده، تاثير تابش نور خورشيد، پااليش، تقطير،                     

را چنان توصيف   )  سخت(جوشاندن و امثال اينها را بر تصفيه آب به خوبي مي شناخته و آب هاي سبك و سنگين                    
 : متي از كالم خود چنين يادآور شده استوي در قس!. نموده كه گويي براي نسل امروز، سخن مي گويد

ب ،گوهري است كه غذا را روان و رقيق مي گرداند و آن را همراهي مي كند تا به درون رگ ها برسد                    آ"
 .در تمام كارهاي غذا به آب نياز هست و كمك آن الزم مي باشد. و تا موقع خارج شدن از بدن، همراه آن است

 ليكن به وسيله آميزه هاي خارجي و كيفياتي كه بر آنها چيره مي شود تغيير                 از حيث گوهر، يكي هستند،     آب ها
شرط الزم اين است كه     .  .  .  بهترين آب ها آب چشمه سار است ليكن نه هر چشمه ساري و              .  حالت مي دهند 

تر در چنين حالتي است كه آب جاري مطلوب    .  آب، جاري باشد، تابش خورشيد به آن برسد و بادها بر آن بوزند            
ليكن سر باز بودن آب راكد، مطلوب نيست و بهتر است چنين آبي دروني و پوشيده                   .  از آب سرچشمه است   

بي كه از نقاط مرتفع به نواحي پايين سرازير است و داراي صفات نيك ياد شده است بهترين آب روي                    آ.  باشد
اين آب، سبك وزن است،     .   دارد چنين آبي با آن صفات، چنان گوارا است كه گويي مزه شيرين           .  زمين مي باشد 

ر اكثر حاالت، آب    د.  و زود حل كننده است    )  دماي جوش پايينتر  (هيچ طعم و بويي بر آن غالب نيست، زودپز           
يكي به وسيله پيمانه و ديگر اينكه دو        :  براي سنجش آب ها دو راه وجود دارد      .  سبك از آب سنگين بهتر است     

اين دو قطعه   .  ند در دو آب جداگانه فرو مي برند تا كامال خيس شوند            تكه پارچه يا پنبه را كه وزن برابر دار         
خيس شده را چنان مي فشارند كه ديگر آبي پس ندهند، آنگاه هر دو قطعه را مجددا وزن مي كنند قطعه سبك                     

 اگر عمل تبخير و تقطير ممكن نشد بايد       .  ب ناگوارا به وسيله تبخير و تقطير، مطلوب مي گردد         آ.  تر بهتر است  
 .آن را جوشاند

و زودتر سرازير مي شود    )  داراي هواي كمتر است   (خردمندان، مي دانند كه آب جوشيده كم بادتر است         
ولي طبيبان مبتدي برآنند كه اگر آب، جوشيده شد لطيفش متصاعد مي شود و غليظش جاي ميماند و اگر آبي                     

 بايد بداني كه آب تا موقعي كه آب است تمام           ولي.  غليظ باشد و لطيفش رفت نبايد به گوارايي آن اميدوار بود          
 .اجزايش در لطافت و غلظت، همانند و برابرند، زيرا آب جسمي است بسيط و تركيب نيافته

اگر آب را بجوشانيم، از طرفي غلظتي را كه بر اثر سرما دريافت كرده است از خود مي راند و از سوي                      
 هيئت آن بسيار رقيق تر مي شود و التصاق اجزاي آن از هم              ديگر در اجزاي آن چنان تخلخلي روي مي دهد كه        
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از قيد تراكم رهايي مي يابند و      )  امالح(مي پاشد و آنگاه ذرات غلظت بخش خاكي كه در آن محبوس هستند               
وقتي اين ذرات ته نشين شدند، آبي سره و نزديك به همان عنصر ساده              .  آزادانه سرازير و ته نشين مي گردند     

برهم زدن آن نيز وسيله اي است      .  مانطور كه گفتيم جوشاندن آب گوهر آن را لطافت مي بخشد         ه.  دباقي مي مان 
آب چاه و قنات در مقايسه با آب سرچشمه، نامطلوب به شمار             .  در درجه دوم كه اين لطافت را ايجاد مي كند         

 و مواد متعفن در آن وارد       مي رود، چه اين آب مدت ها در دل خاك زنداني بوده است، با خاكي ها آميخته است                
ين آب به وسيله نيروي بازوي انسان و  با بكار بردن فن و حيله به بيرون تراويده است آبي نيست              ا.  شده است 

بدترين نوع اين آب ها آبي است كه در لوله هاي         .  كه داراي نيروي جهش و حركت به طرف سطح زمين باشد           
ني آميخته است و يا بسترش معدني است و آبي كه در آن زالو                بي كه با گوهر معد    آ  .سربي جريانش داده اند  

 ما نيز در دهه هاي آغازين قرن بيست و يكم ميالدي، همان مفاهيم را در                 و.  "وجود دارد بسيار نامطلوب است    
به طوري كه در مورد تاثير       !  قالب كلمات و جمالت مستند علمي، بيان و به عبارت صحيح تر، تكرار مي نماييم                

 : دن آب بر سختي و برخي از خواص ديگر آن چنين ميگوييمجوشان
 ته نشين نمودن كربنات كلسيم نامحلول، سختي آب را از بين              و Co2وشاندن به وسيله خارج ساختن      ج

 : فرمول عمليات چنين است. مي برد ولي انجام آن براي سبك كردن مقادير زياد آب گران تمام مي شود
Ca (CO3H)2 → Ca (CO3 + CO2 + H20) 

وشاندن، روش مطلوبي به منظور خالص كردن آب براي مصارف خانوار است و براي كارآمد بودن روش                 ج
جوشاندن، ميكروب ها، ويروس ها، كيست ها و تخم كرم ها       .   باشد "نقطه جوش " دقيقه در    10 تا   5بايد آب به مدت     

ب هم از بين مي رود زيرا دي اكسيد كربن آب           با جوشاندن، سختي موقت آ    .  را مي كشد و آب را سِتَرون مي نمايد       
 .طعم آب هم دگرگون مي شود ولي اين دگرگوني بي ضرر است. خارج و كربنات كلسيم آن ته نشين مي شود

   هوا ـ2

حيط پيرامون انسان را هوايي احاطه كرده است كه زندگي تمامي موجودات هوازي و ازجمله انسان،                    م
آنست و آنچه كه به تعبير سعدي، ممد حيات و مفرّح ذات، ناميده شده است همين هوا                 وابسته به آن و بلكه در گرو        

و خواص حياتبخش آنست چرا كه عالوه بر تامين اكسيژن بدن، موجب انتقال محرّك هاي شنوايي و بويايي نيز                      
است مي شود و موجبات خنك كردن بدن را نيز فراهم مي نمايد و در عين حال همچون آب پاك، ممكن                             

دستخوش آلودگي و تعفّن، واقع شود و سبب انتقال بيماري هاي عفوني و غيرعفوني گردد و از اين لحاظ در مبحث                     
بهداشت محيط، جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده موضوعاتي نظير تركيب هوا، دگرگوني هاي فيزيكي و                     

غيره، تاثير آلودگي هوا بر گياهان و جانوران،          شيميايي، منابع آلودگي هوا نظير صنعت، وسايل نقليه موتوري، و              
جنبه هاي اقتصادي آلودگي هوا و راه هاي پيشگيري از آن مطرح و به طور مفصل، توضيح داده شده و مورد بحث،                     

 را يكي از عوامل موثر بر سالمت و          "هوا"قرار گرفته است و همانطور كه در صفحات قبل، اشاره شد ابن سينا                 
 و استنشاق هواي مناسب را به عنوان يكي از موازين رعايت بهداشت، معرفي نموده هواي سالم و                    بيماري مي داند 

 : مناسب را چنين توصيف مي نمايد 
واي خوب و مطلوب هوايي است كه آزاد باشد و مواد خارجي از قبيل انواع بخار و دود با آن                          ه"

شد و آن نيز در صورتي است كه تباهي فراگير بر           نياميخته باشد و همچنين در بين ديوارها و سقف محبوس نبا          
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هواي آزاد و دور از تباهي و        .  هوا عارض نشده باشد وگرنه هواي جاهاي سرپوشيده، سالم تر از آن است               
نياميخته .  .  .  ناخالصي آن است كه صاف و پاكيزه باشد و به بخار مسيل ها، جنگل ها، گردشگاه ها، كشتزارها  و                   

هواي آزاد الزم است عالوه بر شرايط مذكور، از نسيم هاي مطبوع،            .  ا و بوي بد به دور باشد      باشد و از گندزاره   
بديهي است كه بادهاي سالمت بخش، غالبا در بلندي ها و جلگه هاي هموار             .  مدد يابد و از آن بي بهره نباشد       

 .مي وزند
يرد و نفس را به اِشكال      شانه هواي خوب آن است كه تنفس را تسهيل كند و به هيچ وجه گلو را نگ                 ن
 .نياندازد

اگر هواي موجود با مزاج     .  الم ترين هوا در هر فصلي هوايي است كه بر طبيعت و مزاج فصل باشد               س
 سپس آلودگي هوا و مواد آالينده آن را چنين توصيف            و"فصل، ناسازگار باشد بيماري ها را با خود مي آورد          

 : مينمايد
است و چنان گوهر بيگانه اي با آن نياميزد مايه صحت و تندرستي و             ا زماني كه هوا معتدل و صاف        ت"

مكن است هواهاي   م.  ضامن حفظ سالمتي است، ليكن اگر برعكس آن باشد نتيجه نيز معكوس خواهدبود               
نظور ما از هواي متعفّن شده، هواي ساده و           م.  ناسازگار و غيربهداشتي، سبب توليد عفونت در بدن شوند          

يط را فرا گرفته است نيست بلكه منظور از هواي قابل عفونت، جرم هاي منتشر شده در جو                   ناآلوده اي كه مح  
است كه عبارت از آميخته اي از هواي حقيقي و اجزاي بخار نمناك و اجزاي خاكي است كه به صورت دود و گرد           

دين معني نيست كه هواي     اگر اين آميزه را هوا مي ناميم ب      .  و غبار باال رفته است و همچنين اجزاي آتشين است         
تمام عيار است، مانند اين است كه آب دريا و سيل ها را نيز آب مي ناميم ولي در واقع آب تمام عيار و ساده و                          

چنين هوايي كه با    .  بي آاليش نيستند و آميزه اي هستند از آب و هوا و خاك و آتش كه در آن آب، چيرگي دارد                    
تعفّن شود و گوهرش به تباهي انجامد، همچنانكه آب مسيل ها مستعد           اجسام ديگر آميزش دارد، ممكن است م      
 ."گنديدن و تباه شدن گوهرش مي باشد

   غذا ـ3

گوشت، گندم، شيريني و شربت و ميوه هاي       :  بن سينا معتقد است بهترين غذاها براي تندرستي عبارتند از         ا
 : هاي بهداشتي زير را مورد تاكيد، قرار داده استواجد ارزش غذايي را شامل انجير، انگور و خرما دانسته، توصيه 

 ذا را نبايد بدون داشتن اشتها خورد ـ غ1"
 ر زمستان غذاهاي گرمي بخش و در تابستان، غذاهاي سردي دهنده بايد خورد ـ د2
 رمي و سردي غذا هرگز نبايد خارج از توان شخص باشد ـ گ3
ه نباشد و بايد قبل از سير شدن و باقي ماندن اشتها            رگز نبايد آنقدر غذا خورد كه جايي در معد         ـ ه  4

 دست از طعام كشيد
دترين خوراك ها آن   ب.  ر مسئله خوراك همواره بايد به مقداري عادت كرد و پا از آن فراتر ننهاد                ـ د  5

است كه بر معده سنگيني كند و بدترين نوشابه ها آن است كه بيش از حد اعتدال باشد و در معده باال        
 كسي كه امروزه بيش از اندازه خورده است بايد فردا خود را گرسنه نگهدارد. آيد

يان بخش ترين نوع غذا خوردن، آن است كه قبل از هضم و پخته شدن غذاي قبلي، غداي                      ـ ز  6
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بدترين كارها انباشتن شكم و پرخوري است، بويژه اگر غذا از نوع ناپسند              .  ديگري بر آن وارد شود    
 باشد

ذاهاي زمستاني بايد   غ.  ن نبايد غذاهاي با ارزش غدايي كم مانند دانه ها و بقوالت خورد           ر زمستا  ـ د  7
غذاهاي تابستاني بايد برعكس غذاهاي      .  مغذي تر از حبوبات و واجد ارزش غذايي بيشتري باشد          

 زمستاني باشند
ورد كه  شخص تندرست بايد آنقدر بخ    .  قدار غذا بر قياس عادت و نيرومندي غذا خورنده است           ـ م  8

احساس سنگيني نكند و اندام هاي سرازيري اش كشيده نشوند، باد نكند و شكمش به سروصدا                   
 نيفتد و غذا از پايين به باال نيايد و دچار تهوع نشود

گر بر اثر غذا نبض به درشتي بزند و نفس كوتاه، بيرون آيد بايد دانست كه غذا از حد اعتدال پا                      ـ ا  9
گر معده، بيشتر از حالت الزم انباشته شود مزاحم حجاب حاجز مي شود و در              فراتر نهاده است، زيرا ا    

 نتيجه، تنفس، كوتاه و پي درپي مي آيد
سي كه نمي تواند غذاي مورد احتياج خود را در يك وعده هضم كند بايد دفعات غذا خوردن را                   ـ ك  10

 افزايش و مقدار غذا را كاهش دهد
همچنين هر سرزميني ويژگي هايي از طبايع و مزاج ها را         .  ت دارد وگرفتن به نوع غذا نيز اهمي      ـ خ  11

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بايد بررسي هايي . دارد كه خارج از دستور مقياس تعيين شده است       
 در باره سنجش ها، پژوهش ها و آزمايش ها بكني و آنها را مقياس قرار دهي 

ت و تا اندازه اي زيان هايي هم در بر دارد بيشتر از غذاي            ايد غذايي كه به آن عادت شده اس        ـ ش  12
براي هر جسمي و هر مزاجي غذاي ويژه اي ماليم است و اگر آن را تغيير دهيم                 .  نشناخته، مفيد باشد  
برخي از خوراك هاي خوب و مطلوب براي بعضي از مردم، مناسب نيست و بايد               .  دچار زيان مي گردد  
 از آن دوري جويند

 نكته را بايد بداني كه بهترين نوع غذاهاي مطلوب غذايي است كه شخص از آن بسيار                    ين ـ ا  13
ليكن غذاي لذيذ در شرايطي خوب است كه اندام هاي اصلي همه سالم و نيكو مزاج                  .  لذت مي برد 

 باشند و گرنه لذت بردن دليل بر خوبي نمي شود
 آب، زيان آورترين كارها است وشيدن آب در موقع غذا خوردن و دنبال كردن غذا با  ـ ن14
. سي كه به سنين پيري رسيده است بايد بداند كه معده اش همان معده دوران جواني نيست                  ـ ك  15

اگر همان اندازه و همان نوع سابق را از حيث غذا دنبال كند خوراكش همه به مواد زائد، تبديل                         
 ."بهتر آن است كه اندازه غذا را كاهش دهد . مي شود

 كن مس ـ4

بن سينا در مورد گزينش مسكن به نكات بهداشتي مهمي نظير آفتاب گير بودن، وضعيت تهويه و نور                      ا
 : كافي و اطمينان از سالمتي مردم محلّ، اشاره كرده و رهنمودهاي زير را ارائه كرده است

وهر قتي كسي جاي سكونتي برمي گزيند بايد خاك، حالت پستي و بلندي، باز بودن، پوشش،آب و گ    و"
آن و حالت آب در جوشيدن، باز شدن و باال رفتن و پايين آمدن را بررسي كند و بداند كه آيا محل سكونت،                          
بادگير و يا جايي گود و فرو رفته است، بايد بادهاي منطقه را بشناسد كه آيا سالم است يا نه و همچنين نقاط                        
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از تندرستي و بيماري مردم آن       .  د تحقيق قرار دهد   مجاور آنجا مانند دريا، مسيل ها، كوه ها و معدن ها را مور           
و .  سامان بايد باخبر شود كه تاچه حد نيرومندند، اشتها و هضمشان چه اندازه است و چه غذاهايي مي خورند                  

بداند كه آيا آب هاي منطقه از آبراهه هاي تنگ مي آيند يا مسيل هاي گشاد و باز و مردم آنجا با چه نوع                            
آنگاه پنجره ها و درهاي محل سكونت بايد شرقي شمالي باشند، به دخول              .  ار خو گرفته اند  بيماري هايي بسي 

بادهاي شرقي به اندرون خانه اهميت زياد داده شود، آفتاب بايد همه جاي خانه اش را بگيرد، زيرا آفتاب هوا را                    
  ."مساعد مي گرداند 

 هميت بهداشتي ورزش ا
فصل و جالب توجه در مورد ورزش است كه ابن سينا در كتاب                مالت زير برگزيده اي از يك بحث م       ج

 : قانون، به رشته تحرير درآورده و آنقدر زنده و پويا است كه نياز به هيچگونه توضيح اضافي ندارد
بهتر است اهم را بر     .  ز آنجا كه اساس تندرستي به ترتيبِ اهميت، بر ورزش و غذا و خواب قرار دارد                  ا"

 : و موضوع ورزش را پيش بكشيممهم ترجيح دهيم 
هركس بتواند با   .  در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پي در پي مي آيد           .  رزش حركتي است تابع اراده    و

شيوه صحيح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند از مداواي بيماري هاي مادي و                    
البته اين بهره برداري از ورزش هنگامي ميسر         .  از مي گردد بيماري هاي مزاجي كه در دنباله آن مي آيد، بي ني         

 .است كه دستورات ديگر بهداشتي را به كلي مراعات كند
مچنانكه مي داني، ما مجبوريم غذا بخوريم و مي داني كه تندرستي ما با غذايي است كه مناسب                    ه

 هاي غذايي كه ما مي خوريم بدون      تمام قسمت .  مزاج ما است يعني غذايي كه در كيفيت و كميت، معتدل است           
استثناء كنش غذايي ندارد، بلكه در هر مرحله از مراحل هضم، بخشي از آن به صورت ماده زائد در مي آيد و                        

ليكن بايد دانست كه طبيعت نمي تواند مواد دفعي را بكلّي از بدن براند             .  طبيعت مي كوشد آن را از بدن دفع كند       
وقتي اين مقادير اندك، زياد شدند و جمع         .  داري از اين مواد زائد باقي مي ماند       و حتما بعد از هر هضمي مق       

رزش، ما را از استعمال دارو بي       و:   وي اضافه مي كند   .آمدند، مواد دفعي زياد مي شود و به تن زيان مي رساند          
 شايد انجام پذيرد،    گر ورزش به صورت صحيح و چنانكه بايد و        ا.  نياز مي سازد و بهترين بازدارنده امتالء است      

 : ورزش عالوه برآن فوائد ديگري به شرح زير، دارد . عوامل بيماري هاي امتالء از بين مي رود
رزش حرارت ماليم پديد مي آورد و مواد دفعي را روز به روز مي گدازد و به طور منظم و مرتب                      ـ و 1

 و نمي گذارد هر روز قسمتي باقي بماند، جمع شود آنها را از جاي مي لغزاند و راه بيرون آمدن را به آنها مي نمايد           
 و تاثيري بگذارد

بر اثر ورزش،   .  نانكه گفتيم ورزش توليد حرارت مي كند و حرارت غريزي را فزوني مي دهد               ـ چ 2
مفاصل سخت و نيرومند مي شوند، پي ها نيرو مي گيرند، در كنش هايشان قوي مي گردند و از تاثيرپذيري در                   

 امان مي مانند
ندام ها بر اثر ورزش براي پذيرش غذا آمادگي بيشتري مي يابند زيرا مواد دفعي از آنها دست                   ـ ا 3

 برداشته و جاي غذا خالي مانده است 
يروي جذب كننده بر اثر ورزش به حركت در مي آيد و گره از اندام ها مي گشايد، اندام ها به                      ـ ن 4
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 . و منافذ ريز بدن، فراختر مي شوندنرمش در مي آيند، رطوبت هاي بدن رقيق مي گردند

 هداشت مادر و كودك ب
هداشت مادر و كودك عبارتست از مراقبت هاي بهداشتي ارتقايي، پيشگيري، درماني و بازتواني براي                  ب

را .  .  .  اين مراقبت ها زمينه هاي فرعي ديگري نظير بهداشت دوران بارداري، بهداشت كودك و              .  مادران و كودكان  
 :  شود و اهداف ويژه آن عبارتست ازهم شامل مي

  كاستن از ابتالء به بيماري ها و ميرايي در دوران بارداري، حول زايمان، شيرخوارگي و كودكي  ـ1
  ارتقاء بارداري سالم  ـ2
 . ارتقاء تكامل جسمي و روان شناختي كودكان و نوجوانان در خانوادهـ 3
هدف اصلي آن به پايان رساندن       .  زن در دوران بارداري   ، عبارتست از مراقبت      راقبت پيش از زايمان   م

دوران بارداري با حفظ سالمت مادر و كودك است و بهتر آن است كه هرچه زودتر پس از آغاز بارداري شروع شود                      
در بعضي كشورها براي تحت پوشش قرار دادن هرچه زودتر مادر توسط چرخه             .  و در تمام دوران بارداري ادامه يابد      

 : اهداف مراقبت هاي پيش از زايمان عبارتست از. يشگيري، گزارش موارد بارداري، الزامي استخدمات پ
 ارتقاء، حفظ و نگهداري سالمت مادر در دوران بارداري  •
 تشخيص موارد پرخطر و توجه مخصوص به آنها •
 پيش بيني عوارض بارداري و پيشگيري از آنها •
 برطرف كردن اضطراب و ترس همراه با زايمان  •
 كاهش ميزان هاي ابتالء و ميرايي در مادر و كودك  •
 آموزش اجزاي مراقبت كودك، تغذيه، بهداشت فردي و بهسازي محيط به مادر •
شير دادن  .   كيلو كالري بيش از نياز متابوليسم عادي به انرژي احتياج دارد            60000ر خانم بارداري در حدود      ه
قاي كودك با وزن هنگام تولد او همبستگي دارد و اين هم با                از اين گذشته ب   .   كيلو كالري مي طلبد   550روزي  

 كيلوگرم  12يك زن سالم و عادي به طور متوسط در دوران بارداري             .  افزايش وزن مادر هنگام بارداري رابطه دارد      
 5/6مطالعات نشان داده است كه افزايش وزن در زنان فقير در دوران بارداري در حدود                  .  بر وزنش افزوده مي شود   

كيلوگرم است و با اين ترتيب بارداري افزايش قابل توجه نياز به كالري و نيازهاي غذايي را بر خانم حامله تحميل                       
مي كند و رژيم غذايي متعادل و كافي براي تامين نيازهاي فزاينده مادر، طي دوران بارداري و شيردهي و جلوگيري                    

 . بيشترين اهميت را دارد"استرس تغذيه"از 
اي مربوط به بهداشت فردي هم به همين اندازه اهميت دارد، بايد نياز به شستشوي روزانه و پوشيدن                   وصيه هت

لباس هاي تميز توجيه گردد و موها كوتاه و تميز باشد، هشت ساعت خواب و حداقل دو ساعت استراحت پس از                        
ف مسهل هاي روغني پرهيز شود،     و از مصر  )  با خوردن سبزي، ميوه و آب ميوه       (از يبوست   .   بايد توصيه شود   رناها

ورزش به صورت كار سبك در خانه توصيه مي شود ولي فعاليت فيزيكي در دوران بارداري ممكن است بر جنين                      
 .آسيب برساند
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. راقبت پيش از زايمان تنها به معناي مالمسه شكم، آزمايش خون و ادرار و تعيين اندازه هاي لگن زن نيست                   م
 مراقبت پيش از زايمان مهم هستند ولي آماده سازي رواني زن هم به اندازه آماده سازي                  بدون ترديد اين كارها در    

بايد به زن باردار زمان و فرصت كافي داده شود تا در باره همه جنبه هاي بارداري و زايمان به                    .  جسمي اهميت دارد  
 .سيار موثر استاين كار در برطرف كردن ترس هاي او از زايمان، ب. روشني و آزادانه حرف بزند

 جالب توجه است كه ابن سينا آسيب پذيري ها، نيازهاي تغذيه اي و مسائل عاطفي دوران بارداري را مورد                      و
توجه، قرار داده و بر مراقبت هاي ويژه اين دوران، تاكيد بسيار فرموده و ده ها صفحه از كتاب نفيس قانون را به اين                      

 : يده اي از اين مطالب، پرداخته مي شود موضوع، اختصاص داده است كه ذيال به گز
ما در  .  ر اوان بارداري تا تولّد نوزاد، بايد زن بار دار خود را چنانكه الزم و مناسب حال است مراعات كند                   د"

اين باره دستوراتي مي دهيم كه هر زني در حالت بارداري، آن را كامال اجرا كند بهره بيند و با مشكالت                           
 : شود غيرمنتظره روبرو نمي

 ر سراسر دوران بارداري بايد شكمشان نرم باشد و از يبوست بپرهيزند ـ د1
و امثال آن بخورند تا لينت      )  نوعي صمغ گياهي با خاصيت ملين     (گر يبوست شديد داشتند شير خِشت        ـ ا  2

 يابند
 رزش نه شديد و نه بسيار ناچيز بلكه ورزش با شدت متوسط بكنند ـ و3
  روي نمايند اما آن هم نه بيش از اندازه كه به افراطه آرامي پياده ـ ب4
 بايد به هيچ وجه حركات بسيار شديد بكنند و نبايد از جايي به جايي بپرند ـ ن5
 ايد از ضربت خوردن و بر زمين افتادن برحذر باشند ـ ب6
 ز پرخوري و عصبانيت،  بپرهيزند ـ ا7
خالصه از هرچه سبب سقط جنين       .  ار غم نخورند  ايد كوشش كنند كه اندوهگين نباشند و بسي          ـ ب  8

بويژه در ماه اول حاملگي تا مدت بيست روز و مخصوصا در هفته اول باردار شدن                 .  مي شود بايد بپرهيزند  
به مدت سه روز بايد از مراعات اين دستورات غافل نباشند و از هرچه بچه را تكان مي دهد دوري جويند و                     

  جنين نوشته ايم مو به مو اجرا كنندهرچه را كه در باره نگهداري
 ز سردنده هاي نزديك شكم به پايين خود را با پارچه اي نرم پشمي بپوشانند ـ ا9

 ذايشان نان خوب و برشته با شورباهاي ساده و شورباهاي زيره اي باشد ـ غ10
 ."بايد هيچ تند مزه اي ياتلخ مزه اي رابخورند ـ ن11

 راقبت بعد از زايمان م

 : اسان مراقبت مادر و كودك، اهداف مراقبت هاي پس از زايمان را بدين شرح بيان نموده اندكارشن
 يشگيري از عوارض دوره پس از زايمان  ـ پ1
 ازگشت سريع مادر به بهينه وضع سالمت  ـ ب2
 راقبت از كافي بودن تغذيه كودك از پستان مادر ـ م3
 رائه خدمات تنظيم خانواده  ـ ا4
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 .موزش هاي اساسي بهداشت به مادر يا خانواده اورائه آ ـ ا5
بن سينا در آن زمان به اين موضوع مهم نيز توجه داشته و دستوراتي متناسب با دانش روز و حتي فراتر                       ا

از آن در زمينه رعايت بهداشت بعد از زايمان و ازجمله پوشاندن بدن مادر بالفاصله بعد از زايمان به منظور                            
عضالني بعدي، تغذيه مادر، مدت زمان خونريزي بعدي و بهداشت نوزادان و امثال اينها صادر                 جلوگيري از جمود    

 : كرده و متذكر شده است كه
همين كه مادر، نوزاد را به دنيا آورد بايد خود را بپوشد كه سرما نخورد، كوشش كند خون كافي                       "

ي به غذاهاي پرمايه و ديرهضم هجوم        نبايد به طور ناگهان   .  بيرون دهد و غذاي خوب و مناسب حال بخورد         
مبادا زياده از حد الزم گرمي به درونش راه يابد و نيروي تغييردهنده كبد را ناتوان كند و تشنگي زياد بر                      .  آورد

 .او دست يابد
اگر .  در وهله اول تشويش و درد همراه دارد       .  يام بعد از زايمان،  حركت ها و نوبت هايي دارد        اخونريزي  

ي از بيست روز گذشت و تا بيست و چهار روز فروكش نكرد يا بعد از فروكش كردن باز برگشت،                     خون زايچگ 
 . "معلوم مي شود كه حالت غيرطبيعي است، كه حتما بايد مادر، خود را پاكسازي كند 

در زمستان، آب شستشو بايد كمي گرم باشد         .  وزاد را در تابستان بايد با آب معتدل، شستشو داد          ن
رواست .  بهترين موقع شستشوي نوزاد بعد از خواب طوالني است        .   آن اندازه اي كه آزار دهنده باشد      ولي نه به  

كه نوزاد را روزي دو تا سه بار شست و زياني ندارد كه در تابستان آب شستشوي نوزاد، ولرم و تا اندازه اي                         
ايد به حدي باشد كه تن نوزاد       گرمي آب شستشو ب   .  خنك باشد ولي در زمستان حتما بايد معتدل الحراره باشد         

 ."موقع استحمام نوزاد بايد مواظب بود كه آب در سوراخ گوش هايش نفوذ نكند. را گرم كند
ير مادر در هر شرايطي براي شيرخوار، خوراك ايده آل است و هيچ خوراك ديگري براي كودك پيش از                  ش

 : به شرح ذيل، خالصه نمود چهار يا پنج ماهگي نياز نيست و مزاياي شير مادر را ميتوان 
  سالم، پاكيزه، بهداشتي و ارزان است و با گرماي مناسب در دسترس كودك قرار مي گيردـ 1
  همه نيازهاي غذايي شيرخوار را در چند ماه نخست زندگي او برآورده مي سازدـ 2
رشحي، عامل ضد     ت A داراي عوامل ضد ميكروبي مانند ماكروفاژها، لنفوسيت ها، ايمونوگلبولين              ـ  3

اين عوامل نه تنها در برابر بيماري هاي اسهالي و آنتروكوليت            .  استرپتوكوك، ليزوزيم و الكتوفرين است    
نكروزان، حفاظت قابل توجهي ايجاد مي كند بلكه در برابر عفونت هاي تنفسي در ماه هاي اول زندگي نيز                 

 كودك را حفظ مي نمايد
يابد و هم توسط كودك نارس و هم توسط كودك عادي بكار گرفته               شير مادر به آساني گوارش مي       ـ  4

 مي شود
  بين مادر و كودك را افزايش مي دهد"بستگي" ـ 5
  عمل مكيدن، كودك را در برابر استعداد چاقي حفظ مي نمايندـ 6
  كودك را در برابر استعداد چاقي حفظ مي نمايندـ 7
پيشگيري از كم شدن كلسيم و منيزيم خون در دوران           :   مزاياي زيست شيميايي چندي دارد، ازجمله       ـ  8

 نوزادي 
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 شير دادن از پستان مادر، به والدين هم كمك مي نمايد زيرا با طوالني تر شدن دوران ناباروري بين                     ـ  9
 .تولد كودكان فاصله گذاري مي شود

ازمان جهاني   كه از انتشارات س     "پيشگيري از بيماري هاي بزرگساالن در دوران كودكي        "ر كتاب   د
بهداشت است بارها بر اثرات ديررس شير مادر، اشاره نموده و ازجمله در ارتباط با اثرات پيشگيرنده آن بر چاقي و                       

مزاياي تغذيه با شير مادر مي بايست مورد تاكيد قرار گيرد، بخصوص بايد اين نكته               :  آترواسكلروز، چنين آمده است   
كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي كنند نسبت به كودكاني  كه از شير خشك،              را به مادران گوشزد نمود كه چاقي در         

همچنين تغذيه از شير مادر، نسبت به تغذيه از شير خشك              .  استفاده مي نمايند، از شيوع كمتري برخوردار است        
ربي كودكان  نسج چ .  داراي مزاياي زيادي است و از نظر اجتناب از عوامل خطر آترواسكلروز نيز حائز اهميت است                 

چاق و غيرچاق تا حد زيادي از نظر تركيب اسيدهاي چرب با يكديگر متفاوت است، كه اين تفاوت از اختالف بين                      
در يك بررسي كه در مورد ميزان كلسترول سرم در               .  اين كودكان از نظر عادات تغذيه اي، منشاء مي گيرد           

 شده است هيچ تفاوتي بين آنها مشاهده نشده اما ميزان           شيرخواران ساكن شرق آفريقا و شيرخواران اروپايي، انجام       
به هر صورت، حتي در مراحل اوليه زندگي،          .   ساله رقم مشخصي بوده است      8 تا   7كلسترول سرم در كودكان      

مي توان تغييرات ساختماني را در داخلي ترين اليه شرايين، به علّت مسائل تغذيه اي در بررسي مورفولوژيك طرح                   
 : ابن سينا در اين زمينه فرموده است. شخيص داد تWHOوسط ريزي شده ت
ير مادر براي نوزاد از هر شير ديگري بهتر است، زيرا بيشتر از هر غذاي ديگر، به گوهر غذايي                      ش"

حتي به تجربه، ثابت شده است كه در دهان گرفتن نوك           .  نوزاد كه در زندگي جنيني به او مي رسد شباهت دارد         
هت اعتدال مزاج و پرورش صحيح و سالم نوزاد،           ج.  ار شيرخواران، بسيار سودمند است     پستان، در دفع آز   

يكي از آن دو نكته جنبانيدن نوزاد به          :  عالوه بر شير، مراعات دو نكته بسيار مهم ديگر نيز ضروري است              
نوزاد .  ندآهستگي و ماليمت و ديگري موسيقي و آوازي است كه برحسب عادت، براي خوابانيدن نوزاد مي خوان               

به هر نسبتي كه براي جنبانيدن و گوش دادن به موسيقي آمادگي بيشتري پيداكند، تن و روانش براي                         
 .ورزش هاي بدني و رواني، آمادگي بيشتري مي يابد

در مواقعي كه شير مادر ناتوان و يا تباه مي شود و يا در مواردي كه نوزاد بر اثر خوردن شير مادر                         
كسي بايد به نوزاد شير دهد؟ براي اين كار بايد زن شيردهي را براي شيرخوار برگزيد كه                 الغرتر مي گردد، چه    

از حيث عمر، هيئت و شكل، اخالق، ريخت و هيئت پستان، كيفيت شير، مدت زماني كه اين شيردهنده زاييده                    
 : است و جنس نوزاد وي شرايطي داشته باشد كه به آن ها اشاره مي كنيم

گر عمر زن شيرده بين بيست و پنج تا سي و پنج سال باشد بسيار مناسب است،                   ا :مر زن شيرده    ع
 .زيرا اين مرحله عمر دوره جواني و تندرستي و به كمال رسيدن است

 زن شيرده بايد داراي رنگ زيبا، گردن ستبر، سينه پهن و عضله اي گوشت              :هيئت و شكل زن شيرده      
 .باشد) نه پيه آلود( تناسب اندام و گوشتالو و از حيث فربهي و الغري داراي . سفت باشد
 زن شيرده بايد خوش خلق، خوشخو و خوشروي باشد، در برابر كنش هاي بد                 :لقيات زن شيرده  خ

تاثيرپذيري سريع از اين حاالت     .  رواني از قبيل خشم، اندوه، ترس و حاالت مشابه آن زود واكنش نشان ندهد             
از اين رو است كه پيامبر خدا       .  زاج ممكن است به شيرخوار سرايت كند      مزاج را تباه مي گرداند، اين تباهي م      
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 ، گذشته از آن، زني كه بدكردار باشد اعتناي الزم را به بچه نمي كند و                 "ديوانه را دايگي نشايد   ":  فرمود)  ص(
 .كمتر به او مي پردازد

ن فروهشتگي باشد    پستان بايد پرگوشت و نسبتا بزرگ و در عين بزرگي بدو           :يخت و هيئت پستان     ر
شيري كه از چنين پستاني مي آيد، از حيث شكل و اندازه، معتدل               .  و از حيث سفتي و نرمي، متناسب باشد        

است، به سفيدي مي زند، تغيير رنگ نمي دهد و به سبزي و زردي و سرخي نمي زند، داراي بوي خوش است،                     
چنين شيري  .  و شوري و ترشي حس نمي شود     عفونت و سستي در آن نيست، به شيريني مي زند و از آن تلخي              

از حيث مقدار بايد كافي باشد و اجزايش همانند هم باشند يعني نه آبكي روان باشد و نه زياد غليظ و متراكم و                       
شير را بايد به وسيله ناخن آزمود، يعني قطره اي از آن را بر روي ناخن                  .  پنيرمانند و نبايد كف داشته باشد      

ير ش.   بود معلوم مي شود كه آبكي و رقيق است و اگر از روي ناخن نريخت غليظ مي باشد                چكاند، چنانچه جاري  
را عالوه بر وسيله ناخن به وسيله شيشه نيز مي توان آزمايش كرد به اين ترتيب كه  آن را در شيشه مي ريزيم،                      

ه پنيري و ماده آبكي نمايان      آنگاه مقداري ماد  .  به آن مي افزاييم و با انگشت، تكان مي دهيم       )  مرمكي(اندكي مر   
 .اگر دو بخش پنيري و آبكي برابر بودند معلوم مي شود شير، مطلوب است. مي گردد

اگر دايه واجد شرايط مناسب مذكور باشد، نوع غذاي وي بايد از گندم، گوشت بره و بزغاله و گوشت                   
.  و بادام و فندق هم بد نيست       كاهو براي وي بسيار مطلوب است     .  ماهي كه سخت و گنديده نباشد تشكيل شود       

نعناع نيز در عداد اين     .  و خردل )  بادروج(تره تيزك، ريحان كوهي     :  غذاهايي كه براي دايه، نامطلوبند عبارتند از      
 .غذاها است
گر دايه، واجد شرايط نباشد و شير وي با مزاج طفل ناسازگار باشد و در عين حال نتوانيم از شيرش                     ا

 . طرز خورانيدن شير و در معالجه شير دهنده ، تدبير كنيمبي نياز باشيم، بايد در
از .  و گوشت هاي سبك شروع شود    )  سوپ(قتي بچه را از شير باز داشتند، غذايش بايد با شوربا              و

بايد بچه را با قرص هايي كه از نان و شكر ساخته شده            .  شير باز داشتن بچه بايد به طور تدريجي صورت گيرد         
 .تان را فراموش كنداست مشغول كرد تا پس

چه را تا وقتي كه خود به طور طبيعي ياراي نشستن و راه رفتن ندارد، نبايد به زور به اين كارها وادار                      ب
در نخستين مراحلي كه طفل نشستن و يا خزيدن         .  كرد، زيرا ممكن است به پشت و ساق هايش آسيبي برسد         

بايد چوب و كارد و     .  د تا از زبري زمين خراش برندارد      بر روي زمين را شروع مي كند، بايد زيراندازش نرم باش         
. هر چيزي كه آزار مي رساند و يا مي برد از مسير راهش جمع شود و نگذارند كه طفل از جاهاي بلند پرت شود                      

وقتي دندان هاي نيش طفل سربر مي آورند نبايد چيز سخت را بجود تا ماده اي كه نيش از آن تكوين مي يابد از                    
 .دبين نرو

المت روان، ريشه در اوايل كودكي دارد و لذا شيرخواران و كودكان خردسال ، بايد رابطه گرم، صميمي                   س
. و پيوسته اي را از سوي پدر و مادر خود تجربه نمايند، چرا كه تكامل سالمت رواني، در گرو اينگونه روابط مي باشد                     

 : ابن سينا در اين رابطه فرموده است
بود كه در اوان انتقال كودك به مرحله خردسالي، اخالق و رفتار وي پسنديده و                 ايد بسيار مراقب    ب"

براي اين منظور نبايد كاري كرد كه كودك به خشم زياد، ترس زياد، اندوه و شب بيداري زياد                    .  معتدل گردد 
 داشت از وي    هرچه را طفل آرزو كرد بايد زود برآورده شود و از هر چيزي كه نفرت              .  برخورد كند و يا دچار شود     

يكي نفع نفساني است زيرا بچه از همان طفوليت به اخالق و رفتار             :  در اين دستور دو نفع وجود دارد      .  دور گردد 
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ديگر آنكه براي بهبود تنش مطلوب      .  نيكو خوي مي گيرد و نيكي در او سرشتي مي شود و از او جدا نمي گردد               
تاري سر مي زند، از عادت به بدخويي نيز سوء مزاج پيدا            است، زيرا همانطور كه از سوء مزاج، بدخلقي و بدرف          

مثال خشم، مزاج را بيشتر از حالت اعتدال گرم مي كند، اندوه، خشك مزاجي ببار مي آورد، پژمردگي و                  .  مي شود
پس .  كم ارادگي نيروي رواني را سستي مي بخشد و سالمت مزاج را به سوي بلغمي بودن گرايش مي دهد                    

 . در خوش خلقي، بهبودي تن و روان نيز هستمعلوم مي شود كه
قتي كودك از خواب بيدار شد، بهتر آن است كه استحمام شود و بعد به مدت يك ساعت با اسباب                     و

بازي هايش و يا به منظور بازي كردن تنها گذاشته شود، سپس كمي غذا بخورد و از آن به بعد زياد تر از پيش                       
 و غذا بخورد و تا حد ممكن نگذارند در وقت غذا خوردن آب بنوشد، زيرا آب                 به بازي بپردازد، باز استحمام كند     

 ."غذاي خام را قبل از هضم شدن به درون مي راند 
برنامه ها و كارهايي كه در مدرسه انجام        .  رچه در مدرسه بگذرد بر سالمت روان كودك اثر مي گذارد           ه

ودكاني كه دشواري هاي عاطفي دارند به       ك.  را نااميد نمايد  مي شود مي تواند نيازهاي عاطفي كودك را ارضاء يا او            
از نظر سالمت روان و كارآيي كودك در يادگيري روابط مناسب بين آموزگار و دانش               .  خدمات روانشناسي، نياز دارند   

آموز و جو كالس درس، اهميت بسيار دارد و جاي هيچگونه تعجبي نيست كه ابن سينا در اين زمينه نيز                              
 : ايي ارائه داده كه به ذكر جمالتي از آن بسنده مي گرددرهنموده

قتي كودك به شش سالگي رسيد، بايد او را به معلم و شخص ادب آموز سپرد و به تدريج به                         و"
 .نبايد او را به زور وادار كرد كه يك دفعه كتاب را بگيرد و از خود دور نسازد. كسب تحصيلش واداشت

در اين مدت همواره بايد مراقب حال       .  ن تا زمان چهارده سالگي آنها     ين بود دستور پرورش خردساال    ا
و مزاج آنها بود كه آيا تري يا خشكي در مزاج آنها و يا سختي در جسمشان در افزايش يا در كاهش و يا در                           

بايد در كاهش دادن ورزش به تدريج عمل كنند، حتي در ورزش سخت و دشوار هم كه                    .  حال اعتدال است  
ورزش در بين سنين خردسالي و نوجواني بايد به          .  د ديگر انجام دهند بايد ترك آن تدريجي باشد         نمي خواهن

 .صورت معتدل انجام گيرد

 هداشت سالمندان ب
فزايش سن انسان در ارتباط با تغييرات آناتوميك و فيزيولوژيك اعضاء و جوارح بدن مي باشد و تغييراتي                  ا

اتيو و فيبروز و اسكار، جايگزيني چربي رنگدانه ها و ساير مواد، كاهش                نظير كاهش انتشار خون، تغييرات دژنر       
سلول ها و بافت ها، افزايش يا كاهش نفوذپذيري سطوح عروقي و نظاير آن در اين سنين، عارض مي گردد و باعث                    

 .سازشكاري و كاهش مقاومت بدن در مقابل عوامل عفوني مي شود
يرات عمده و ميكروسكوپيك فراواني مي گردد به طوري كه با           وست انسان با افزايش سن، متحمل تغي       پ

كاهش چربي زير پوستي از ضخامت آن كاسته مي شود، پرفوزيون عروقي اليه دِرم كاهش مي يابد و تشكيالت                     
وابسته به پوست و ازجمله غدد پوستي، دچار آتروفي مي شوند و لذا سدهاي فيزيكي پوست و برخي از خواص                         

در سنين پيري، دستخوش سازشكاري مي گردد و عالوه بر اين ها افراد سالخورده، به نحو                    ميكرب كشي آن     
بارزتري در معرض تماس با ضربه هاي ريز و درشت هستند و دچار زخم هاي فشاري و برخي از بيماري هاي پوستي                   
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 هاي پوستي را در    نيز مي شوند و پرواضح است كه مجموعه اين تغييرات، موجبات افزايش شيوع و شدت عفونت                 
سالخوردگان، فراهم مي كند و تغييرات مشابهي نيز در سطوح مخاطي حفرات و اعضاء بدن بروز مي نمايد و باعث                    
سازشكار شدن فعاليت مژك هاي تنفسي ترشحات مخاطي و خواص مكانيكي سيستم مخاطي مي گردد و                       

 ريوي، گاستريت آتروفيك، بيماري هاي ايسكميك      گرفتاري  هاي وابسته به سِنّي نظير بيماري هاي انسدادي مزمن        
روده، بيماري هاي التهابي روده يا بدخيمي هاي مزمن، منجر به آسيب سطوح مخاطي مي شود و زمينه را جهت بروز                  

 .بيماري هاي عفوني در اين افراد فراهم مي نمايد
اين بيماري ها بر حساسيت     ر سنين پيري، احتمال بروز بسياري از بيماري ها بيشتر است و خيلي از                   د

سالخوردگان در مقابل عفونت ها مي افزايند زيرا بيماري هاي زمينه اي ممكن است سازوكارهاي دفاعي ميزبان را                  
تحت تاثير قرار داده بيمار را نيازمند اقدامات تشخيصي و درماني نمايد و اين اقدامات، زمينه را براي بروز عفونت،                      

ي شدن در بيمارستان منجر شود و بيمار را مجبور به دريافت داروهايي كه اثرات سوئي                  مساعد كند و نيز به بستر     
بيماري هاي زمينه اي كه به نحو شايعي بر خطر بروز عفونت در سالخوردگان                 .  بر سيستم ايمني دارند بنمايد      

 ريوي، برخي از      مي افزايند عبارتند از كانسرها، برخي از انواع لوسمي، ديابت مليتوس، بيماري هاي مزمن                    
عالوه بر اين ها ظرفيت هضم و جذب        .  بيماري هاي كالژن عروقي، اوروپاتي هاي انسدادي و حوادث عروقي مغز          

مواد غذايي در اين افراد خيلي كمتر از توانايي هضم و جذب آنها در دوران جواني، مي باشد، آنزيم هاي هضم كننده                     
ليل بايد رژيم غذايي با دقت، انتخاب شده و از غذاهاي سرخ كردني،              و اسيديته معده، كاهش مي يابد و به همين د        

مقدار مصرف غذاهاي حيواني، نظير گوشت قرمز و يا تخم مرغ نيز               .  غذاهاي پرچرب و ادويه دار، اجتناب گردد       
ه البت.  بايستي كاهش يابد و به جاي آنها از ماهي كه منبع مناسبي از پروتئين هاي حيواني است استفاده شود                        

عليرغم اينكه افراد سالخورده به كالري كمتري احتياج دارند ولي به مقادير مشابهي از ويتامين ها و امالح معدني،                     
قابل ذكر است كه    .  نياز خواهند داشت و ميوه و سبزي هاي با هضم آسان، بايستي به مقدار كافي دريافت نمايند                  

تفريحات مناسب در ساعات مشخصي بايد انجام شود و حتي          فعاليت هايي نظير خواب و بيداري، تمرينات ورزشي و         
 در كتاب قانون برنامه هاي مفصلي را در زمينه بهداشت سالمندان،             ابن سينا .  در روزهاي تعطيل نيز تكرار گردد      

 : طرح ريزي نموده در اين راستا به تغذيه، استحمام، ورزش و ماساژ بدن، اهميت زيادي داده و يادآور مي شود كه
غذيه سالخوردگان بايد به فواصل كم انجام گيرد و هر وعده غذايي در دو بار يا سه بار به حسب                      ت"

پيران بايد در ساعتِ سه نان برشته خوب با عسل            .  هضم و نيرو و يا ناتواني دستگاه گوارش انجام گيرد           
بعد نزديك شب خوراك    بخورند، در ساعت هفت، بعد از استحمام چيزي تناول كنند كه شكم را نرم نگهدارد،                

اشخاص پير نبايد هيچ    .  اگر شخص سالخورده، نيرومند باشد كمي بيشتر غذا بخورد         .  خوب و مغذّي بخورند   
غذاي غليظي را كه سودا و بلغم مي آورد بخورند و همچنين نبايد خوراك تندمزه خشكي آور نظير آبكامه و                       

اگر غذاهاي سودايي و بلغم آور مانند مواد شور طعم،          .  بخورند)  مگر به توصيه طبيب و به قصد مداوا       (ادويه را   
بادمجان، گوشت خشكيده، گوشت شكار، گوشت ماهي سفت، هندوانه بخوردند و يا اگر غذاهاي خشكي آور                 
نظير آبكامه، ماهي هاي ريز نمك زده و قهوه ميل كنند بايد با تناول غذاهاي مخالف آنها تداوي شوند و اگر                        

گاهي نيز اتفاق مي افتد كه بايد      .   آنها مواد زائدي گردآمده است بايد مواد ملين به كار ببرند           معلوم گرديد كه در   
 .باز همراه غذايشان مواد ملين بخورند
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ير براي سالخوردگان خوب است به شرطي كه از نوشيدنش لذّت ببرند، بعد از نوشيدن آن در                     ش
شير هم غذا است    .   نيفتد و دردي احساس نكنند     اطراف كبد و يا شكم كشيدگي رخ ندهد، جسمشان به خارش          

 . و هم رطوبت بخش
، )  تره(ياهان و ميوه هايي را كه سالخوردگان بايد تناول كنند، نظير سلق، كرفس و اندكي سبزي                   گ

اين مواد را بهتر است قبل از غذا بخورند تا به           .  بهتر است كه به وسيله مر، خوشبو شود و با زيت همراه باشد            
ميوه هايي كه با مزاج پيران موافق است و شكم آنها را نرم مي كند عبارتند از انجير و آلو                   .   لينت دهد  مزاجشان

اين ميوه ها بايد قبل از غذا تناول شوند        .  در تابستان و انجير خشك پخته شده در آب انگبين، در فصل زمستان            
 .تا معده را نرمي  دهند

اندام هاي ناتوان و مثانه را هرگز      .  يفي به اعتدال انجام گيرد    مالش دادن پيران بايد از حيث كمي و كِ        
اگر مالش دادن هر روز به دفعات صورت مي گيرد هر بار بايد با پارچه زبر و يا با دست برهنه           .  نبايد مالش دهند  

دن شستشوي همراه مالش دا   .  انجام شود كه براي آنها مفيد است و از آفت وارد بر اندام ها جلوگيري مي كند               
 .براي آنان سودمند است

ر ورزش پيران بايد اختالف حاالت جسمي و بيماري هايي را كه عادتا به سراغ آنها مي آيند و عادت                   د
اگر جسمشان در منتهاي اعتدال باشد ورزش هاي معتدل براي آنها مفيد           .  آنها را در ورزش كردن در نظر گرفت       

ضع اعتدال نيست بايد در هنگام ورزش مراعات آن اندام بشود           اگر يكي از اندام هاي آن ها در بهترين و       .  است
 . و دستور ويژه هر اندام در باره آن اجرا گردد

ورزش چنين كساني بايد پياده روي، مسابقه دو، سواركاري و آن نوع ورزشي باشد كه به نيمه پايين                   
ع ورزش هاي مربوط به بخش هاي     اگر در پاها آسيبي داشته باشند ورزش آنها بايد از نو           .  تن مربوط مي شود  

 ."باالي تنه، از قبيل وزنه برداري، پرتاب سنگ و بلند كردن آن باشد 

شايان ذكر است كه ابن سينا رعايت موازين بهداشتي را عامل مهمي در پيشگيري از مرگ هاي زودرس                    
شت براي آن است كه تن      بهدارعايت    ”و دست يافتن به سنين سالخوردگي مي داند و در اين راستا مي نويسد               
 . “كند انسان را تا مرز مرگ طبيعي برساند و هنجارهاي زندگي را نگهداري

 ) Personal hygiene(هداشت فردي ب
ر مبحث كنترل بيماري هاي عفوني به اقدامات محافظت كننده اي گفته مي شود كه مسئوليت رعايت آن                د

نها و محدود كردن انتشار بيماري هاي عفوني، به خصوص آنهايي          بيشتر با خود افراد است و باعث ارتقاء بهداشت آ         
 : اين اقدامات شامل . كه در اثر تماس مستقيم منتقل مي گردند، مي شود

شستن دست ها با آب و صابون بالفاصله بعد از دفع مدفوع يا ادرار و در تمام موارد قبل از خوردن و                     )  الف(
ن دست و اشياء كثيف يا اشيائي كه به وسيله ديگران در مستراح استفاده                دور نگاهداشت )  ب(يا دست زدن به غذا،      

استفاده نكردن از وسايل    )  پ(شده است از دهان، بيني، گوش، دستگاه تناسلي و زخم هايي كه در بدن وجود دارد،                 
 در  جلوگيري از )  ت(خوراك، ظروف مخصوص آشاميدن، حوله، دستمال، شانه، برس مو و پيپ مشترك و ناپاك،                 

شستن )  ث(معرض قرار گرفتن ديگران به ترشحات بيني و دهان هنگام سرفه و عطسه، خنده و صحبت كردن،                     
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شستن مكرر و كافي بدن و حمام گرفتن با آب و              )  ج(دقيق دست بعد از دست زدن به بيمار و يا متعلقات او،                
 . صابون

ب قانون، ارائه فرموده و عالوه بر آن          در زمينه بهداشت فردي نيز رهنمودهايي در سراسر كتا           ابن سينا 
بعضي از ارگان ها نظير چشم، گوش و دهان و دندان را به شرحي كه ذيال خالصه اي از آن ذكر مي گردد تحت                         

 : عناوين جداگانه اي مورد عنايت، قرار داده است

 هداشت چشم ب

و سرد زياد، بادهاي غبار برانگيز و       سي كه سالمت چشم را مي خواهد، بايد آن را از گرد، دود، هواهاي گرم                ك"
كمتر چشم به   .  بايد از گريه زياد بر حذر باشد      .  به تنها چيزي نگاه ندوزد و زل نزند        .  بادهاي سرد و باد سام، دور سازد       

 .چيز بسيار ريز بدوزد، مگر در حال ورزش چشم، زياد بر پشت نخوابد

 هداشت گوش ب

گانه غيرطبيعي و زيان آور، نگه داشت و نگذاشت آب و              ايد گوش را از گرما و باد و چيزهاي بي           ب
 .جانوران بدان راه يابند، چرك را نيز بايد زدود

 هداشت دهان و دندان ب

 : كسي كه بخواهد دندان هايش سالم بماند، بايد چند نكته را رعايت كند
 يزهاي سخت را با دندان نشكندچ •
 و بويژه گرم بر سرد دور باشدز بسيار سرد و بويژه سرد بر گرم، و بسيار گرم ا •
ميشه به وسيله خالل، دندان را پاك كند اما نه به حدي كه زيان به گوشت ميان دندان ها برساند و                     ه •

 .گوشت را بيرون بياورد و دندان را لق نمايد
اگر .  .  .  ر مسواك كردن بايد ميانه باشد، كاري نشود كه درخشندگي و ميناي دندان را از بين ببرد                       د

سواك به اعتدال باشد، دندان را جال دهد و تقويت مي كند و گوشت ميان دندان را سفت مي نمايد و مانع                        م
 .بهترين چوب مسواك آن است كه گيرندگي و تلخي در آن باشد. بركندگي مي شود و دهان خوشبو مي گردد

 هداشت مسافرانب

 فصل كوتاه را به اين امر اختصاص        8ان،  ابن سينا در كتاب اول قانون در طب تحت عنوان برنامه مسافر            
داده به موضوعاتي نظير؛ پيشگيري از بيماري ها، كلّيات برنامه سفر، دستور براي مسافران فصل گرم، دستور براي                   
مسافران فصل سرد، گرم نگهداشتن بدن در حين مسافرت، حفظ شادابي و رنگ نباختن در سفر، بهداشت آب در                     

اگر امروزه علمي به نام طب مسافرت به عنوان يكي از شاخه هاي تخصصي علم پزشكي               مسافرت، پرداخته است و     
ريشه در طب   .  وجود دارد و به  جنبه هاي تشخيصي، پيشگيري و درماني بيماري هاي مرتبط با مسافرت مي پردازد                

 در باره   هترين دستور بهداشتي براي سفر، موضوع غذا و بحث        ب  :به طوري كه وي مي نويسد     .  نياكان دارد 
بايد در غذا خوردن اندازه را      .  غذاي مسافر بايد خوب باشد و گوهر پاك داشته باشد          .  خستگي است 
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 ،"نگه داشت و زياده روي نكرد تا هضم آن ميسر باشد و مواد زائد در رگ ها جمع نشوند 

لذا جا دارد   و اين شمه اي بود از بهداشت گرايي نياكان، با توجه به مندرجات كتاب قانون در طب و                        
اولويت داشتن بهداشت بر درمان و جايگزيني بهداشت گرايي به جاي درمان گرايي صرف و توجه كامل به                          
بهداشت عمومي را كه به حساب ره آوردهاي جديد پزشكي گذاشته به عنوان يكي از شاخه هاي جديد رشته                         

رازي، اهوازي، ابن سينا و      به  پزشكي، به حساب مي آوريم به پيش كسوتان پزشكي و بهداشت و مخصوصا                 
 نسبت دهيم و سهم ديگر اقوام را در پيشرفت پزشكي و بهداشت، فراموش ننماييم و ما نيز به حكم                          جرجاني

 و اين را نيز بدانيم كه در بين بيش از يكصد            برخيزيم و گامي فراپيش نهيم    وظيفه، قدمي در آن مسير، برداريم و        
ار ابن سينا كه طي دو دهه گذشته در سطح جهان انجام شده و عناوين يا                   فقره پژوهش در طب قديم ازجمله آث       

موجود است موارد انگشت شماري در كشور          )  اينترنت  (1996ـ2018ال هاي   س Medlineخالصه هاي آن در     
خودمان صورت گرفته است كه جاي بسي شگفتي است ولي اينك كه توفيق رايانه اي كردن و تشكيل بانك هاي                    

انون ابن سينا و ساير منابع اصلي پزشكي نياكان، حاصل شده است بيش از پيش وظيفه داريم جبران                     اطالعاتي ق 
و اكنون بعنوان حسن ختام،     ...  مافات كنيم و اقال قسمتي از پژوهش هاي خود را نيز به اين مقوله، اختصاص دهيم                 

 : سينا صورت گرفته است مي پردازمبه ذكر عناوين بعضي از مطالعاتي كه اخيرا در زمينه آثار پزشكي ابن 
 بن سينا طاليه دار بهداشت و طب پيشگيري ا •
 يدگاه هاي بهداشتي ابن سيناد •
 هداشت و پيشگيري از نظر ابن سيناب •
نويسنده در اين مقاله، ضمن بررسي تاريخچه بهداشت روان، تاثير افكار ابن            :  هداشت روان در غرب آسيا    ب •

 پا را مورد تاكيد، قرار داده استسينا و رازي بر طب نوين در ارو
 بن سينا و طب پريناتالا •
نويسنده در اين مقاله به       :  وش هاي سنتي مورد استفاده در كنترل بيماري هاي حيوانات در ايران               ر •

ديدگاه  هاي ابن سينا، رازي و جرجاني، اشاره نموده و متذكر شده است كه بعضي از نقطه نظرات اين                       
 وئي پاستور استل) fermentation theory(ي تخمير دانشمندان، يادآور تئور

 ظريات ابن سينا در مورد ناسازگاري ها و رژيم هاي غذايين •
در اين مقاله نيز نويسنده، اشاره اي به ديدگاه بهداشتي ابن سينا نسبت به ورزش                :  اريخچه طب ورزش  ت •

 .نموده است
 زرگداشت ابن سينا به خاطر يكهزار سال حفظ سالمتي ب •
 سينا و مباني و اصول آموزش سالمت و بيماريبن ا •
نويسنده در اين مقاله به ديدگاه ابن سينا مبني بر قائل             :  يدگاه هاي طب سنتي در مورد همجنس بازي       د •

 . شدن منشاء رواني براي اين ناهنجاري، اشاره كرده و به كتاب قانون، استناد نموده است
 از ياد نباشيم و يادآوري نقشي كه در گذشته هاي نه             در خاتمه، اميد است ما راويان قصه هاي رفته        
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 .باشد» ادبيات توحيدي«نيز همچون  شيوه نوشتاري آنان، يعني باشد و سبك نوشتاريمان 

 نابع  م
ـ 1  ،  1371تاريخ طب اسالمي، ترجمه مسعود رجب نيا، چاپ پنجم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، سال                    :    براون ادوارد    

  .1-30صفحات 
ـ 2 قابل (،  1389ت پژوهشي وزارت بهداشت، سال       حوزه معاون :    بانك اطالعاتي رايانه اي تاريخ پزشكي ايران و جهان اسالم             

  :) گوگل و پيام رسان هاي تلگرام، سروش و ايتا دسترس در سايت
https://sites.google.com/site/historyofmedicinedrnadjmabadi/history-of-medicine-dr-

htm-main-index-nadjm/nadjmabadi    در پيام رسان سروش  tradimed/ir.sapp://https   * در پيام رسان ايتا Eitaa  
tradimed/com.eitaa//:https  * در پيام رسان تلگرام:  med_traditional/me.t://https 

ـ 3  ، صفحات   1367ترجمه دكتر كيومرث ناصري، انتشارات دانشگاه تهران، سال         )  :  1983(  ديكشنري اپيدميولوژي جان الست        
200-1.  

ـ 4 ه پزشكي پيشگيري و اجتماعي، جلد سوم، ترجمه دكتر حسين شجاعي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، سال                   درسنام:    پارك   
 .2009 و تطبيق با چاپ بيستم، سال 407-416 و 192-208 و29-30 صفحات 1375

(K. Park, Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine, 20th edition, M/s Banarsidas Bhanot 
Publishers, India, 2009.)  

ـ 5  ، ترجمه دكتر محسن جانقرباني، انتشارات معاونت          1990مباني اپيدميولوژي، سازمان جهاني بهداشت، سال        :    بيگل هول    
  .18-58 صفحات 1371پژوهشي وزارت بهداشت، سال 

ـ 6   -1626 صفحات   1378ت، سال   كتاب همه گيري شناسي بيماري ها، حوزه معاونت پژوهشي وزارت بهداش         :    حاتمي حسين    
1589 .  

 https://sites.google.com/site/persiancomputerized/persian_computerized_books_for_dos/computerized-htm   
ـ 7  معاونت پژوهشي وزارت     ،WHOيشگيري از معضالت بهداشتي بزرگساالن در سنين كودكي انتشارات             پ:    فالكنر فرانك     

  .50ـ70 ، ترجمه دكتر سيدحميد حسني، صفحات 1375بهداشت، سال 
  .120، صفحات 1375  بهداشت سالمندان، سازمان جهاني بهداشت، ترجمه محمدرضا  شيدفر، نشر سياوش، سال  ـ8
 . 1389نون در طب، بانك اطالعاتي رايانه اي قانون ابن سينا، معاونت تحقيقات و فنĤوري وزارت بهداشت، سال قا:   ابن سينا ـ9

https://sites.google.com/site/avicennacanon1a/canon-web-htm  
  .7نون، كتاب اول، فن اول، فصل اول، صفحه قا:   ابن سينا ـ10
  .261قانون، كتاب اول، فن دوم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ11
ـ 12  1ـ50، صفحات   1355،  167تاريخ علوم پزشكي تا ابتداي قرن معاصر، انتشارات دانشگاه اصفهان، شماره            :    نفيسي ابوتراب    
  .8صل دوم، صفحه قانون، كتاب اول، فن اول، ف:   ابن سينا ـ13
  .564ـ9قانون، كتاب اول، فن سوم، فصل، صفحه :   ابن سينا ـ14
  .11قانون، كتاب اول، فن اول، تعليم اول، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ15
  .21قانون، كتاب اول، فن اول، تعليم سوم، فصل اول، صفحه :   ابن سينا ـ16
  .421 سوم، فصل اول، صفحه قانون، كتاب اول، تعليم:   ابن سينا ـ17
  .448قانون، كتاب اول، تعليم سوم، فصل چهارم، صفحه :   ابن سينا ـ18
  .2368قانون، كتاب سوم، فن اول، گفتار اول، فصل دهم صفحه :   ابن سينا ـ19
  .353ـ361قانون، كتاب اول، تعليم دوم، جمله اول، فصل شانزدهم، صفحه :   ابن سينا ـ20
  .304قانون، كتاب اول، تعليم دوم، جمله اول، فصل پنجم، صفحه : سينا  ابن  ـ21
  .392قانون، كتاب اول، تعليم دوم، جمله اول، فصل دهم، صفحه :   ابن سينا ـ22



 كليات بهداشت عمومي / 1كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                    فصل /  45

 

 
 

  .5739قانون، كتاب چهارم، گفتار دوم، فصل اول، صفحه :   ابن سينا ـ23
  .326ول، فصل نهم، صفحه قانون، كتاب اول، تعليم دوم، جمله ا:   ابن سينا ـ24
  .621قانون، كتاب اول، فن سوم، تعليم دوم، فصل هفتم، صفحه :   ابن سينا ـ25
  .336قانون، كتاب اول، تعليم دوم، جمله اول، فصل دوازدهم، صفحه :   ابن سينا ـ26
  .595ـ597قانون، كتاب اول، تعليم دوم، فصل اول، صفحه :   ابن سينا ـ27
  .5318قانون، كتاب سوم، گفتار دوم، فصل دوم، صفحه : ا  ابن سين ـ28
  .572قانون، كتاب اول، تعليم اول، فصل اول، صفحه :   ابن سينا ـ29
  .573قانون، كتاب اول، تعليم دوم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ30
  .580قانون، كتاب اول، تعليم دوم، فصل سوم، صفحه :   ابن سينا ـ31
  .593قانون، كتاب اول، تعليم اول، فصل چهارم، صفحه : نا  ابن سي ـ32
  .676قانون، كتاب اول، تعليم سوم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ33
  .2919ـ2920قانون، كتاب سوم، فن چهارم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ34
  .3057ـ3058قانون، كتاب سوم، فن هشتم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ35
  .698قانون، كتاب اول، تعليم پنجم، فصل دوم، صفحه :   ابن سينا ـ36

37. Polizzi F: Avicenna, a forerunner of hygiene and preventive medicine, Ann Ig 1994 Jul-Dec;6(4-
6):357-64. 
38. Kakhorov GK: Hygiene views of Avicenna, Feldsher Akush 1984 Feb; 49(2): 52. 
39. Aroua A: Hygiene and prevention in Avicenna, Tunis Med 1980.  Jul-Aug; 58(4): 556-61. 
40. Okasha A: Mental health in the West Asia, Clin Psychol Rev 1999 Dec; 19(8): 917-33. 
41. Dunn PM: Avicenna (AD 980-1037) and Arabic perinatal medicine.  Arch Dis Child Fetal 
Neonatal Ed 1997 Jul; 77(1): F75-6. 
42. Tadjbakhsh H: Traditional methods used for controlling animal diseases in Iran, Rev Sci Tech 
1994 Jun; 13(2): 599-614. 
43. Cohen SG  :Avicenna on food aversions and dietary prescriptions. Allergy Proc 1992 Jul-Aug;  
13(4): 199-203. 
44. Snook GA: The history of sports medicine. Part I, Am J Sports Med 1984 Jul-Aug; 12(4): 252-4  . 
45. Smith RD: Tribute to Avicenna: one thousand years of the art of preserving health, J Kans Med 
Soc 1981 Jul; 82(7): 359-60, 372. 
46. Arzumetov IuS: Avicenna--physician-encyclopedist  and certain principles of his teachings 
concerning health and disease, Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova 1980 Sep; 66(9): 1273-7 . 
47. Nathan B: Medieval Arabic medical views on male homosexuality, J Homosex 1994; 26(4): 37-9. 
48. Hatami H, Hatami M, Hatami N. Health Orientation, Research Centeredness and Realism in 
Avicenna's Canon of Medicine IRCMJ. 2012. 
49. Hatami H, Hatami M, Hatami N. The Socio-political Situation of Avicenna’s Time and His 
Spiritual messages, International Journal of Religion and Health. 2012; DOI 10.1007/s10943-012-
9572-2 
50. Hatami H. Healthy ageing in Iranian traditional medicine’s resources in the occasion of the 
World Health Day 2012. Int J Prev Med 2012;4:227-9. 
51. Hatami H, Afjei E. Hatami M, Hatami N. Monotheistic and Spiritual style Literature in 
Traditional Medicine's Resources, International Journal of Religion and Health. 2012; DOI 
10.1007/s10943-012-9647-0. 
52. Hatami H. History of rabies in traditional medicine’s resources and Iranian research studies: On 
the occasion of the world rabies day (September 28, 2012). Int J Prev Med 2012;3:593-5. 
53. Kelishadi R, Hatami H. Avicenna as the forerunner of preventive medicine: On the occasion of 
1032nd birth anniversary of avicenna (22 August 980). Int J Prev Med 2012;3:517-9. 
54. Hatami H, Hatami M, Hatami N. The Religious and Social Principles of Patients’ Rights in Holy 
books (Avesta, Torah, Bible, Quran) and Traditional Medicine Resources, International Journal of 
Religion and Health. 2012; DOI 10.1007/s10943-012-9619-4. 1391خرداد   



 كتاب جامع بهداشت عمومي
 

 سالمت و بيماري: فصل دوم  : 1جلد 

 
صفحه

 

 
 عنوان
 

 
 گفتار

 

48 
 سالمت و بيماري

 دكتر محسن سيد نوزادي
 اول

62 
 ژنتيك و سالمت

دكتر سيدمحمد اكرمي، دكتر فروزان كريمي، دكتر خسرو رفائي شيرپاك، دكترالله 
 حبيبي

 دوم

82 
 ي همه و مراقبت هاي بهداشتي اوليهبهداشت برا

 دكتر مريم محمدي، سميه غفاري، دكتر ثريا سهيلي
 سوم

110 
 تجربه ج ا ايران: هاي اوليه تا پوشش همگاني سالمتمراقبت

 دكتر حانيه سادات سجادي و دكتر سيدرضا مجدزاده
 چهارم

128 
 گذار سالمت

 دكتر محمداسماعيل اكبري، دكتر حسين حاتمي
 پنجم

142 
 ايران و راهبردهاي آن خطرات تهديدكننده سالمت در جهان و

 دكتر مسعود خسرواني، دكتر حسين حاتمي دكتر حميدرضا صادقيپور،

 ششم

172 
 سيماي سالمت در جهان و ايران

 دكتر علي اكبر سياري، دكتر سيد احسان بالديان
 هفتم

204 
 اهم برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي

  اصغر فرشاددكتر علي
 هشتم

222 
 آشنايي با فعاليت هاي سازمان بهزيستي كشور

 دكتر حبيب اهللا مسعودي فريد
 نهم

236 
 آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران

 دكتر مصطفي قانعي، دكتر احسان مصطفوي، مصطفي عنايت راد
 دهم

254 
 آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 ) ره(مدعلي نورباال، دكتر مهدي نجفي، دكتر نادر اكرامي نسب دكتر اح
 يازدهم

272 
 نقش سازمان هاي فراملّي در توسعة سالمت

 دكتر بيژن صدري زاده
دوازدهم



 :پيش آزمون فصل دوم 
 

  ـ سالمت و بيماري را تعريف كنيد؟1

  ـ ابعاد مختلف سالمتي را توضيح دهيد؟2

 را نام برده براي هريك مثال هاي مناسبي ارائه دهيد؟ ـ عوامل موثر بر سالمتي 3

  ـ اهميت علم ژنتيك در حفظ و ارتقاي سالمت را شرح دهيد؟4

  ـ اختالالت كروموزومي را باختصار، توضيح دهيد؟5

  ـ پيشرفت هاي حاصله در ژنتيك مولكولي و اهميت بهداشتي آن را بيان كنيد؟6

 هيد؟ ـ نقش درماني ژنتيك را توضيح د7

  ـ منظور از بهداشت براي همه را توضيح دهيد؟8

  ـ شاخص هاي دستيابي به بهداشت براي همه را بيان كنيد؟9

  ـ منظور از مراقبت هاي بهداشتي اوليه چيست؟10

  ـ اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه را توضيح دهيد؟11

 شتي سند توسعه پايدار؟ ـ ارتباط برنامه مراقبت هاي بهداشتي اوليه و اهداف بهدا12

  ـ گذار اپيدميولوژيك و گذار بهداشتي را تعريف نموده تاريخچه آن را بيان كنيد؟13

  ـ عوامل موثر بر گذار سالمت را توضيح دهيد؟14

  ـ علل پير شدن جمعيت ها را بيان كنيد؟15

 مثال توضيح دهيد؟ ـ آيا نوپديدي و بازپديدي فقط در بيماري هاي عفوني، رخ مي دهد؟ با ذكر 16

  ـ راهكارهاي ارتقاي سالمت در جمهوري اسالمي را بيان كنيد؟17

  ـ عوامل اثرگذار بر سالمت را نام ببريد؟18

  ـ وضعيت دسترسي به خدمات بهداشتي ـ درماني در سطح جهان را متذكر شويد؟19

 د؟ ـ نحوة دسترسي به خدمات بهداشتي ـ درماني در سطح كشور را توضيح دهي20

  ـ اقدامات مرتبط با كنترل بيماري هاي عفوني در سطح كشور را بيان كنيد؟21

  ـ اقدامات مرتبط با كنترل بيماري هاي غيرمسري در سطح كشور را بيان نماييد؟22

  ـ منظور از مقررات بهداشتي بين المللي چيست؟23

  ـ وظايف و اهداف سازمان جهاني بهداشت را شرح دهيد؟24

  سيستم ملل متحد در توسعة سالمت در ايران را شرح دهيد؟ ـ نقش25

  ـ برنامه هاي مهم حوزه معاونت بهداشتي را نام ببريد؟26

  ـ برنامه مبارزه با دخانيات در سطح كشور را شرح دهيد؟27

  ـ رابطين بهداشت چه كساني هستند و اهميت همكاري آنان چيست؟28

 المي در حفظ و ارتقاي سالمت را توضيح دهيد؟ ـ نقش سازمان بهزيستي جمهوري اس29

  ـ نقش انستيتو پاستور ايران در شكل گيري اپيدميولوژي و كنترل همه گيري ها را شرح دهيد؟30

  ـ نقش سازمان هالل احمر جمهوري اسالمي در حفظ و ارتقاي سالمت را توضيح دهيد؟31
 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر محسن سيدنوزادي / 1گفتار  / 2فصل 

 سالمت و بيماري
 فهرست مطالب

49..........................................................................................................................اهداف درس
49.............................................................................................................................بيان مسئله

50.......................................................................................................................تعريف سالمت
 51...........................................................................................................طيف سالمت و بيماري

51..........................................................................................................................ابعاد سالمتي
53...........................................................................)تعيين كننده هاي سالمتي(عوامل موثر بر سالمتي 

54........................................................................................................شاخص هاي سالمتي جامعه
 55........................................د زير مورد استفاده قرار مي گيرداندازه گيري شاخص هاي سالمتي در موار

 55.......................................................ميزانهايي كه در ارتباط با بيماري هستند:  ميزانهاي ابتالء -الف

 56...................................................................................................... ميزانهاي مرگ و مير-ب

 57............................................................................................................. ميزانهاي باروري-ج

57..........................................................................................................ساير شاخص هاي سالمتي
58.......................................................................................................................تعريف بيماري

 59...........................................................................................تعريف بيماري از ديدگاه اكولوژي

 59........................................................................................................................اميد زندگي

 60...................................................................................................................شاخص ساليوان

 Winslow(.............................................................................60تعريف وينسلو (بهداشت عمومي 

61....................................................................................................................................منابع
 
 
 

 



 سالمت و بيماري / 2                                                                                                فصل    شت عمومي          كتاب جامع بهدا/  49

 

 
 

 
 
 

 سالمت و بيماري
Health and Disease 

 
 دكتر محسن سيدنوزادي 

 شگاه علوم پزشكي مشهد، بخش پزشكي اجتماعيدان

 هداف درس ا

 
  : پس از مطالعه اين مبحث، فراگيرنده، قادر خواهد بود 
 

 مفهوم سالمت و بيماري را بيان كند 

 طيف سالمت را توصيف نمايد 

 ابعاد مختلف سالمتي را مشخص كرده و توضيح دهد 

  كنداثرات متقابل ابعاد مختلف سالمت را بر يكديگر بيان 

 عوامل موثر بر سالمتي را فهرست نمايد 

 شاخص هاي عمده سالمتي را توضيح دهد 

نقش و اهميت شاخص هاي سالمتي را در ارزيابي و مقايسه وضعيت سالمت توضيح دهد                           
 .كيفيت زندگي و نحوه ارزيابي آنرا توضيح دهد 

 
  

 بيان مسئله 

ات بهداشتي درماني با هدف ارتقاء، حفظ و تامين سالمت افراد يكي از اركان مهم                   برخورداري از خدم  
در اصول سوم، بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري                 .  پيشرفت هر جامعه اي را تشكيل ميدهد       

 سالمت  زيرا.  اسالمي ايران به ضرورت تامين بهداشت و درمان به عنوان نيازهاي اساسي مردم تاكيد شده است                  
 .افراد جامعه وسيله اي براي تكامل انسان است

يكي از اساسي ترين مسائل براي نيل به هدف دست يابي به سالمتي، آشنايي با مفاهيم مربوط به                         
سالمت و بيماري و نگرش صحيح در مورد سالمتي است و از آنجا كه براي شناخت هر علمي آگاهي از مفاهيم و                       
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م ضروري است لذا قبل از اينكه به ساير مباحث بهداشتي پرداخته در اينجا تعاريف و                   واژه هاي متداول در آن عل     
مفاهيم علم بهداشت بخصوص واژه هاي مربوط به سالمت و بيماري، طيف سالمتي، ابعاد سالمتي، شاخص هاي                 

  سطح ملي  كه در كاركنان خدمات بهداشتي     زيراسالمتي و كيفيت زندگي و ارزيابي آن را مورد بحث قرار مي دهيم             
تفسير   نداشته باشند تعيين و      بيماري   مربوط به  سالمت و      مفاهيم  يكساني از   برداشت  المللي فعاليت دارند اگر    بين  و

 به اميد آنكه از اين طريق       بود   امكان پذير نخواهد     علمي بخوبي   نيز مبادله اطالعات     به آن و     شاخص هاي مربوط  
رادي كه به طريقي با سالمت مردم در ارتباط هستند بتوانند با برداشت                 پژوهندگان و به طور كلي مجموعه اف        

 .يكسان از اين مفاهيم ارتباط بهتري با يكديگر برقرار نمايند

  (Health)تعريف سالمت 

 مفهوم وسيعي دارد و تعريف آن تحت تاثير ميزان آگاهي و طرز تلقي جوامع با شرايط گوناگون                    سالمت
ار مي گيرد، ضمن اينكه سالمتي يك روند پويا است و با گذشت زمان نيز مفهوم آن تغيير                  جغرافيايي و فرهنگي قر   

 .قديمي ترين تعريفي كه از سالمتي شده است عبارتست از بيمار نبودن. خواهد كرد
در طب سنتي براي انسان چهار طبع مخالف دموي، بلغمي، صفراوي و سوداوي قائل بودند و اعتقاد                       

اين چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زماني كه تعادل ميان طبايع                        داشتند كه هرگاه     
 سالمتي را وضعيت خوب جسماني و         (Webster)فرهنگ وبستر    .چهارگانه مختل شود بيماري عارض مي شود      

ضعيت  سالمتي را و   (Oxford)فرهنگ آكسفورد   .  روحي و بخصوص عاري بودن از درد يا بيماري جسمي مي داند           
 .عالي جسم و روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود مي داند

 از ديدگاه آماري) نرمال(تعريف سالمت 

تقسيم مي كنند  )   بيمار و سالم  ( معموالً براساس توزيع فراواني، افراد را به دو جمعيت طبيعي و غيرطبيعي              
در الگوي آماري تمام مقادير كمتر و بيشتر از          .   اطالق مي شود  به فراوان ترين رويداد يا عادي ترين حالت، طبيعي         

 ).با فرض توزيع نرمال(دو انحراف معيار از ميانگين، غير طبيعي است 
 

 عريف آماري نرمالمعايب ت

 )خصوصياتي مثل قد و وزن(بايد براي هر جامعه جداگانه تعيين شود  •
 تمام صفات تابع توزيع نرمال نيستند •
 يك صفت ناهنجار بخصوص در بعد رواني و يا اجتماعي باعث مي شود كه به عنوان                   گاهي شايع بودن   •

 .يك وضعيت نرمال و طبيعي تلقي گردد
به هر حال نهايتا بايد گفت مفهوم سالمتي، مطلق نبوده و نسبي است و هر فرد در مقايسه خود با شرايط                     

در زمان ها و مكان هاي مختلف ممكن است مفهوم آن         قبلي اش و يا مقايسه خود با ديگـران آنرا معنـي مي كنـد و             
اگر بخواهيم يك تعريف عملي و عيني از سالمتي ارائه دهيم بايد بگوييم سالمتي عبارتست از                     .  متفاوت باشد 

 .فقدان بيماري و داشتن تعادل جسمي و رواني
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 تعريف سالمت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت 

 آسايش كامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري            سالمت عبارتست از برخورداري از    
جالب توجه است كه حكيم نظامي در كتاب پنج گنج خود، با بهره گيري از ايجاز شعر فارسي، تعريف                  .  و نقص عضو  

 .بيان نموده است) سالمت به اقليم آسودگيست (آسودگي= سالمت طوالني سازمان جهاني بهداشت را با دو كلمه 
عريف سازمان جهاني بهداشت از سالمتي، يك تعريف ايده آل و عمال دست نيافتني است زيرا با توجه                    ت

به اين تعريف نمي توان فردي را پيدا كرد كه در هر سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي كامال سالم باشد، ضمن                          
 اين تعريف مشابه قله مرتفعي      اينكه در عمل هم نميتوان مرزي بين سالمت و بيماري در نظر گرفت، در حقيقت                

است كه هيچ كس نميتواند آن را فتح نمايد ولي تالش همه افراد بايد به سمت آن باشد و از طرفي بايد براي                            
 . سطح سالمتي، طيفي قائل شد

 طيف سالمت و بيماري 

ي طيفي  چنانچه قبال گفته شد سالمتي و بيماري مرز مشخصي ندارند و در نتيجه بهتر است براي سالمت                 
 :در نظر بگيريم كه يك طرف آن سالمت كامل و در طرف ديگر مرگ قرار دارد 

 سالمت كامل  •

o  سالمت نسبي 

 بيماري غير آشكار  

 بيماري خفيف  •

o  بيماري متوسط 

 بيماري شديد  

 بيماري كشنده همراه با عوارض  •

o  مرگ 

 
رز سالمت و بيماري را مشخص      مسئله مهم اينست كه در طب باليني و بررسي هاي اپيدميولوژيك بايد م            

كرد، گرچه گاهي در اين مرز بندي ممكن است بعضي از افراد سالم، بيمار و بالعكس عده اي از افراد بيمار، سالم                        
 .تلقي  شوند ولي عمال ناچاريم به اين مرزبندي تن دهيم

 ابعاد سالمتي

 مسئله چند بعدي است      متوجه مي شويم كه سالمتي يك     )  WHOتعريف  (با توجه به تعريف سالمتي       
و بايد توجه داشت كه     .  حتي امروزه عالوه بر بعد جسمي، رواني و اجتماعي، جنبه معنوي را هم در نظر مي گيرند                 

چنانچه مشكالت جسمي بر    .  ابعاد مختلف سالمتي و يا بيماري بر يكديگر اثر كرده و تحت تاثير يكديگر قرار دارند               
و نيز هر دوي آنها بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه بر هر دو بعد ديگر                  روان فرد مشكالت رواني بر جسم او        
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جسمي و  (سالمتي اثر مي گذارند لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمتي بايد به تمام جوانب سالمتي فردي                   
 .و سالمت كلي جامعه توجه داشته باشد) رواني و معنوي

 
                      اختالالت رواني                                    اختالالت اجتماعي   اختالالت جسمي                

 
در اينجا براي ساده كردن مطلب ابعاد مختلف سالمتي را جداگانه شرح مي دهيم گرچه عمال قابل                       

 . تفكيك از يكديگر نيستند

 بعد جسمي 

متي، سالمت جسمي است كه نسبت به ابعاد ديگر سالمتي ساده تر مي توان آنرا                 معمول ترين بعد سال   
 از نظر بيولوژيكي عمل مناسب      .سالمت جسمي در حقيقت ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است           .  ارزيابي كرد 

 هاي به عنوان نمونه بعضي از نشانه      .  سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگي آنها با هم نشانه سالمت جسمي است                
 :سالمت جسمي عبارتست از 

ظاهر خوب و طبيعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه                    
نكردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبيعي بودن نبض و فشار خون و                          

 . . .نين باالتر و افزايش مناسب وزن در سنين رشد و وزن نسبتا ثابت در س

 بعد رواني 

بديهي است سنجش سالمت رواني نسبت به سالمت جسمي مشكل تر خواهد بود در اينجا تنها نداشتن                  
بيماري رواني مد نظر نيست بلكه قدرت تطابق با شرايط محيطي، داشتن عكس العمل مناسب در برابر مشكالت و                   

ل مي دهد نكته ديگري كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد               حوادث زندگي جنبه مهمي از سالمت رواني را تشكي          
اينكه بسياري از بيماري هاي رواني نظير اضطراب، افسردگي و غيره بر روي سالمت جسمي تاثير گذار است و                       

 : بعضي از نشانه هاي سالمت رواني عبارتست از. ارتباط متقابلي بين بيماري هاي رواني و جسمي وجود دارد
د با خودش و ديگران، قضاوت نسبتا صحيح در برخورد با مسائل، داشتن روحيه انتقاد پذيري                 سازگاري فر 

 . و داشتن عملكرد مناسب در برخورد با مشكالت

 بعد معنوي

يكي از زمينه هاي عمده بيماري ها و مشكالت رواني و عوارض جسمي و اجتماعي آن احساس پوچي،                    
ايمان، هدفدار بودن زندگي، پاي بندي      .  فقدان بعد معنوي در افراد است     بيهودگي و تزلزل روحي است كه ناشي از         

ظن و توجه بيشتر به مسائل معنوي زندگي باعث كاهش اضطراب، تزلزل روحي و                 اخالقي، تعاون، داشتن حسن   
 . عوارض ناشي از آن مي شود

ش نمايد و در مقابل     جنبه هاي معنوي زندگي باعث مي شود فرد همواره براي اهداف عالي تر زندگي تال             
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كمبودها و مشكالت تحمل و بردباري بيشتري داشته و همواره از رضايت خاطر برخوردار باشد ضمن اينكه در                       
بنابراين تقويت جنبه معنوي به سالمت جسم و روح افراد          .  ارتباط با افراد ديگر جامعه نيز رفتار مناسب خواهد داشت         

 .سزايي خواهد كردو نهايتا سالمت جامعه بزرگ بشري كمك ب

 بعد اجتماعي 

بعد اجتماعي سالمتي از دو جنبه قابل بررسي است يكي ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و                       
محيط شغلي و ديگري سالمتي كلّي جامعه كه با توجه به شاخص هاي بهداشتي قابل محاسبه مي توان سالمت                     

 . در مورد شاخص هاي سالمتي اجتماع بحث خواهيم كردجامعه را تعيين و با هم مقايسه كرد كه بعدا

 )Determinants of healthتعيين كننده هاي سالمتي ـ (عوامل موثر بر سالمتي 

با توجه به دامنه گسترده تعاريف مربوط به سالمتي تعيين كننده هاي سالمتي نيز بسيار گسترده و متنوع                       
 .اره مي شودخواهد بود كه در اينجا به مهم ترين آ نها اش

  ـ عوامل ژنتيكي و فردي 1

گرچه در مورد بيماريهايي كه ظاهرا جنبه        .   بسياري از بيماري ها تحت تاثير خصوصيات ژنتيكي هستند        
 . ژنتيكي ندارند نيز ممكن است خصوصيات ژنتيكي فرد زمينه مساعد كننده اي براي بيماري فراهم آورد

 نقش مهمي در سالمت افراد جامعه       …طبقه اجتماعي، وضع تغذيه و            عوامل فردي نظير سن، جنس، شغل،       
 .خواهد داشت كه در اينجا بعنوان نمونه به شرح مختصر بعضي از عوامل فردي مؤثر بر سالمت اكتفا مي شود

مثالً نوع بيماري ها، شدت    .   بيشتر حاالت مربوط به سالمت و بيماري به نحوي با سن افراد، مرتبط است              :سن
ي ها و مرگ و مير ناشي از آن در سنين مختلف متفاوت است و بيماري هاي قابل انتقال در سنين پايين و                         بيمار

 .بيماري هاي غير قابل انتقال و مزمن در سنين باال شيوع بيشتري دارد
 

به دليل تفاوت هاي    .   به طور كلّي گزارش بيماري در زنان و مرگ و مير در مردان بيشتر است                       :جنس
در مورد  .  فيزيولوژيك و اجتماعي زن و مرد، نوع و شدت و فراواني بيماري در دو جنس متفاوت است                   تشريحي،  

فزوني مرگ و مير جنس مذكر در تمام موارد نمي توان دليلي پيدا كرد ولي به طور كلي به نظر مي رسد كه نوع كار                        
 .و حرفه و فعاليت هاي اجتماعي يكي از علل عمده اين تفاوت باشد

 
 سالمت افراد جامعه به نحو مؤثري تحت تغيير شغل مي باشد زيرا انتخاب حرفه خاص               :و طبقه اجتماعي  شغل  

در بسياري از موارد مستقيما فرد را در معرض عوامل بيماريزاي مربوط به آن حرفه و بيماريهاي ناشي از آن قرار                        
 بر طبقه اجتماعي، تغذيه، وضع مسكن و        مي دهد ضمن اينكه با تاثير گذاري بر سطح درآمد به صورت غير مستقيم            

 .    ساير فعاليت هاي فرد هم مؤثر خواهد بود كه همه آنها به نحوي در سالمت نقش دارند
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 ـ عوامل محيطي 2

 محيط، نقش بسيار مهمي در وضعيت سالمت و بيماري خواهد داشت زيرا از يك طرف به عنوان يك                     
 و از طرف ديگر روي خصوصيات فردي نظير شيوه هاي زندگي، وضعيت            عامل جداگانه بر سالمت فرد اثر مي گذارد      
اثر عوامل محيطي نظير آب، خاك و شرايط جغرافيايي بر سالمت نيز بر             .  ايمني و خصوصيات رفتاري فرد تاثير دارد      

كسي پوشيده نيست و عالوه بر آن عوامل بيولوژيك محيط نظير موجودات و جانوران محيط زندگي انسان نيز                       
 . قش موثري بر سالمت افراد جامعه خواهند داشتن
  

عوامل اقتصادي و اجتماعي از طريق اثراتي كه بر جسم و روان افراد خواهند              :  محيط اجتماعي ـ اقتصادي     
شرايط زندگي، امكانات، تسهيالت آموزشي، نحوه ارتباطات، آگاهي ها،           .  داشت در سالمت افراد جامعه مؤثرند       

همگي به طريقي بر سالمت فرد، اثرگذار هستند و از طرفي ارتباط نامناسب              .  .  .  ، امنيت و    وضعيت اشتغال، درآمد  
 .اجتماعي باعث افزايش عوامل استرس زا و نهايتا بيماري مي شود

  ـ شيوه هاي زندگي مردم3

امعه  نظير عادات غذايي، تحرّك و عدم تحرّك، نوع تفريحات و سرگرمي ها، نحوه ارتباط با ساير افراد ج                      
مي تواند در سالمت افراد موثر باشد گرچه برخي از شيوه هاي زندگي در ارتباط با محيط زندگي انسان شكل                         

 .مي گيرد

  ـ وسعت و كيفيت ارائه خدمات4

 اقدامات  .سياست هاي بهداشتي جامعه و نحوه ارائه خدمات نيز در سالمت افراد جامعه نقش اساسي دارد                    
شش واكسيناسيون، بهسازي محيط، تامين آب آشاميدني سالم، مراقبت گروه هاي            پيشگيري از طريق افزايش پو     

آسيب پذير جامعه مثل مادران و كودكان و نظاير آن و نيز توزيع عادالنه خدمات، نقش عمده اي در سالمت كلّي                       
هداشتي  توانمند ساختن مردم براي ارتقاي سالمت خويش يكي از وظايف عمده مسئولين ب                .جامعه خواهد داشت  

 . كشور است

  ـ عوامل ديگر 5

 عوامل متعدد ديگري در سالمت افراد جامعه نقش دارند نظير سطح سواد، وضعيت كشاورزي و تغذيه،                   
 .سيستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعي، وضعيت جاده ها و شرايط اقتصادي اجتماعي

 شاخص هاي سالمتي جامعه  

ه سالمتي و گسترده بودن ابعاد سالمتي و تعيين كننده هاي آن،             با توجه به ديدگاه هاي متفاوت نسبت ب       
لذا شاخص هاي مختلفي براي ارزيابي سالمتي، مورد         .  اندازه گيري و ارزيابي سالمتي كار ساده اي نخواهد بود           

يد متذكر  استفاده قرار مي گيرد كه توافق كلّي در مورد اينكه كداميك از آنها با اهميت تر هستند وجود ندارد ولي با                    



 سالمت و بيماري / 2                                                                                                فصل    شت عمومي          كتاب جامع بهدا/  55

 

 
 

شد آن دسته از شاخص هاي سالمتي كه عيني، حساس و اختصاصي هستند براي ارزيابي سالمت مناسب تر                       
 .مي باشند

 اندازه گيري شاخص هاي سالمتي در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد

 ارزيابي و مقايسه وضعيت سالمت جوامع مختلف  •
  خدمات و نيروي انساني كمك به برنامه ريزي خدمات بهداشتي و توسعه •
 اثبات مؤثر بودن فعاليت ها  •
 مستند كردن فعاليت هاي انجام شده •

شاخص هاي سالمتي جامعه بسيار گسترده هستند و شامل شاخص هاي ابتال، مرگ و مير، باروري و نيز                  
ررسي هاي در اينجا مهمترين و رايج ترين شاخص هايي كه در ب            .  انواع شاخص هاي اقتصادي فرهنگي مي باشند     

 :جمعيتي و ارزيابي كلّي جامعه عيني تر بوده و قابل محاسبه هستند مورد بحث قرار مي دهيم

 ميزان هايي كه در ارتباط با بيماري هستند : (Morbidity Rates)الف ـ ميزان هاي ابتالء 

 
  (Incidence Rate) ـ ميزان بروز 1

 موارد جديد يك بيماري در مدت معين               تعداد                           

                           n10 × ميزان بروز= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                       متوسط جمعيت در معرض آن بيماري در همان زمان

 
  (Prevalence Rate) ـ ميزان شيوع 2

 شامل ميزان شيوع لحظه اي و ميزان شيوع دوره اي است كه معموالً ميزان شيوع لحظه اي بيشتر مورد                       
 .استفاده قرار مي گيرد

        تعداد موارد موجود يك بيماري در يك مقطع زماني       
n10  ×ميزان شيوع لحظه اي = ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPoint P.R 

                        كل جمعيت در همان مقطع زماني      

     Period P.Rميزان شيوع دوره اي = ميزان شيوه لحظه اي + ميزان بروز 
 

                     ن همانطور كه در فرمول ميزان بروز مشاهده مي شود اين ميزان موارد جديد بيماري را در فاصله زماني معي
در صورتيكه تفسير مقادير به      .  بنابراين افزايش آن نشانة گسترش بيماري در جامعه مي باشد          .  اندازه گيري ميكند  

دست آمده از ميزان شيوع، كمي پيچيده تر است زيرا ميزان شيوع بيماري به دو عامل يكي بروز و ديگري مدت                        
 .بيماري وابسته است
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                                            D   ×  I    =   P  
   

                   متوسط طول مدت بيماري        بروز      شيوع
 نيز  n10ضمنا بايد متذكر شد چون ميزان ها معموالً كمتر از يك هستند براي بيان مناسب آنها اغلب از ضريب                   

 .استفاده مي شود
  (Cumulative Incidence)  (CI) ـ ميزان بروز تجمعي 3

        تعداد افراد جامعه كه در يك فاصله زماني معين بيمار مي شوند                    

                n10 ×  ميزان بروز تجمعي= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 راد آن جامعه در ابتداي همان فاصله زماني                                     تعداد اف

 .     بروز تجمعي بيان كننده نسبتي از افراد جامعه است كه در فاصلة زماني معيني به بيماري مبتال شده اند

  (Mortality Rates)ب ـ ميزان هاي مرگ و مير 

 .ستند ميزان هايي كه در ارتباط با مرگ و مير ناشي از بيماري و يا ساير وقايع ه
     (Crude death Rate) ـ ميزان مرگ خام 1

      تعداد موارد مرگ طي يكسال                                

                      n10×  ميزان مرگ خام=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سال                                    متوسط جمعيت همان     

  (Infant Mortality Rate)  (IMR) ـ ميزان مرگ شيرخواران 2

          تعداد موارد مرگ كودكان زير يكسال در مدت معين                      

                  n10 × ميزان مرگ شيرخواران= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                         تعداد مواليد زنده در همان مدت        

 
   (Neonatal Mortality Rate) ـ ميزان مرگ نوزادان 3

  روز در مدت معين28         تعداد موارد مرگ نوزادان زير                      

                  n10 ×ميزان مرگ نوزادان= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 

  تعداد مواليد زنده در همان مدت                                             

 
  (Maternal Mortality Rate) ـ ميزان مرگ مادران 4

 ت معين     تعداد موارد مرگ مادران به علت عوارض بارداري و زايمان در مد      
n10 × ميزان مرگ مادران= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  تعداد مواليد زنده در همان مدت                                         
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  (Fertility Rates)ج ـ ميزان هاي باروري 

 .در ارتباط با والدت و باروري مي باشند ميزان هايي كه 
                (Crude Birth Rate) ـ ميزان تولد خام 1

 )معموالً يكسال(                تعداد مواليد طي مدت معين                  

                     n10×  زان تولد خاممي=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                            متوسط جمعيت همان سال                    

 
  (General Fertility Rate) ـ ميزان باروري عمومي 2

                                        تعداد مواليد طي مدت معين     

               n10  ×ميزان باروري عمومي= ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  سال در همان مدت15 - 44                         متوسط جمعيت زنان    

 
  (Total Fertility Rate) ـ ميزان باروري كلي 3

  5×                                    مجموع ميزانهاي باروري اختصاصي سني 

 ميزان باروري كلي=                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

                                                             1000  

 
 ميزان رشد جمعيت  =      ميزان تولد خام   -          ميزان مرگ خام   

                      DR        -          BR                      =   GR      

 ساير شاخص هاي سالمتي 

 : شاخص هاي رفتار بهداشتي و شيوه زندگي نظير 
 نسبت كساني كه سيگار مي كشند •
 نسبت كساني كه الكل مصرف مي كنند •
 نسبت كساني كه دارو مصرف مي كنند •
 رندنسبت كساني كه فعاليت بدني كافي دا •
 نسبت كساني كه رژيم غذايي مناسب دارند •
 نسبت كساني كه فعاليت جنسي مطمئن دارند •
 نسبت كساني كه تنظيم خانواده را رعايت مي كنند •
 نسبت كساني كه اضطراب و افسردگي دارند •
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 نسبت كساني كه رضايت از زندگي دارند •

 شاخص هاي محيطي

 آب و هوا  •
 مسكن  •
 تراكم جمعيت •

 اقتصاديشاخص هاي اجتماعي 

 درآمد سرانه •
 تفريحات و سرگرمي هاي سالم •
 اميد زندگي •
 مشاركت مردم در برنامه هاي ارتقاء سالمت •

  دارند نظير (Subjective)شاخص هايي كه بيشتر جنبه ذهني 

فعال بودن فرد در جامعه، سطح انرژي، خواب، عكس العمل هاي           :  ارزيابي اعمال بدني و حالت سالمتي         •
 هيجاني

 عالئم اضطراب و افسردگي، ميزان رضايت از زندگي و شادماني : ضعيت رواني ارزيابي و •
 ميزان حمايت اجتماعي و فعاليت هاي اجتماعي: ارزيابي وضعيت اجتماعي  •
امروزه به آن توجه بيشتري مي شود ولي بايد اذعان كرد ارزيابي كيفيت زندگي               :  ارزيابي كيفيت زندگي     •

ت زندگي حاصل تقابل شرايط اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و محيطي           كار بسيار مشكلي است زيرا كيفي     
 . است كه بر توسعه انساني اثر مي گذارد

شاخص هاي ارزيابي كننده كيفيت زندگي شامل شاخص هاي اجتماعي، شاخص هاي بهداشتي، شاخص هاي              
در خاتمه بايد   .  ندگي است اقتصادي و نيز شاخص هاي مربوط به طرز تلقي فرد و جامعه نسبت به مفهوم كيفيت ز                 

 .گفت استفاده از چند شاخص تعيين كننده سالمت، روش مؤثري در ارزيابي وضعيت سالمتي مي باشد

 تعريف بيماري 

در حقيقت بيماري نقطه مقابل       .  نظير سالمتي در مورد بيماري هم تعاريف متعددي ارائه شده است               
ر گونه انحراف از سالمت كامل جسمي يا رواني است كه           ه  بيماريسالمتي است و با توجه به تعريف سالمتي،         
  .مي تواند به صورت آشكار يا پنهان باشد

  از بيماريWebsterتعريف فرهنگ 

كه تغيير حالت    وضعيتي كه در آن سالمت بدن كاهش يافته و از حالت سالمتي دور شده باشد به طوري                 
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 . بدن باعث قطع عملكرد اعمال حياتي شود

  Oxford تعريف فرهنگ

 حالتي كه بدن يا بعضي از اندام هاي بدن دچار قطع عمل طبيعي شوند يا از كار بيفتند

 تعريف بيماري از ديدگاه اكولوژي 

 اختالل عمل اندام هاي انساني در رابطه با محيط زيست
           Disease ،Illness و Ill healthمتفاوتي دارند اغلب به جاي هم به كار برده مي شوند ولي مفاهيم . 

Disease     مشتق مي شود از dis   و ease   يعني discomfort  .  Disease      عبارتست از اختالل سالمتي به 
پس .  صورت عيني مثالً وقتي از نظر ميكروسكپي اختالل عمل سلولي مشخص شده كه داللت بر سرطان دارد                    

 بدن كه قابل تشخيص است و ممكن است          عبارتست از وجود تغييرات پاتولوژيك يا غير طبيعي        Diseaseبيماري  
 .بدون نشانه هاي خاص باشد

 ) Illness (                            تجربه ذهني بيماري 
  احساس ناخوشي          احساس ناخوشي              

  داراي بيماري              بدون بيماري             
Malingering                       Ill health    تشخيص بيماري                          (Disease) 

                                                                                                                     
                                               احساس بهبودي                        احساس بهبودي

  بدون بيماري                             داراي بيماري
Healthy                               Screening      

Illness  :                   براي .  يك تجربه ذهني فقدان سالمتي است كه به صورت نشانه هاي خاص نظير درد تظاهر مي كند
ممكن است براي فردي از طريق غربالگري تشخيص سرطان          :  يم  روشن شدن مطلب به ذكر يك مثال مي پرداز        

داده شود در حاليكه هيچ گونه عالئمي ندارد در اينجا بدون اظهار هيچگونه ناراحتي اين فرد مبتال به بيماري است                    
(Disease)  .                         بالعكس ممكن است فرد عالئمي را اظهار كند ولي در بررسي هاي بيشتر مشخص شود كه

 و باالخره ممكن است فرد عالئمي را اظهار كند و بعد از تجسس بيشتر مثالً                 (Illness)ه اي ندارد   هيچگونه عارض 
 . به كار مي رود(Ill health)در اين حالت واژه . انجام آزمايشات، بيماري وي به اثبات برسد

  (Life expectancy)اميد زندگي 

زنده مانــدن را دارد    )  احتمــال(روه سني انتظار    عبارتست از متوسط تعداد سال هايي كه هر فرد در هر گ           
معموالً اميد به زندگي در بدو تولد، بيشتر مورد استفاده قرار             )  در صورت ادامه ميزان هاي اختصاصي سني جاري       (

 .مي گيرد
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 شاخص ساليوان 

ملكرد براي محاسبه آن بايد مدت احتمالي بستري شدن و ناتواني ع             .   اميد زندگي بدون ناتواني است     
اين شاخص يكي از نشانگرهاي نشان دهنده كيفيت زندگي نيز             .  فعاليت هاي عمده را از اميد زندگي كسر كرد         

 .             مي باشد

 )  ـWinslowتعريف وينسلو ـ (بهداشت عمومي 

 عبارتست از علم و هنر پيشگيري از بيماري ها، طوالني كردن عمر و ارتقاي سطح سالمت از طريق                      
هاي سازمان يافته اجتماع به منظور سالم سازي محيط، كنترل بيماري ها، آموزش بهداشت، ايجاد اقدامات                 كوشش 

پزشكي و پرستاري جهت تشخيص زودرس و درمان بيماري ها و باالخره ايجاد يك سيستم اجتماعي كه در آن هر                    
كه تمام اقدامات مربوط به بهداشت      بايد متذكر شد    .  فرد داراي سطح زندگي مطلوبي براي حفظ سالمتي خود باشد         

 را  سالمت و   بهداشتفردي و بهداشت عمومي به منظور دست يابي به سالمتي است و بنابراين نبايد تعريف                    
 .معادل يكديگر در نظر گرفت

   (Quality of life)كيفيت زندگي 

از زندگي،  ميزان رفاه جسمي، رواني و اجتماعي كه به وسيله اشخاص درك مي شود نظير رضايت                      
احساس سالمت، دارا بودن شغل، داشتن همسر، موقعيت اجتماعي اقتصادي مناسب، خالقيت، احساس مالكيت،                 

بايد توجه داشت كيفيت زندگي با سطح زندگي متفاوت است سطح زندگي شامل                  .  .  .  همكاري با ديگران و      
در صورتيكه كيفيت   .  .  .  شغل و   معيارهاي كامال عيني است مثل وضعيت اقتصادي، وضعيت مسكن، وضعيت              

بنابراين طرز تلقي و نگرش فرد به زندگي در كيفيت زندگي و ارزيابي              .  زندگي شامل دو جنبه عيني و ذهني است        
 بين اميدها و انتظارات يك فرد و تجربيات          (gap)كيفيت زندگي منعكس كننده اختالف و فاصله         .  آن موثر است  

 .فعلي او مي باشد

 شاخص هاي ارزيابي كننده كيفيت زندگي نمونه اي از 

، وضعيت سالمندان، ميزان خودكشي     LBW  :شاخص هاي اجتماعي مثل شاخص هاي مربوط به سالمتي       
.  .  . افراد شاغل و غير شاغل جامعه، وضعيت درآمد جامعه و              :  شاخص هاي مربوط به وضعيت اقتصادي     .  .  .  و  

 .بوضعيت آلودگي هوا و آلودگي آ: شاخص هاي محيطي

چنانچه قبال ذكر شد كيفيت زندگي با سطح زندگي كامال متفاوت است، سطح زندگي به مواردي نظير                    
وضع اقتصادي، وضع مسكن، شغل و نظاير اينها مربوط مي شود كه كامال قابل اندازه گيري است و همه اينها                        

از امكانات بااهميت زندگي وي را      مي تواند در كيفيت زندگي مؤثر باشد ولي كيفيت زندگي ميزان بهره مندي فرد                
 .مشخص مي كند و منعكس كننده ميزان رضايت فرد از موهبت هاي زندگي نيز مي باشد
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 ژنتيك و سالمت
Genetic  & Health 

 
دكترالله ،  ***، دكتر خسرو رفائي شيرپاك    **، دكتر فروزان كريمي   *دكتر سيدمحمد اكرمي  

  *حبيبي

 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران* 

 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي **

 دانشكده بهداشت علوم پزشكي تهران*** 

 هداف درس  ا

   :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 . اندر كاران سالمت جامعه توضيح دهددليل اهميت پرداختن به علم ژنتيك را براي دست 

ساختار ژنتيكي انسان را به اختصار شرح داده و مفاهيمي چون فنوتيپ، ژنوتيپ، تقسيم ميتوز و ميوز را                   
 .توضيح دهد

طبقه بندي بيماري هاي ژنتيكي و تعدادي از شايع ترين اختالالت مربوط به آن ها را نام برده و شرح                       
 .بيان كندمختصري از هريك از آن ها 

 .پيشرفت هاي حاصل شده در ژنتيك مولكولي را با شرح مختصري از هر كدام نام ببرد 

 و عوامل موثر بر ثبات ژن ها        Hardly- Weinbergژنتيك جمعيت و تكامل را تعريف كرده و قانون            
 .در جامعه را توضيح دهد

 .غربالگري ژنتيك و مشاوره ژنتيك را شرح دهد 

 .نتيكي را در مراقبت هاي بهداشتي توضيح دهدنقش بالقوه مطالعات ژ 

 مقدمه

با كاهش بروز بيماري هاي واگير و غير ارثي كه منجر به مرگ و مير نوزادان مي گردند، اختالالت                         
. ژنتيكي، نسبت قابل توجهي از علل مرگ و مير نوزادان را در كشورهاي توسعه يافته به خود اختصاص داده است                     

 هاي حاصل در علم ژنتيك، دانشمندان را قادر ساخته است با شناخت و تغيير در ساختار                    عالوه بر اين پيشرفت   
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ژنتيكي تك ياخته ها، گياهان و جانوران به پيشرفت هاي قابل توجهي در پزشكي، كشاورزي، بهداشت محيط، تغذيه                
 توسط باكتري هايي كه در ژنوم آن ها       نظير انسولين و بازيافت زباله ها و فاضالب ها      ساخت هورمون هايي   .  نائل آيند ...  و  

ي انساني با بهره گيري از موجودات ديگري نظير موش، توليد بذرهايي كه در               دستكاري شده است، ساخت بافت ها    
انواع بذرهاي معمولي بلكه كيفيت غذايي باالتري نيز دارند،          مقابل آفت ها مقاومند و محصول شان نه تنها چند برابر            

كنند و تلقيح مصنوعي آن ها، كشف بيماري هاي كروموزومي        يي كه گوساله هاي نر يا ماده ايجاد مي        جداسازي اسپرم ها 
يا ژنتيكي قبل و حين بارداري و پديده كلونينگ فقط تعداد اندكي از نمونه هاي بسيار زياد پيشرفت هاي حاصل                      

 .شده در علم ژنتيك هستند
گان نبوده و در بعضي موارد معتقدند كه نه تنها به رفاه            اين كشفيات و پيشرفت ها، هميشه مورد توافق هم       

و سالمت انسان نمي انجامد بلكه ممكن است مشكالت زيست محيطي، بهداشتي و اخالقي فراواني را به دنبال                     
براي مثال دستكاري در تركيب ژن هاي گياهان و امتزاج اين ژن ها با گونه هاي ديگر گياهي ممكن                   .  داشته باشد 
.  به پديد آمدن انواع خاصي از گياهاني شود كه اكوسيستم را با مخاطره و يا تغييرات جدي روبرو كند                      است منجر 

انسان با بحث هاي اخالقي و چالش هاي بسيار زيادي روبرو شده           )  شبيه سازي (همچنين پديده هايي مثل كلونينگ     
 .است

آورد و روز به    و بيماري انسان به دست مي      علم ژنتيك روز به روز جايگاه محكم تر و مهم تري را در سالمت               
، (Cytogenetic)روز تخصصي تر شده و شاخه هاي مختلفي در اين علم به وجود مي آيند؛ مثل ژنتيك سلولي                     

ژنتيك بيوشيميايي، ژنتيك باليني، ژنتيك ايمني، ژنتيك ميكروبي و ژنتيك جمعيت و بديهي است كه كار در اين                    
 . ي پيشگيري و درمان بسياري از بيماري هاي ژنتيكي فراهم آورده استزمينه ها بستر مناسبي برا

 ساختمان ژنتيكي انسان

در هسته سلول هر    .  براي درك بهتر ساختار ژنتيكي انسان، اين ساختار را از كل به جز، بررسي مي كنيم                
 جنسييك جفت    و   غيرجنسي جفت از اين كروموزوم ها       22.   وجود دارد  كروموزوم)   جفت 23( عدد   46انسان  

كه توسط پروتئين هاي خاصي       DNAزنجيره دو رشته اي     هر كروموزوم از     .  هستند)  Xو    Y كروموزوم هاي  (
بازهاي آلي موجود در    .   به وجود آمده است    بازهاي آلي  از توالي    DNAهر زنجيره   .  پوشيده شده تشكيل شده است    

در دو  .  (T) و تيمين    (C)  ، سيتوزين (G)انين  ، گو (A) فقط چهار نوع هستند به نام هاي آدنين           DNAهر رشته   
تيمين هميشه در مقابل آدنين و      .   اين بازها دو به دو با هم جفت مي شوند          DNA  رشته مقابل هم در يك مولكول     

 . سيتوزين هميشه در مقابل گوانين قرار مي گيرد
از زوج هاي بازهاي   يعني هر ژن، توالي خاصي       .   مي باشد DNA بعنوان واحد وراثتي قطعه اي از        ژنهر  

 و  A-T  ،T-A  ،G-C  همانطور كه اشاره شد فقط چهار شكل از پيوند بازهاي آلي قابل تصور است يعني               .  آلي است 
C-G  .           اما وقتي بدانيم كه هر ژن مي تواند شامل         .  اين تعداد محدود نمي تواند رموز بي شمار ژنتيكي را توجيه كند

در هر  .   ميليارد زوج باز آلي دارد موضوع روشن خواهد شد          3ن تقريباً    انسا DNAهزاران زوج باز آلي باشد و كل         
تركيب هاي سه زوجي ديگر از      (ژن، هر سه زوج باز آلي مثل كلمه اي عمل مي كند كه وقتي كنار كلمات ديگر                    

. اهد شد قرار مي گيرند رمز ژنتيكي را مي سازند كه نهايتاً منجر به ساخت يك مولكول اسيد آمينه خو                 )  بازهاي آلي 
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 ازجمله آنزيم ها را به عهده خواهند داشت كه در            پروتئين به نوبه خود ساخت هزاران نوع          اسيدهاي آمينه اين  
شكل گيري و تنظيم اعمال بدن نقش دارند و بر اساس اينكه دستور ژنتيكي چه مي باشد بعضي سلول ها به                          

نهايتاً به يك انسان با خصوصيات      ...  ي قلب و    سلول هاي عصبي، بعضي ديگر به عدسي چشم، تعدادي به دريچه ها         
 كه  پروژه ژنوم انساني  .   ژن شناسايي شده است    25000-20در هر انسان حدود     .  منحصر به فرد تبديل مي شوند    

ساختار ژنتيكي انسان را مي توان به      .   به پايان رسيد   2003شناسايي نقشه كامل ژني انسان را بر عهده دارد در سال            
 :ردكتابي تشبيه ك

هر فصل هزاران داستان را به نام ژن ها در بر            .   فصل به نام كروموزوم دارد      23فرض كنيد اين كتاب      
 كودونهر پاراگراف از كلماتي شكل گرفته اند كه به نام           .  هر داستان از پاراگراف هايي تشكيل شده است      .  مي گيرد

اگر كتاب ژنوم انساني    .   ناميده مي شوند  زهاي آلي باناميده مي شوند و هر كلمه از حروفي تشكيل مي شود كه به نام              
در يك ثانيه بخوانيم، به يك قرن فرصت احتياج داريم تا آن را به پايان برسانيم و اگر هر حرف آن به                       را با سرعت هر كلمه      

 در هسته   كروموزوم ها.   كيلومتر پيدا خواهد كرد    1200 متر يك ميلي متر از هم رديف كنيم طولي برابر             فاصله يك ميلي  
جفت هستند بنابراين هر ژن بر روي يك كروموزوم با ژن مقابل خود بر روي كروموزوم ديگر                   سلول به صورت جفت     
 و اگر مشابه نباشند فرد را براي        (AA)  هموزيگوتدهد كه اگر با هم مشابه باشند فرد را           جفت ژني را تشكيل مي     

ود كه اثر اين ژن هم بر روي افراد هموزيگوت و هم بر               ناميده مي ش  غالبوقتي ژني   .   گويند هتروزيگوتآن ژن   
.  ناميده مي شود كه اثرش فقط بر روي افراد هموزيگوت باشد            مغلوبروي افراد هتروزيگوت ظاهر شود و وقتي         

گاهي اوقات يك صفت خاص در انسان محصول عملكرد چند ژن به طور همزمان و با هم مي باشد به اين گونه                        
نمونه هايي از صفاتي كه توسط چند ژن كنترل مي شوند         .   اطالق مي شود  (Multiple gene)  ددژن هاي متع ژن ها،  

شامل رنگ پوست، قد، وزن، طول عمر، درجه مقاومت در برابر بيماري ها، فشار خون شرياني، ميزان ضربان قلب و                   
بعضي از آن ها ممكن    .  اشغال كنند متفاوتي را بر روي كروموزوم ها       اين ژن ها ممكن است جايگاه هاي       .  مي باشند...  

. پراكنده شده باشند  )  كروموزوم هاي غيرهمولوگ ( هاي متفاوتي   است به صورت گسترده اي بر روي زوج كروموزوم         
 .ناميده مي شود(Penetrance)  نفوذ ژنميزاني از يك صفت ژنتيكي خاص كه در فرد مشخصي بروز مي كند 

اين تغيير  .  ن هاي طبيعي به ژن هاي غيرطبيعي تبديل مي شوند        ژن ها معموالً ثابت هستند اما گاهي ژ        
جهش، جزو پديده هاي منظم طبيعت محسوب مي شود ميزان جهش هاي             .   ناميده مي شود   )موتاسيون(جهش  

از قبيل اشعه ماوراء بنفش، رادياسيون و سرطان زاهاي شيميايي،              )  موتاژن(طبيعي با مواجهه با جهش زاهايي        
 .افزايش مي يابد

 ژنوتيپ و فنوتيپ

 به تظاهرات خارجي اين ساختار ژنتيكي اطالق          فنوتيپ به تمامي ساختار ژنتيكي هر فرد و            ژنوتيپ
ژنوتيپ در زمان تشكيل تخمك مشخص مي شود و در تمام طول زندگي ثابت باقي مي ماند ولي فنوتيپ                   .  مي شود

بنابراين ژنوتيپ  ...  ، توده عضالني، شكل بدن و        ممكن است از زمان جنيني تا بزرگسالي تغيير كند مثل قد، وزن             
ماده ژنتيكي را مي توان به تكه اي از گِل          .  جنبه تغييرناپذير و فنوتيپ جنبه تغييرپذير مواد ژنتيكي انسان هستند           
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وزن، حجم، قوام و خصوصيات شيميايي اين تكه گل ثابت است اما سفالگر مي تواند آن را به                 :  سفالگري تشبيه كرد  
 . پزشكي علم مديريت فنوتيپ انسان استبنابراين گفته مي شود كه . ل مختلف در آورداشكا

 تقسيم سلولي

 .ميتوز و ميوز: تقسيم سلولي بر دو نوع است
 نوعي از تقسيم سلولي است كه در طي آن هر كروموزومِ سلولي از طول به دو كروموزوم خواهر                     :ميتوز

) سلول هاي در حال شكل گيري    (ام از آن ها به يكي از سلول هاي دختر           تقسيم مي شود و هر كد      كروماتيدبه نام   
در طي اين روند هر سلول دختر درست همان مقدار و همان نوع از كروموزوم هاي خواهر را دارا خواهد                      .  مي روند

سيم سلول هاي جنسي از طريق تق     .  اين نوع تقسيم در همه سلول ها به جز سلول هاي جنسي اتفاق مي افتد              .  بود
 .ميوز تكثير مي يابند

اين شكل از   .   در تقسيم ميوز دو تقسيم سلولي و فقط يك تقسيم كروموزومي صورت مي گيرد                 :ميوز
حاصل اين تقسيم سلول هايي هستند كه تعداد كروموزوم هاي آن ها نصف              .  نيز مي نامند تقسيم را تقسيم كاهشي      

 .اتفاق مي افتد) اسپرم و تخمك( سلول هاي جنسي انسان اين نوع تقسيم در. باشدكروموزوم هاي سلول اصلي مي 

 طبقه بندي اختالالت ارثي

 .اختالالت ارثي را مي توان در سه گروه كلي دسته بندي كرد
 الف ـ اختالالت كروموزومي

 ب ـ اختالالت تك ژني 
 ج ـ بيماري هاي چند عاملي

 اختالالت كروموزومي

ز والدين وجود داشته باشد و به فرزندان منتقل شود ولي              اختالالت كروموزومي ممكن است در يكي ا       
جنين هايي كه در زمان    %  50.  ممكن است بدون هيچ سابقه خانوادگي و در طي تشكيل تخمك به وقوع بپيوندند               

بايد به خاطر داشت    .  لقاح ناهنجاري هاي كروموزومي داشته باشند در سه ماهه اول خود به خود سقط خواهند شد                
ت كروموزومي مي توانند در مراحل بعدي زندگي رخ دهند كه البته ممكن است با اثرات سوئي بر                        كه اختالال 

 .سالمتي نيز همراه باشند
اختالالت كروموزومي بسته به اينكه در كروموزوم هاي جنسي رخ دهند يا در كروموزوم هاي اتوزومال                  

نسي يا اتوزومي انواع اختالالت چه از نظر          ، طبقه بندي مي شوند و در هر يك از كروموزوم هاي ج             )غيرجنسي(
 .برخي از اَشكال اين اختالالت در زير شرح داده شده اند. ساختار و چه از نظر تعداد ممكن است رخ دهد

   (Non-disjunction) ـ جدانشدن 1

قل  در اين نوع اختالل، يكي از جفت كروموزوم ها از هم جدا شده و هر دو با هم به يك قطب هسته منت                      
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 47 عدد براي يكي و       45مي شوند و بنابراين سلول هاي دختر تعداد كروموزوم هاي نامساوي خواهند داشت مثالً               
 نباشند  پلوئيداختالالت عددي كروموزوم كه در آن تعداد كروموزوم ها درست برابر با تعداد  ها              .  عدد براي ديگري  

 كروموزوم داشته باشد    3 كروموزوم،   2روموزوم به جاي    اگر جفت خاصي از ك    .  ناميده مي شوند (2n±1)   آنوپلوئيدي
 . نام مي گيردمونوزومي ناميده مي شود و اگر در هر جفتي از كروموزوم فقط يك كروموزوم موجود باشد تريزومي

  ـ جابجايي 2

 گاهي در طي تقسيم هسته اي قسمتي از يك كروموزوم جدا شده و به كروموزوم ديگري كه با                           
 .نيست مي چسبد به اين پديده جابجايي مي گويند) همولوگ(، همگن كروموزوم اول

  ـ حذف  3

بنابراين يكي يا تعدادي از     .  در اينجا قسمتي از كروموزوم ممكن است جدا شده و از كاريوتيپ حذف شود              
 .باشداگر اين قسمت جدا شده بزرگ باشد ممكن است با ادامه حيات مغايرات داشته . ژن ها از بين خواهند رفت

  ـ دوتايي شدن  4

 .گاهي دو ژن در يك كروموزوم، همزمان ظاهر مي شوند كه به نام دوتايي شدن ناميده مي شود

  ـ واژگوني 5

 . گاهي اوقات قطعه اي از كروموزوم برعكس مي شود و رديف ژني در اين كروموزوم به هم مي خورد

  ـ ايزوكروموزوم ها 6

ي تقسيم عرضي به جاي تقسيم طولي كروموزوم هايي پديد مي آيند كه            گاهي به خاطر تقسيم اشتباه يعن     
 .از نظر ساختماني اشكاالتي دارند

 ) موزائيكي شدن( ـ موزائييسم 7

در اين شكل كروموزوم هاي سلول هاي بدن و بنابراين سلول هاي بدن از نظر ژنتيكي به دو يا چند دسته                   
 طي جهش ژنتيكي و يا جدا نشدن در طي دوره جنيني يا ديرتر                چنين پديده اي ممكن است در    .  تقسيم مي شوند 

 .اتفاق بيفتد

 بيماري هاي مربوط به كروموزوم هاي اتوزومال 

 
 )سندروم داون (21تريزومي 

در همه نواحي دنيا و در ميان همه گروه هاي            .  شايع ترين اختالل كروموزوم  اتوزومي در انسان است         
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. ميزان بروز آن با افزايش سن مادر افزايش مي يابد        .   تولد زنده است   700در هر   نژادي رخ مي دهد و شيوع آن يك        
 21يك كروموزوم   در اين اختالل    .  است%  2-5 سالگي   40 سالگي ميزان بروز آن به دو در هزار و پس از               20در  

ابجايي ج)  موارد%  5در  (گاهي  .   عدد است   47اضافي در سلول هاي بدن وجود دارد يعني مجموع كروموزوم ها               
، 15،  14،  13مثل كروموزوم   ( اضافي به يكي از كروموزوم هاي ديگر        21 رخ مي دهد يعني كروموزوم      21كروموزوم  

موارد، %  3در  .   عدد مي باشد ولي اختالل، همچنان وجود دارد        46مي چسبد و تعداد كلي كروموزوم ها       )  22 يا   21
عالئم دراين  .  ر تريزومي دارند و بعضي ديگر طبيعي هستند       موزائييسم وجود دارد يعني بعضي از سلول هاي بدن بيما        

موارد يكي از والدين دچار جابجايي متوازن خواهند بود كه در صورت تشخيص             %  40 تا   20در  .  افراد خفيف تر است   
چنين امري، ديگر افراد درجه يك خانواده نيز بايد مورد بررسي قرار گيرند تا كسي كه در معرض خطر داشتن                          

 .مبتالست شناسايي شودفرزند 
قد كوتاه، سر گرد و كوچك،      .  اين سندرم در كودكان با سن باالتر و بالغين، به راحتي تشخيص داده مي شود               

 هاي باريك و زاويه دار، گوش هاي غيرعادي، كف دست هاي كوچك، اندام هاي شل و سست، عقب ماندگي                  چشم
اخلي بدن مثل اختالالت قلبي، آترزي دستگاه گوارش          ذهني و تعدادي اختالالت ديگر به خصوص اختالالت د          

 .ازجمله عالئم بيماري محسوب مي گردد
 

 ساير تريزومي هاي اتوزومي

 18و كروموزوم   )  5000/1با ميزان بروز      (13تريزومي هاي ديگر نيز در ساير كروموزوم هـا نظير كروموزوم         
تعداد .   است 21 خودي در رحم مادر بيشتر از تريزومي         در اين تريزومي ها خطر مرگ خود به      .  رخ مي دهد )  8000/1(

 .اندكي از متولّدين نيز بيش از يك سال عمر مي كنند و اغلب در دوران شيرخوارگي فوت مي نمايند
 

 مونوزومي هاي اتوزومال

 .مونوزومي هاي اتوزومال، بسيار نادر هستند و معموالً منجر به سقط جنين خواهند شد

  كروموزوم هاي جنسياختالالت مربوط به

 .سندرم هاي زير شناخته شده ترين سندرم هاي همراه با اختالالت كروموزوم هاي جنسي هستند
 

 سندرم ترنر

از تخم هاي با اين اختالل سقط        %  98اما حدود   .   در انسان مي باشد    شايع ترين اختالل كروموزومي    
اين نوزادان در   .   تولد زنده دختر هستند     10000باقي مانده كه متولد مي شوند، حدود يك در           %  2خواهند شد و     

بيماراني كه از اين سندرم رنج مي برند دختراني هستند         .  معرض خطر بااليي براي مرگ در دوران نوزادي مي باشند        
 به  xxكروموزوم جنسي آن ها به جاي       .   كروموزوم دارند  45 كروموزوم   46با غدد جنسي رشد نكرده كه به جاي          

ينجا  در  (است    xoشكل   است      Oا غايب  كروموزوم  دهنده  نشان     . جدا    ) حاصل  وضعيتي  چنين 
از نظر باليني بيماران كوتاه قد و نازا بوده، آمنوره اوليه           .  كروموزوم جنسي است    (Non-disjunction)نشدن  
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ي دارند و اغلب به ساير ناهنجاري هاي مادرزادي شامل كواركتاسيون آئورت، انسداد شريان ريوي، ناهنجاري ها                 
 .احتمال بروز سندرم ترنر با افزايش سن مادر، افزوده نمي شود. كليوي و عقب ماندگي ذهني مبتال هستند

  سندرم كِالين فِلتِر

شيوع آن يك در هزار تولد زنده نوزادان پسر             .  يكي از آناپلوئيدي هاي شايع كروموزوم هاي جنسي است         
بيماران مردان غيرطبيعي هستند كه يك       .  ز آن افزوده مي شود   باشد و ظاهراً با افزايش سن مادر بر ميزان برو           مي 

.  جفت كروموزوم اتوزوم شان عادي است      22 ولي   (xxxy , xxy) دارند   x و تعداد بيشتري كروموزوم      yكروموزوم  
در مايع  .  مردان خواجه اي هستند كه بيضه آن ها غيرفعال است        :   اين بيماري به صورت زير است       تظاهرات اصلي 

اين بيماران مبتال به ژينكوماستي و      .  پرمي وجود ندارد و موهاي صورت، زير بغل و زهار بسيار كم هستند             مني، اس 
 .عقب ماندگي ذهني مي باشند

 
  xyyسندرم  

و اغلب  )   سانتي متر  185بيشتر از   (اين مردان بلند قد     .   اضافه دارند  yمرداني هستند كه يك كروموزوم       
 . وع اين سندرم يك در هزار تولد زنده پسر استوق. داراي اختالل شخصيتي هستند

 
 xxxسندرم 

اما .  اين زنان نازا نبوده و فنوتيپ خاصي را از خود نشان نمي دهند             .   اضافه دارند  xزناني هستند كه يك     
 اضافي بيشتر شود احتمال عقب ماندگي ذهني و ناهنجاري هاي مادرزادي مثل                xهر چه مقدار كروموزوم هاي      

ميزان بروز اين اختالل با افزايش سن       .  لي غيرطبيعي، رحم و واژن خوب رشد نكرده هم بيشتر مي شود          دستگاه تناس 
 .مادر افزوده مي شود

  (Mendelian Disease)بيماري هاي مِندِلي 

گروهي از بيماري ها هستند كه به واسطه حضور ژن          .  به نام هاي اختالالت تك ژني هم ناميده مي شوند        
در اين صورت آن    .  جهش ژني باعث مي شود كه اطالعات مربوط به آن ژن تغيير كند            .   مي شوند جهش يافته ايجاد  

ژن، يا پروتئين هاي ناقص توليد مي كند و يا اصالً پروتئيني توليد نمي كند و كمبود همين پروتئين باعث ايجاد                       
و يا به صورت خودبخود در      جهش ژني ممكن است از نسلي به نسل ديگر منتقل گردد             .  عالئم بيماري خواهد شد   

ايجاد شود كه در اين صورت جهشي كه در سلول زاياي پدر يا مادر رخ داده است                    )  اسپرم يا تخمك  (سلول زايا   
 .خود را در تمام سلول هاي بدن فرزند بروز مي دهد

.  دهد چهار الگوي وراثت ممكن است رخ     .  اختالالت تك ژني از پدر و مادر به فرزندان قابل انتقال هستند           
همانگونه كه قبالً گفته شد هر      .  (x-linked)اتوزومال غالب، اتوزومال مغلوب و وابسته به جنس غالب و مغلوب              

زنان دو كروموزوم جنسي    .   جفت كروموزوم اتوزومال و يك جفت كروموزوم جنسي مي باشد         22سلول انسان داراي    
x     و مردان يك x    و يك y از زوج هاي كروموزوم قرار مي گيرد و به نام آلل          كپي دوم ژن ها بر روي يكي        .   دارند
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 .ناميده مي شود
افراد بيمار داراي يك    .   به ارث رسيدن فقط يك آلل جهش يافته براي بروز بيماري كافي است              اتوزومال غالب در  

فرزند فرد  .  شناخته مي شوند   (heterozygous)آلل طبيعي و يك آلل جهش يافته هستند و به نام هتروزيگوت                
 . درصد شانس به ارث بردن آلل مبتال و بيمار شدن را دارد50بتال م

به فرزند منتقل شود بيماري رخ       )  يك آلل از هر والد       ( اگر دو آلل جهش يافته         اتوزومال مغلوب در  
در اين نوع از انتقال اگر فقط يك آلل جهش          .   گفته مي شود  (homozygous)مي دهد به چنين فردي هموزيگوت      

زند منتقل شود او هتروزيگوت خواهد بود ولي بيماري را بروز نمي دهد بلكه فقط حامل ژن معيوب                      يافته به فر  
اگر دو فرد هتروزيگوت كه حامل ژن جهش يافته مغلوب           .  مي باشد و مي تواند اين ژن را به فرزندانش منتقل كند          

 درصد شانس سالم    25 به بيماري،     درصد شانس ابتالء فرزند آن ها      25هستند با هم ازدواج كنند در هر بارداري           
 . درصد شانس حامل شدن وجود دارد50ماندن و 

از آنجايي كه مردان فقط     .   قرار دارد  x ژن جهش يافته بر روي كروموزوم        وابسته به جنس  در اختالالت   
 به  مردان مبتال .     حامل ژن جهش يافته براي بيمار شدنشان كافي است         x دارند انتقال فقط يك      xيك كروموزوم   

 دارند و معموالً سالم باقي مي مانند چرا         xزنان دو كروموزوم    .   ناميده مي شوند  (hemizygous)نام همي زيگوت    
 خود را از پدر دريافت مي دارند فقط در صورتي          xكه بيشتر بيماري هاي وابسته به جنس مغلوب هستند و چون يك            

) هاي(درشان نيز حامل ژن جهش يافته بر روي كروموزوم          بيمار خواهند شد كه پدرشان مبتال به بيماري بوده و ما          
xخود باشد . 

در اختالالت وابسته به جنس اگر مرد بيمار با زن سالمي ازدواج كند ژن معيوب به همه دخترانش منتقل                    
  درصد دخترانش حامل ژن     50اما اگر دختر مبتال با مرد سالمي ازدواج كند،            .  مي شود، اما پسران، سالم مي مانند     

 درصد ديگر   50 درصد از پسرانش مبتال مي شوند و         50 درصد ديگر سالم خواهند ماند،        50معيوب خواهند بود و     
 برخي  1ضمنا جدول شماره     .   الگوي وراثتي اين نوع اختالالت را نشان مي دهد           1شكل شماره   .  سالم مي مانند 

 .اختالالت شايع تك ژني را نشان مي دهد
 deجهش ژني در اين دسته از بيماري ها معموال          .  لب شيوع كمتري دارند   اختالالت وابسته به جنس غا    

novo                         است و در فرد بيمار رخ مي دهد، به اين معني كه جهش را از هيچكدام از والدين خود به ارث نبرده است و 
ن است  بسته به زمان ايجاد جهش، ممك      .  در زيگوت، اوايل دوران جنيني يا در حين تكامل اندام ها رخ مي دهد              

 .در اين حالت گفته مي شود كه فرد براي جهش مورد نظر موزاييك است. تمامي سلول ها جهش را نشان ندهند

 اختالالت چند عاملي

شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد بيشتر بيماري هاي شايع بالغين ازجمله پرفشاري خون اوليه،                     
 قلبي، ديابت، آلزايمر، انواع سرطان ها و برخي             اسكيزوفرني، زخم اثني عشر، بيماري هاي ايسكمي زودرس          

اختالالت مادرزادي مانند عقب ماندگي ذهني، انواع ديسمورفي ها، اختالالت مادرزادي قلب جزء اختالالت چند                  
اختالالت چند عاملي به بيماري هايي گفته مي شود كه عالوه بر عوامل ژنتيكي، عوامل              .  عاملي محسوب مي شوند  

اين بيماري ها از الگوي توارثي خاصي پيروي نمي كنند و بروز آنها منوط به                .  بروز آنها نقش دارند   محيطي نيز در    
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 .اختالل در چند ژن و برهمكنش آنها با محيط است
 

مانند انواع مواد شيميايي، سموم، فلزات سنگين، آالينده هاي         عوامل محيطي   مطابق با اطالعات موجود،     
اين قبيل  .  ي، منجر به القاء استرس به سلول ها در ارگان هاي خاصي مي شوند             محيطي و برخي از عوامل عفون      

استرس هاي سلولي در نهايت منجر به ايجاد جهش در ژن هاي مختلف شده، در نتيجه عملكرد سلول و ارگان،                      
 . تغيير مي كند و منجر به بروز بيماري مي شود

 
قش مهمي در واكنش فرد در برابر پاسخ به عوامل              افراد نيز مي تواند ن     پروفايل ژنتيكي در اين ميان     

بدين معني كه برخي افراد با داشتن آلل هاي خاصي از برخي ژن ها،             .  محيطي و بروز يا عدم بروز بيماري ايفاء كند        
شايان ذكر است كه اين ژن هاي مستعد كننده، ضرورتا در سازوكار           .  نسبت به بروز برخي بيماري ها مستعدتر هستند      

بيماري، دخالت ندارند و صرفا فرد را در واكنش به عوامل محيطي مستعد به بروز بيماري در طول حيات خود                    ايجاد  
 هستند  HLAبه عنوان مثال، امروزه ثابت شده است كه افرادي كه داراي آلل هاي خاصي از ژن هاي                    .  مي كنند

 .  مستعد تر هستند1 تيپ ديابت و سِلياكنسبت به بروز برخي بيماري هاي خود ايمن مانند 
 

 پروتئين هايي را بر روي سطح سلول هاي ايمني، كد مي كنند كه در واكنش هاي مختلف                HLAژن هاي  
تغييرات نوكلئوتيدي در اين ژن ها، بيماري زا نيستند بنابراين نقش دقيقي در بروز                 .  ايمني نقش بسزايي دارند    

استعداد در بروز بيماري هاي چند عاملي را به اين دسته از ژنها            بيماري هاي خودايمن، ندارند و تنها همراهي و ايجاد         
.  است آلزايمر در بروز بيماري     ApoEاز جمله مثال هاي ژنهاي مستعد كننده، آلل هاي مختلف ژن          .  نسبت مي دهند 

 به صورت هموزيگوت از اين ژن هستند احتمال بيشتري             E4تحقيقات نشان مي دهد كه افرادي كه داراي آلل         
 توليد كننده پروتئين متصل شونده به ليپيد است كه در نقل و انتقال كلسترول                ApoEژن  .  ي بروز آلزايمر دارند   برا

و ساير ليپيد ها نقش بسزايي دارند، اما نقش مسقيم اين پروتئين ها در مكانيسم بيماري زايي آلزايمر مشخص                       
يمارهاي چند عاملي اين است كه تغييرات در اين ژن ها،          نكته حائز اهميت در زمينه ارتباط اين ژن ها با ب         .  نمي باشد

 (Correlation)ايجاد كننده بيماري نمي باشد و رابطه علت و معلولي ندارند، بلكه در عمل، ارتباط و همبستگي                    
 .دارد

 
كه شامل  )  سندرم هاي سرطان فاميلي  (در اين ميان، كسر كوچكي از سرطان ها واضحاً ارثي هستند               

توارث .يلي روده بزرگ، سرطان غير پوليپوزي فاميلي روده بزرگ و بعضي از سرطان هاي تيروئيد هستند               پوليپوز فام 
در سرطان هاي روده بزرگ و پستان نيز نقش دارد، اگرچه به خاطر شيوع نسبتاً زياد اين سرطان ها، افتراق فاميلي                     

تالالت چند عاملي پيچيده است چرا كه        طريقه به ارث رسيدن اخ    .  بودن از غير فاميلي بودن، قدري مشكل است        
براي مثال عواملي چون سيگار، رژيم غذايي، چاقي، ورزش نكردن بر روي بيماري              .  عوامل محيطي نيز نقش دارند    

سهم نسبي عوامل محيطي و استعداد ژنتيكي در به وجود آوردن بيماري از فردي به                  .  ايسكمي قلب موثر هستند   
 .فرد ديگر متفاوت است
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  برخي اختالالت شايع تك ژني-1جدول 
 

 الگوي وراثت ژن جهش يافته خصوصيات
فراواني در 

  تولد زنده1000
 اختالل

 Aهموفيلي  1/0 وابسته به جنس VIIIفاكتور  خونريزي غيرطبيعي

 Bهموفيلي  03/0 وابسته به جنس IXفاكتور  خونريزي غيرطبيعي

 3/0 وابسته به جنس ديستروفين تحليل عضالني
روفي عضالني     ديست
 دوشن

 05/0 وابسته به جنس ديستروفين تحليل عضالني
ديستروفي عضالني     

 (Becker)بكر 

  شكنندهxسندرم  5/0 وابسته به جنس FMR1 عقب ماندگي ذهني

 بيماري هانتينگتون 5/0 اتوزومال غالب هانتيگتين )دمانس(زوال عقل 

 يسنوروفيبروماتوز 4/0 اتوزومال غالب - NF 1,2 سرطان

 تاالسمي 05/0 اتوزومال مغلوب ژن گلوبين كم خوني

 1/0 اتوزومال مغلوب بتاگلوبين  ايسكمي-كم خوني 
بيماري سلول داسي      

 شكل

ناتواني در متابوليزه        
 كردن فنيل آالنين

فنيل آالنين            
 هيدروكسيالز

 1/0 اتوزومال مغلوب
 فنيل كتونوري

ضايعات پيشرونده ريه    
 و ديگر عالئم

CFTR 4/0 ومال مغلوباتوز 
 فيبروز كيستيك

  پيشرفت هاي حاصل شده در ژنتيك مولكولي

 DNA ـ تكنولوژي 1

 :تكنيك هاي جديدي كه به پيشرفت در ژنتيك پزشكي نسبت داده مي شوند به شرح زير هستند
 DNA با رديف هاي خاص ژني ساخته و به قطعه اي ديگر از            DNA در حال حاضر مي توان قطعاتي از        

اين كار به تشخيص ژنتيكي كمك بسيار مي كند و با          .  امل كننده قطعه ساخته شده است متصل كرد       كه ك 
 DNAآزمايش رديف هاي ژني نزديك به قطعه ساخته شده مي توان تجزيه و تحليل مناسب تري از                     

 .داشت
 و   هاي شناخته شده را شناسايي كرد      DNA روش هايي ابداع شده است كه مي توان رديف هاي ژني            

 .جهش هاي احتمالي بر روي آن ها را كه منجر به بيماري مي گردد مشخص نمود
 روش هاي تشخيصي جديدي به وجود آمده اند مثل استفاده از آنزيم هاي محدود كننده كه مي توانند                   

DNA            را منحصراً در رديف هاي خاص قطع كنند و نيز روش (Polymerase Chain Reaction)  يا   
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PCR   ط دادن رديف هاي ژني شناخته شده اي از           براي بسDNA    چنين روش هايي  .   به وجود آمده است
اين فرصت را فراهم مي كند تا با استفاده از قطعات فوق العاده كوچك بافتي به تشخيص سريع و آسان                     

 موجود در تنها يك سلول را نيز مورد تجزيه و تحليل             DNAحتي اين امكان وجود دارد كه       .  دست يابيم 
 .ار دادقر

رديف هاي .   را تكثير كنيم   DNA تكنيك هايي ابداع كرده اند كه ما را قادر مي سازد رديف هاي شناخته شده اي در              
 بسيار كمك كننده    VIII  ژني ايجاد شده از اين طريق در توليد موارد درماني مثل انسولين، اريتروپويتين و فاكتور                

 وجود آوردن حيواناتي كه از نظر ژنتيكي مخلوط هستند                 چنين تكنيكي همچنين مي تواند در به         .  هستند
(Transgenic animals)و ژن درماني، مورد استفاده قرار گيرد . 

 
 

  الگوي وراثتي كالسيك مندل-1شكل 

 
وم  انساني  ، كه در حال حاضر براي تمام ژن         (Genetic marker) با استفاده از نشانگرهاي ژنتيكي         

چنين كاري مطالعه خانواده ها    .   را مشخص نمود   DNA متفاوت   (clone)وجود دارند، مي توان كلون هاي     
 از پيش تعيين شده حتي مي توان            (probe)با استفاده از قطعات        .  را بسيار آسان خواهد كرد       

يماري هاي حاصل از   خويشاوندي هاي بسيار دور را مورد سنجش قرار داد و موقعيت ژن جهش يافته، در ب               
 .جهش هاي ژنتيكي را مشخص نمود

 روش هاي آزمايشگاهي وجود دارد كه مي توان پروتئين هاي حاصل از رديف هاي ژني با عملكرد                     
 .ناشناخته را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

aـ ژن غالب  

bـ ژن مغلوب 
 نسبتا ناشايعزوج شدن شايعترين نوع زوج شدن

cـ وراثت وابسته به جنس 
ژن حامل سالم

 %)25(ژن حامل سالم 
 %)25(مرد بيمار %)50(سالم و غيرحامل

مرد بيمار بدون سابقه خانوادگي از بيماري

 مرد
 زن

ژن معيوب
افراد بيمار
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 كمك مي كند تا    Fluorescence In Situ Hybridization تكنيك هاي جديد ژنتيك سلولي مثل        
 .رتباط بين ژن ها را در هسته سلول ها ، مستقيماً مشاهده كنيما

 مقايسه بين رديف هاي متفاوت ژني در گونه هاي مختلف قابل انجام است و به روشن شدن روند                       
 .تكامل كمك مي كند

 جنين حيوانات ديگر، حيوانات با ژن هاي مخلوط        DNA مي توان با وارد كردن رديف هاي ژني در           
(Transgenic Animals)  اين كار به ايجاد مدل هاي حيواني از بيماري هاي انسان كمك           .   ايجاد كرد

 و استفاده از ايجاد جهش هاي تجربي، در روشن نمودن نقش             Transgenicوجود تكنيك هاي   .  مي كند
وامل در اين بيماري ها تركيبي از ژنوتيپ ها و ع         .  ژن ها در بيماري هاي چند عاملي بسيار ارزشمند است         

 .محيطي، دخيل هستند و بايد شناخته شوند
، از  DNA كه حذف شده است و يا جدا كردن قطعه معيوب از                    DNAامكان وارد كردن قطعه اي       

 .تكنيك هاي جديد ديگر است

 ـ ژن درماني2

تغيير ژن درماني در واقع وارد كردن رديفي از ژن ها، در داخل سلول است تا رفتار سلولي را آنچنان كه بايد،                        
مثالً در فيبروز    (چنين كاري براي مقاصد مختلف امكان پذير است، براي مثال، اصالح جهش ژني                      .  دهيم

مثالً بيماري  (و يا تغيير استعداد ژنتيكي براي بعضي از بيماري ها            )  مثالً در سرطان ها  (، كشتن سلول ها    )كيستيك
 ).عروق كرونر قلب

 ) معموالً رتروويروس  يا آدنوويروس    (كن است از ويروس      براي وارد كردن ژن هاي جديد به سلول مم         
در حال حاضر موافقت جهاني وجود      .  استفاده شود و يا از ليپيدها يا چربي هاي خاصي به عنوان هدف استفاده گردد              

دارد كه وارد كردن ژن در سلول ها براي درمان بيماري، مشكل اخالقي ندارد، و ژن درماني بايد در كنار ديگر                         
 .ال درماني در پزشكي  وارد گردداشك

  ـ پروژه ژنوم انساني3

پروژه ژنوم انساني تالشي است بين المللي به منظور سازماندهي  تحقيقاتي كه بر روي تعيين نقشه ژنتيكي و                    
. چنين تحقيقاتي در برخي كشورها از پيشرفت خوبي برخوردار بوده است           .   هاي انساني انجام مي شود   جدا كردن ژن  

ار به اين منظور انجام مي گردد تا يك نقشه منفرد از ژنوم انساني تهيه گردد، نقشه اي كه در آن هر رمز                          اين ك 
 شروع شده است و قرار بود تا سال           1991اين پروژه در سال      .  ژنتيكي، تعريف شده و جايگاه آن مشخص گردد        

 آماده شدكه در بسياري موارد براي         دو پيش نويس از نقشه ژني انسان        2000اما در سال    .   به پايان برسد   2005
 .درمان ها و روشن ساختن جايگاه ژنتيكي نقايص كمك كرده اند

 (Population genetic and evolution)ژنتيك جمعيت و تكامل 

 مطالعه كمي بر روي فراواني آلل ها و         ژنتيك جمعيت .  ژنتيك جمعيت و تكامل، اتصال ناگسستني دارند       
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عواملي كه اين   .  ، تغيير در اين فراواني ها در طي زمان مي باشد           تكاملر حالي كه     ژنوتيپ در جمعيت است د      
ژنتيك جمعيت بر پايه مطالعات     .  فراواني ها را تعيين مي كند همان عواملي هستند كه تكامل را به وجود مي آورند              

 . صورت گرفت1908 در آلمان در سال Weinberg در انگلستان و Hardlyمستقل 

 Hardly-Weinbergقانون 

 مي گويد بعد از امتزاج تصادفي در يك نسل، تعادلي در فراواني ژن ها رخ              Hardly-Weinbergقانون  
موازنه اي كه در   .  مي دهد و فراواني ژنوتيپ هاي اين جمعيت را مي توان از فراواني آلل هاي آن ها محاسبه كرد                  

اين فراواني ها را به هم بزند از نسلي به نسل ديگر ثابت             فراواني ژن ها رخ مي دهد در غياب نيروهايي كه مي تواند           
به عبارت ديگر مي توان از روي فراواني آلل ها، به شرط اينكه ثابت بمانند، فراواني ژنوتيپ ها را محاسبه                    .  مي ماند

ن ها تاثير  عواملي كه بر روي فراواني ژ       .  اما هميشه عواملي مي توانند بر روي فراواني ژن ها تاثير بگذارند            .  كرد
 :مي گذارند عبارتند از

 داروين مشاهده كرد كه در طي تكامل موجودات، سالم ترين و قوي ترين آن ها زنده                   :انتخاب طبيعي   
در واقع انتخاب طبيعي فرآيندي است كه در طي آن             .  اين انتخاب به دست طبيعت صورت مي گيرد        .  مي مانند

 .و ژن هاي مفيد باقي مانده و به نسل هاي آينده منتقل مي شوندژن هاي مضرّ و معيوب از ذخيره ژني حذف شده 

بيشتر جهش ها به   .   جهش به تغييرات جديد و قابل توارث در مواد ژنتيكي انسان منجر مي شود               :جهش  
بعضي از عوامل   .  ايجاد ژن هاي مضر منجر مي شوند اما گاهي جهش هاي ژني بي اثر باقي مي مانند و خنثي هستند                

 .ل اشعه ها و مواد شيميايي در رخداد جهش ها مؤثرندمحيطي مث

به سبب صنعتي شدن، تسهيالت بيشتر براي كسب درآمد، آموزش و تجربه راه هاي ديگر                 :  حركت هاي جمعيت   
مهاجرت هايي نيز بين كشورها    .  زندگي، مردم از روستا ها، گاهي در دسته هاي بزرگ، به شهرها مهاجرت مي كنند             

 .نين مهاجرت هايي تركيب ژنتيكي جمعيت مقصد و همين طور خود مهاجرين را تغيير خواهد دادچ. صورت مي گيرد

 اگر همه ازدواج ها به طور تصادفي اتفاق بيفتد تعادل ژنتيكي در جمعيت حفظ خواهد                :ساختار زاد و ولد     
خانوادگي در  اما در عمل ازدواج ها بر اساس مذهب، مسائل اقتصادي، وضعيت تحصيلي و ارتباطات                       .  شد

ناميده مي شود    (Assortative Mating)چنين ازدواج هايي ازدواج هاي انتخابي     .  زيرگروه هاي خاصي اتفاق مي افتد   
 .و ممكن است ساختار ژنتيكي جمعيت را تغيير دهند

 به سبب پيشرفت هاي كنوني در مراقبت هاي بهداشتي و بهداشت عمومي، بسياري از              :بهداشت عمومي   
حاملين بيماري هاي ارثي، اختالالت ارثي و  مادرزادي        .  ه در گذشته قادر به زندگي نبوده اند، زنده مي مانند        افرادي ك 

در واقع خدمات بهداشتي ميزان انتخاب طبيعي را          .  زنده مانده و ژن هايشان را به فرزندان خود منتقل مي كنند            
ني كه انسان، موفق به اصالح اساسي اختالالت         كاهش و بار ژنتيكي را افزايش داده است و بديهي است تا زما               

 .ژنتيكي نشده است اين روند،  ادامه خواهد يافت
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  ـ خدمات غربالگري ژنتيكي جمعيت2جدول 

 

 (Genetic Screening)غربالگري ژنتيك 

ت كه حامل بيماري هاي ژنتيكي هستند و       هدف از غربالگري ژنتيكي جمعيت مشخص كردن افرادي اس         
با آگاهي از ميزان خطر انتقال بيماري به         .  يا افرادي كه احتمال انتقال ژن هاي معيوب را به فرزندان شان دارند              

برخي تكنيك هايي كه براي مشخص كردن      .  فرزند، افراد مي توانند در مورد بچه دار شدن تصميمي آگاهانه بگيرند           
 Genetic)استفاده از نشانگرهاي بيوشيميايي، اتصاالت ژني       :  تك ژني به كار مي روند عبارتند از      حاملين اختالالت   

linkage)       تحليل مستقيم جهش ،(Direct mutation Analysis)         تشخيص هاي قبل از تولد، غربالگري ،
 ).2جدول (نوزادان تازه متولد شده، تشخيص بيماران قبل از ظهور عالئم 

 شرايط موجود فعاليت غربالگري يا پيشگيري
 نوع

 
  بعد از زايمانDاستفاده از گلوبين ضدآنتي ژن 

 واكسيناسيون دختران

كه ممكن  ( رژيم غذايي مادر      اضافه كردن فوليك اسيد به     
 )است از نقايص لوله عصبي بكاهد

 كنترل ديابت مادري

پرهيز از مواجهه با مواد جهش زا مثل الكل، بعضي داروها و            
 شايد تنباكو

 
 سونوگرافي

 اندازه گيري آلفافيتوپروتئين خون مادر

توجه به سن مادر هنگام حاملگي و سطح خوني بعضي مواد            
 در خون مادر

  تاريخچه خانوادگيبررسي

غربالگري حاملين براي هموگلوبينوپاتي و بيماري تاي             
 ساكس

 
مثل دررفتگي   (آزمايش نوزاد براي درمان به موقع                

 )مادرزادي مفصل هيپ

 آزمايشات بيوشيميايي براي درمان به هنگام

  RHبيماري هموليتيك 

 سرخجه مادرزادي

 نقايص مادرزادي
 
 
 
 
 

 نقايص مادرزادي

 موزومينقايص كرو
 
 
 

 بيماري هاي ارثي
 
 

 نقايص مادرزادي
 

 فنيل كتونوري

هيپوتيروئيدي مادرزادي و بيماري        
 سلول داسي شكل

 

 پيشگيري اوليه
 
 
 
 
 
 
 

غربالگري قبل    
 از تولد

 
 
 
 
 
 
 

غربالگري 
 نوزادان
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 مشاوره ژنتيك 

مشاوره ژنتيك ممكن است گذشته نگر      .  ز راه هاي پيشگيري از بيماري هاي ژنتيكي مشاوره ژنتيك است        ا
 .يا آينده نگر باشد

 مشاوره ژنتيك آينده نگر : الف

چنين روشي نيازمند غربالگري و      .   اين نوع مشاوره براي پيشگيري از وقوع بيماري ها به كار مي رود              
بعد از مشخص شدن اين افراد بايد براي         .  راي هر نوع اختالل خاص مي باشد     مشخص كردن افراد هتروزيگوت، ب    

آنان توضيح داد كه چنانچه با فرد هتروزيگوت ديگري ازدواج كنند احتمال خطر بروز بيماري براي فرزندان شان                     
ي شكل و   كم خوني داس  .  به عبارت ديگر كودك مبتال به اين اختالل ژنتيكي خاص، متولد خواهد شد             .  وجود دارد 

ممكن است در آينده استفاده از اين روش براي تعداد بيشتري از            .  بتاتاالسمي مثال هاي خوبي در اين مورد مي باشند      
 .اختالالت مغلوب كاربرد پيدا كند

 
 مشاوره ژنتيك گذشته نگر : ب

ي مطالعه اي كه توسط سازمان جهان      .   در حال حاضر بيشتر مشاوره هاي ژنتيك، گذشته نگر هستند            
بهداشت صورت گرفته است نشان مي دهد كه مشاوره هاي ژنتيك عموماً مواقعي انجام مي شود كه مواردي از                      

 Inborn Error of)اختالالت مادرزادي، عقب ماندگي ذهني و بيماري هاي رواني و نقايص متابوليسم مادرزادي              
Metabolism)               سازمان جهاني بهداشت   .  گيرداج صورت مي   رخ داده باشد و به ندرت به عنوان مشاوره قبل از ازدو

توصيه مي كند كه مراكز مشاوره ژنتيك در مناطقي كه بيماري هاي عفوني و اختالالت تغذيه اي تحت كنترل در                    
هميشه يكي از مشكالت    )  مثل كم خوني داسي شكل و بتاتاالسمي      (آمده اندو نيز در مناطقي كه اختالالت ژنتيكي        

 .قرار گرددبهداشت عمومي بوده ، بر

 نقش بالقوه مطالعات ژنتيكي در مراقبت هاي بهداشتي

 بيماري هاي تك ژني

از آنجايي كه در حال حاضر آناليز ژني براي مشخص كردن بيماري هاي تك ژني امكان پذير مي باشد                    
م باشد با   شناسايي حاملين اين بيماري ها و برقراري مشاوره ژنتيك با آن ها امكان پذير بوده و هر جا كه الز                        

 . تشخيص هاي قبل از تولد نيز پيگيري مي شوند

 بيماري هاي واگير

مدارك خوبي وجود دارد كه نشان مي دهد شناخت ساختار ژنتيكي عوامل بيماري زا و ناقلين آن ها نقش                   
 تعيين  آگاهي از الگوي خاص ژنتيكي پاتوژن ها و      .  عمده اي در پيشگيري و درمان بيماري هاي عفوني ايفاء مي كند         

ژن بيماري زا اهداف جديدي را براي درمان هاي دارويي به وجود مي آورد براي مثال همين بررسي ها منجر به                       
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براي مقابله با گونه هاي مقاوم به درمان پالسموديوم فالسيپاروم           (Fosmidomycin)  ساخت دسته دارويي جديدي   
 . اكسن هاي جديد به وجود آمده استرويكردهاي مشابهي براي ساخت و. شده است) عامل ماالريا(

 مايكوباكتريوم توبركولوزيس عمل مي كنند در پيشگيري از         DNAواكسن هايي كه با تزريق قطعاتي از        
 . بيماري در موش ها موفق بوده اند و نيز توانسته اند بيماري را در موش هاي مبتال درمان كنند

ژن هاي كنترل كننده آن هم اهميت دارد مثالً اينكه           به غير از اين ها مطالعه بر روي سيستم ايمني و             
چطور سلول هاي دندريتيك مي توانند تحريكات ميكروارگانيسم ها را حس كرده و آن ها را به لنفوسيت ها منتقل                   

مطالعه بر  .  كنند و يا چطور سيستم ايمني آنتي ژن هايي را كه قبالً با آن ها تماس پيدا كرده است به ياد مي آورد                       
 پشه ها توانايي آن ها را براي انتقال ماالريا        DNAي ناقلين نيز صورت گرفته است مثالً مي توان با تغييراتي در             رو

 . كاهش داد
مطالعه بر روي ساختار ژنتيكي ميزبان نيز مي تواند واقعياتي را در مورد اينكه چرا بعضي جمعيت ها نسبت                  

يكي از رسپتورهايي كه    (مثالً جهش در رسپتور كموكين       .  ن دهد به بعضي بيماري ها حساس تر يا مقاوم ترند نشا        
HIVمقاومت قابل توجهي را در مقابل )  از طريق آن به سلول دسترسي پيدا مي كندAIDSبه وجود مي آورد . 

 سرطان

 در حال حاضر روشن است كه بسياري از سرطان ها به دليل موتاسيون هايي در ژن هاي خانه دار                        
(house keeper Genes)            تالش هاي زيادي  .   كه به نام سرطان زاهاي سلولي ناميده مي شوند ايجاد مي گردند

صورت گرفته تا بتوان مداخالتي را در عملكرد اين سرطان زاهاي سلولي ايجاد كرد و اميد مي رود كه در طوالني                      
خوبي را در درمان و كنترل      مدت رويكردهاي مولكولي چه در طبقه بندي تومورها چه در درمان آن ها پيشرفت هاي              

 .سرطان ها ايجاد كند

 بيماري هاي چند عاملي

مدت  درازي است كه مي دانيم بيماري هاي مزمن غيرواگيري مثل بيماري قلبي، سكته مغزي، ديابت،                  
هدف ژنتيك مولكولي شناخت    .  جنون ها و غيره از تاثير عوامل محيطي، تاثير سالمندي و ژنتيك حاصل مي شوند              

 .ي مختلفي است كه در استعداد افراد به عوامل محيطي و سالمندي نقش دارندژن ها

 اختالالت رشد و عقب ماندگي ذهني

اميد به پيشگيري و    .  رشد ژنتيك پزشكي كمك بسياري در درك بيماري زائي اين بيماري ها كرده است             
يِ قابل درمانِ متابوليسم مغزي و       درمان اين بيماري ها وابسته به تعيين عوامل محيطي و كشف اختالالت ژنتيك             

 .ژن درماني هاي اختصاصي مي باشد

 سالمندي

از آنجايي كه به نظر مي رسد بسياري از بيماري هاي ميانسالي و سالمندي مثل بيماري هاي قلبي حداقل در                    
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ك پيري مي تواند    در ارتباط با سالمندي دارند، مطالعه بر روي پايه هاي زيست شناختي و ژنتي              مواردي مكانيسم هايي 
 .اطالعات با ارزشي را در بيماري زايي بسياري از بيماري هاي شايع به دست دهد

 ژنتيك و داروها

شناخت ساختار ژنتيكي انسان و راه هاي متابوليسم و عملكرد داروها رويكردهاي كامالً جديدي را در                    
يي خود مي تواند تحمل كند، پيش رو         درمان، تعيين مقدار دارويي كه هر شخص با توجه به وضعيت بيوشيميا               

در جوامعي كه به خاطر استعداد ژنتيكي عوارض جانبي زيادي نسبت به داروهاي بيماري هاي شايع وجود                .  مي گذارد
 .دارد غربالگري ژنتيك بي شك ارزش زيادي دارد

 ژن درماني

تيكي سلول، عضو يا فرد     اصطالح ژن درماني به رويكرد هايي اطالق مي شود كه با دخالت در ساختار ژن              
 .به درمان بيماري ها پرداخته مي شود، رويكردهاي متفاوتي در ژن درماني وجود دارد

 در اين روش ساختار ژنتيكي سلول هاي زاينده تغيير كرده          :الف ـ ژن درماني در سطح سلول هاي زاينده       
ر كشورها استفاده از اين روش ممنوعيت       در بيشت .  بنابراين تغيير حاصل شده به نسل هاي بعدي نيز منتقل مي شود          

 .دارد
 كه عبارت است تغيير در ساختار ژنتيكي        :(Somatic)ب ـ ژن درماني در سطح سلول هاي غيرجنسي         

در اين نوع ژن درماني تغيير حاصله فقط تا زمان مرگ فرد باقي مي ماند و به نسل هاي                    .  اعضاء يا بافت هاي فرد   
ميته هاي اخالق پزشكي اين نوع درمان را چيزي شبيه پيوند عضو قلمداد كرده و                بيشتر ك .  بعدي منتقل نمي شود  

 .مجاز شناخته اند

 Stem Cellsدرمان با 

Stem cells                  دسته اي از سلول هايي هستند كه در پاسخ به عوامل تنظيم كننده خاصي قابليت تمايز به 
بند چطور مي توان اين سلول ها را براي تمايز به            مطالعاتي در حال انجام است تا دريا        .  بافت هاي مختلفي دارند  

 نامگذاري شده   (Therapeutic Cloning)اين رويكرد به نام شبيه سازي درماني        .  بافت هاي دلخواه تحريك كرد   
 .است كه البته با شبيه سازي انسان يكي نيست و هدف از آن ساخت بافت هاي ويژه با مقاصد درماني است

 ي گياهان و سالمت انساندستكاري ساختار ژنتيك

اهداف اصلي از مطالعه بر ساختار ژنتيكي گياهان افزايش ارزش غذايي آن ها و مقاوم كردن محصوالت                  
 Aدر مقابل آفات است براي مثال با مهندسي ژنتيك، گونه اي از برنج توليد شده است كه حاوي پروويتامين                          

. مي و عفونت در سراسر دنيا نقش مهمي داشته باشد              مي باشد كه مي تواند در پيشگيري از بيماري هاي چش           
اميد مي رود  .  همچنين اين امكان وجود دارد كه با مهندسي ژنتيك ديگر ويتامين ها را نيز در گياهان توليد كرد                     
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مثالً آنتي ژن سطحي    .  بتوان برخي واكسن ها را از طريق گياهان توليد كرد كه بسيار ارزان تر تمام خواهند شد                  
 را در گياهان ساخته اند كه براي واكسيناسيون خوراكي مي تواند كاربرد داشته باشد و يا ساخت                  Bپاتيت  ويروس ه 

 . در سيب زميني در دست مطالعه مي باشدBواكسن نوتركيب هپاتيت 

 پزشكي قانوني

DNA                     به جز  (داراي بخش هايي است كه ساختار بسيار متفاوتي در افراد مختلف دارد و هيچ دو نفري
ئي منحصر به خود      DNAبنابراين هر فردي اثر  انگشت         .  از اين جهت مشابه هم نيستند       )  وقلوهاي همسان د

(DNA fingerprints)اثر انگشت .  را داردDNAئي نقشي مهم در پزشكي قانوني ايفا مي كند . 

 بيوتكنولوژي

) ازجمله تاالسمي مثل تشخيص اختالالت هموگلوبين      (پروب هاي ژني براي تشخيص هاي قبل از تولد         
استفاده از بيوتكنولوژي در     .  عوامل تشخيصي براي تعيين عامل بيماري زا نيز به توليد رسيده اند            .  ساخته شده اند 

 . ساخت برخي عوامل درماني مثل انسولين، اريتروپويتين، هورمون رشد و غيره نيز به كار رفته اند

 نتيجه گيري

 داشته و اتمام پروژه ژنوم انساني قدم بزرگي در راه كشف                 ماده ژنتيكي انسان پيچيدگي هاي زيادي     
به جرأت مي توان گفت كه ژنتيك بر تمامي جوانب سالمت انسان سايه                .بيماري ها و مبارزه با آن ها خواهد بود       

همه بيماري ها حتي    .  افكنده است و شايد نتوان هيچ جنبه اي از سالمت انسان را بي ارتباط با آن دانست                        
به نوعي با وراثت و كيفيت      .  .  .)  در ارتباط با سرعت بهبود و تاثير داروهاي مصرفي و            (ها و سوختگي ها    شكستگي 

لذا شناخت پايه هاي علم ژنتيك و تاثيرهاي بالقوه آن بر سالمت انسان از ضروريات               .  ژنوم انسان در ارتباط هستند    
 .امروز در خدمات بهداشتي محسوب مي گردد
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 براي همه و مراقبت هاي بهداشتي اوليهبهداشت 

 
  **، دكتر ثريا سهيلي*، سميه غفاري*دكتر مريم محمدي

 دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي* 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران** 

 هداف درس ا

 : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 بهداشت براي همه (HFA)دي را تعريف نما 

 هاي دستيابي به  هدف، اصول استراتژيك و شاخصHFAرا بحث نمايد  

  پايش و ارزيابي بهداشت را توضيح دهد مورد استفاده براي  شاخص6حداقل 

 رويكرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه را بيان نمايد 

 ه باشد را تحليل نمايدليه بايد مورد توجاصولي كه به منظور تامين مراقبت هاي بهداشتي او 

 كندطراحي را بازتواني  براي يك مشكل مربوط به سالمتي  مداخالت ارتقايي، پيشگيري، درماني و 

اجزاي مراقبت هاي بهداشتي را توضيح دهد 

سطوح مراقبت هاي بهداشتي را توضيح و از نظر پيچيدگي در ارائه مراقبت ها مقايسه نمايد 

توضيح دهد2000وليه را بعد از تحوالت مراقبت هاي بهداشتي ا  

راهكارهاي پيشنهادي در دستيابي به مراقبت هاي بهداشتي اوليه را بيان كند 

 بيان نمايد2008سياست هاي سازمان جهاني بهداشت در مراقبت هاي بهداشتي اوليه را بعد از  

اهداف توسعه پايدار سالمت را به اختصار، بيان كند 

يابي به اهداف توسعه پايدار سالمت را بيان كندوضعيت كنوني ايران در دست 

 را بشناسد2030اهداف بهداشتي توسعه پايدار تا سال  

ارتباط اهداف توسعه هزاره و توسعه پايدار، با سالمت را توضيح دهد 

تحليلي از وضعيت كنوني ايران در دستيابي به مراقبت هاي بهداشتي اوليه و اهداف توسعه هزاره ارائه دهد 

بشناسد را مراقبت هاي بهداشتي به دستيابي در ايران اصلي لش هايچا 

راه هاي برخورد با چالش هاي مراقبت سالمت را تحليل كند. 
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 تهي و تخريب جمعيت، شتابان ازدياد توسعه، روند از مختلف كشورهاي نگراني هاي افزايش دنبال به
 80 و 70 دهه هاي طي زمين كره در حيات طبيعي چرخه هاي هم خوردن  به و فقر افزايش منابع، سريع شدن

 در كشورهاي خاصه كشورها، توسعه اقتصاد و  بر آن سنگين اثرات و سالمت وضعيت مورد نگراني ها در  ميالدي،
 ناكارآمد بودن  بر سازمان جهاني بهداشت   كارشناسان از بسياري كه حدي به بوده فزوني به رو توسعه حال

 ارزيابي ناپذير اجتناب را نگرش اين در چرخش و داشتند اذعان سالمت، عرصه در محور درمان نگرش هاي

 شد سالمت عرصه در نگرش تغيير به منجر ، 70 دهه پاياني سال هاي در نهايت، نگراني ها در  اين  مجموعه .كردند
 جهان كشور 134 شركت با سابق، شوروي آلماآتاي كه در  بهداشت، اجالس امين سي پايان در 1977 ماه مي    در و

مهم ترين هدف اجتماعي   :   اعالم گرديد  “2000بهداشت براي همه تا سال       ” شده بود، تحت عنوان         تشكيل
 ميالدي به   2000دولت ها و سازمان جهاني بهداشت در دهه هاي آينده بايد آن باشد كه همه مردم تا سال                         

 . اعي، ثمربخش و مفيد باشدسطحي از سالمت دست يابند كه زندگي آنان، از نظر اقتصادي و اجتم
از مهمترين رخدادهاي تاريخي در اين تحول، تصميم سازمان ملل بر پذيرش روش مراقبت هاي اوليه                   

به منظور نيل به اهداف متعدد ازجمله تحقق عدالت در دسترسي جامعه به خدمات سالمت اوليه                  )  PHC(سالمت  
 .است

 2000ل قبل از سا)  PHC) Primary Health Careتحوالت 

 (Health for all - HFA)بهداشت براي همه 

 معروف است اعالم    بيانيه آلماآتا  كه به    1977 مجمع جهاني بهداشت در سال        سوميندر بيانيه رسمي     
اصلي دولت ها و سازمان جهاني بهداشت بايد دستيابي همه مردم              گرديد كه در دهه هاي آينده هدف اجتماعي و        

باشد كه امكان برخورداري از يك زندگي        )  در ابعاد مختلف  ( به سطحي از سالمتي        ميالدي 2000جهان در سال    
مركز (ليه بهداشتي در آلماآتا       نيز كنفرانس مراقبت هاي او     1978در سال   .  مولد را براي آنان فراهم آورد        مؤثر و 

 Primary)اوليهي   تشكيل گرديد و روش دستيابي به بهداشت براي همه مراقبت هاي بهداشت             )جمهوري قزاقستان 
Health Care- PHC)    استراتژي جهاني بهداشت براي همه توسط سي و         1979 سال   ماه مي   در.  معرفي شد  

مين اجالس سازمان جهاني بهداشت مورد تصويب قرار گرفت و نمايندگان كشورهاي عضو پذيرفتند كه                       دو
 تدوين و به مرحله عمل        ،ليه بهداشتي اساس مراقبت هاي او     هاي كشوري بهداشت براي همه را بر          استراتژي
 . درآورند

استراتژي جهاني يك   ( تكميل شد    HFA توسط سازمان جهاني بهداشت استراتژي جهاني        1981سال    در 
 مناسب و براي تطابق با شرايط و          ،چهارچوب جهاني فراهم نموده كه اجراي آن توسط همه كشورهاي عضو              

 هريك استراتژي   ،دنبال آن كشورهاي عضو   ه   قابل انعطاف بوده است و ب      نيازهاي گوناگون كشورها به اندازه كافي     
 ).  را براي خود تنظيم نمودندHFAدستيابي به 

 : HFAهاي دستيابي به  هدف، اصول استراتژيك و شاخص

بهداشت براي همه يك هدف واحد و محدود نيست بلكه جرياني است كه به بهبود مداوم سالمت مردم                    
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 ميالدي ديگر كسي بيمار و ناتوان        ي آتي اشت براي همه به اين معني نيست كه در سال ها           بهد.  منجر مي شود 
نخواهد بود و گروه پزشكي مراقبت هاي پزشكي را براي يكايك مردم جهان و ناخوشي هاي آنان تامين خواهند                     

در خدمات بهداشتي   د   بلكه بدان معناست كه بهداشت پا مي گيرد و در هر كجا كه مردم زندگي و كار مي كنن                   !كرد
  و خواهند داشت سالم و فعال را      رسيدن به كهنسالي       و اختيار آنان خواهد بود و مردم امكانات بهتري براي رشد           

توان و مشاركت خود به مراقبت هاي اساسي بهداشت دسترسي            خانواده ها به شيوه قابل قبول و متناسب با          افراد و 
 . خواهند يافت

 :هاي زير استوار است پايه سياست هدف بهداشت براي همه بر

 بهداشت و تندرستي حق مسلم مردم است و تامين آن يك هدف اجتماعي در سراسر جهان است 
                     اختالف موجود بين وضعيت بهداشتي مردم جهان، نگراني مشترك تمام كشورهاست و بايد به شدت

عادالنه امكانات بهداشتي در بين     بنابراين پايه و اساس استراتژي بهداشت براي همه توزيع           .  كاهش يابد 
                    ليه بهداشتي و   كشورها و در درون كشورها به ترتيبي كه به دسترسي عموم مردم به مراقبت هاي او

 خدمات پشتيبان آن بيانجامد مي باشد
              اجراي مراقبت هاي بهداشتي      در برنامه ريزي و    گروهيحق و وظيفه مردم است كه به صورت فردي و

اقتصادي   بنابراين مشاركت فعال مردم در شكل دادن به آينده بهداشتي و            .  باشندخودشان نقش داشته    
 هاي بهداشت براي همه است جامعه از عوامل اساسي در تحقق استراتژي

 ها در برابر بهداشت و تندرستي مردم كه با فراهم نمودن امكانات اجتماعي و بهداشتي كافي امكان                   دولت
بنابراين براي تامين بهداشت براي همه تنها تعهد وزارت بهداشت كافي             .  پذير است مسئوليت تام دارند     

 ي ضرورت داردنبوده و تعهد سياسي دولت در سطح كلّ
         بنابراين تنها تالش   .  اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي باشد        بهداشت و تندرستي بايد به عنوان پايه و

ها كه با توسعه اقتصادي       ي ساير بخش  وزارت بهداشت در اين زمينه كافي نبوده، هماهنگي و همكار            
هاي كشاورزي، دامپروري، صنعت، مسكن، آموزش و پرورش،  ارتباطات،           كشور ارتباط دارند چون بخش     

 كار و امور اجتماعي و رسانه هاي گروهي نيز ضرورت كامل دارد
 مؤثري دارداقتصادي بين كشورها در توسعه و اجراي استراتژي بهداشت براي همه نقش  همكاري فني و 
    متكي به خود بارآيند    ،ها بهداشت براي همه را فراهم كنند بايد در مسايل بهداشتي             اگر قرار باشد دولت  

هاي بهداشتي و    ولي اين به معناي لزوم خودكفايي در بهداشت نيست زيرا براي تامين و توسعه استراتژي               
 . وري است امري ضر،فايق آمدن بر مشكالت، همكاري و مسئوليت بين المللي

ليه بهداشتي با مفاهيم و محتواي زير كليد تحقق بهداشت براي همه استمراقبت هاي او 

                    مراقبت هاي بهداشتي درماني نه فقط به صرفه و مؤثر، بلكه بايد در حد استطاعت مردم و مورد قبول آنان
 باشد
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              م آيد و نه اينكه بيشترين       مراقبت هاي بهداشتي درماني بايد به صورت عادالنه براي تمامي مردم فراه
بهداشتي، خدمات براي درصد كمي از مردم تامين، و در مقابل گروه زيادي از حداقل مراقبت هاي                        

 محروم ماننددرماني، 
                   افراد و جوامع بايد در برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي بهداشتي درماني مشاركت داشته و بهداشت

 ي گرددقّ اقتصادي و اجتماعي تلبايد به عنوان بخشي از توسعه
                      واحدهاي ارائه كننده مراقبت هاي بهداشتي و درماني بايد خدمات پيشگيري، درماني، توانبخشي و

 .اعتاليي را بطور ادغام يافته ارائه نمايند

 :در كشورها هاي جهاني به منظور پايش و ارزيابي بهداشت براي همه شاخص

به عنوان مثال   .  در باالترين سطح اداري در كشورها مورد تاييد باشد        بايد  سياست بهداشت براي همه      ـ   1
به گونه اي     ،مقامات طراز اول كشور در يك بيانيه رسمي، تعهد كشور را در مقابل بهداشت براي همه اعالم نموده                  

ختار مناسب  مشاركت فعال مردم در برنامه ها تامين گردد و سا          .  كافي و عادالنه توزيع شود       امكانات به مقدار  كه  
 براي توسعه بهداشت كشور فراهم شده باشدمناسب همراه با مديريت 

  براي بهداشت صرف شود(Gross National Products - GNP) توليد ناخالص ملي% 5حداقل   ـ2
ـ 3 تدابير الزم به منظور جلب مشاركت مردم در اجراي استراتژي بهداشت براي همه اتخاذ و به مرحله                     
به عبارتي ديگر شرايط الزم براي مطرح ساختن خواسته ها و نيازهاي واقعي مردم فراهم آمده،                 .   باشد اجرا درآمده 

 چون سازمان   يهاي مختلف  ها و سازمان    تحقق يافته و نمايندگان گروه        ها،گيري سياست عدم تمركز در تصميم     
 هاي صنفي و غيره در برنامه هاي بهداشتي مشاركت داشته باشند زنان، گروه

ـ 4 بدين معني كه   .  درصد قابل قبولي از بودجه بهداشتي كشور به مصرف خدمات بهداشتي محلي برسد               
خانه بهداشت، مراكز بهداشت شهرستان، مراكز بهداشتي       (لين سطح تماس با جامعه      ارائه مراقبت ها در او     به منظور 

 مورد استفاده قرار گيرد ) درماني روستايي و شهريـ 
 ه منابع و امكانات بهداشتي براي مناطق شهري و روستايي انجام گرفته باشدتوزيع عادالن  ـ5
ـ 6 استراتژي بهداشت براي همه براي كشور تنظيم، تدوين و انتشار يافته و امكانات الزم براي اجراي                     

 برنامه فراهم شده باشد
 :باشندليه شامل موارد زير دسترسي داشته آحاد جامعه به مراقبت هاي بهداشتي او  ـ7

 دقيقه راهپيمايي دسترسي به آن حاصل آيد15 اي كه با آب سالم در منزل يا در فاصله  
 ديفتري، كزاز، سياه سرفه،     (سازي كودكان برعليه شش بيماري واگير دوران كودكي               ايمن

 )سرخك، فلج اطفال و سل
              يك   قلم داروي اساسي با     20مراقبت بهداشتي درماني در محل شامل دسترسي به حداقل 

 ساعت پياده روي يا استفاده از وسيله نقليه 
                        وجود كاركنان تعليم ديده براي مراقبت از حاملگي، زايمان و مراقبت از اطفال تا حداقل
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 يكسالگي 
 :وضعيت تغذيه كودكان كه با معيارهاي زير سنجيده مي شود  ـ8

  اشند گرم در هنگام تولد داشته ب2500 درصد نوزادان وزني باالي 90حداقل 
  برخوردار باشند، درصد كودكان از وزن مناسب براي سن90حداقل  

 هزار  در50كاهش مرگ و مير كودكان زير يكسال به كمتر از   ـ9
  سال60افزايش اميد به زندگي در بدو تولد به بيش از   ـ10
  درصد كل افراد جامعه70رسانيدن ميزان باسوادي براي زنان و مردان به بيش از   ـ11
 . دالر در سال500افزايش سرانه افراد جامعه از توليد ناخالص ملي به بيش از   ـ12

  (PHC)مراقبت هاي بهداشتي اوليه 

مراقبت هاي بهداشتي اوليه مراقبت هاي بهداشتي اساسي مي باشد كه توسط نظام بهداشتي با يك روش                 
و با  )  براي جامعه و كشور   (ز نظر هزينه ها    ها و تكنولوژي، قابل تحمل ا       عملي و علمي قابل قبول از نظر روش         

 .مشاركت كامل مردم و روحيه خود اتكايي به افراد و خانواده ها در سطح جامعه ارائه مي گردد

 :سازمان جهاني بهداشت مراقبت هاي بهداشتي اوليه را اين چنين تعريف مي كند

 كه بايد براي همه افراد و          تندهسمراقبت هاي بهداشتي اوليه مراقبت هاي اصلي در زمينه بهداشت             
اين خدمات بخش اساسي نظام بهداشتي و توسعه اقتصادي اجتماعي             .  دنخانواده هاي جامعه قابل دسترس باش     

 مراقبت هاي بهداشتي اوليه اولين سطح تماس فرد،  خانواده و جامعه با نظام بهداشتي كشور بوده و                   .  كشور است 
 .م در آن كار و زندگي مي كنند مي بردحد ممكن به جايي كه مرد خدمات را تا

اين نكته    ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه است و امروزه بر          هدف از ارائه اين مراقبت ها حفظ، نگهداري و        
براي .  تاكيد مي شود كه خدمات بهداشتي بايد طيف كامل خدمات پيشگيري، درماني و بازتواني را پوشش دهد                    

 : گرفته شده است نظر ه فلسفي و استراتژيك به شرح زير درمراقبت هاي بهداشتي اوليه وجو
 
 :  مراقبت هاي بهداشتي اوليه وجهي فلسفي دارد زيرا-1

      مي گيرد كه عالوه بر مراقبت هاي بهداشتي درماني، آميختگي و             بر  در  بهداشت در تعريف، جامعيتي را
 مسكن، كار،    پروري، نيرو،  اجتماعي جامعه يعني كشاورزي و دام         ـهماهنگي بخش اعظم اقتصادي       

  . را شامل مي شود...آموزش، ارتباطات و 
متكي بر مشاركت مردم است و مي خواهد نيازهاي اساسي بهداشت را به تقاضا و طلب جامعه تبديل كند. 
                         متضمن توزيع عادالنه منابع اجتماعي بين طبقات مردم بويژه طبقات محروم جامعه است، چون

 .ممكن به محل كار و زندگي مردم نزديك كند حد هداشتي را تامي خواهد امكانات ب
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 :  مراقبت هاي بهداشتي اوليه وجهي استراتژيك دارد زيرا-2

                  هاي توسعه كلي    سالمتي را به عنوان محور توسعه شناخته كه همواره بايد از اولويت در سرمايه گذاري
 جامعه برخوردار باشد

     اولين سطح تماس جامعه با نظام بهداشتي كشور به صورت خدماتي            عرضه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در 
 هماهنگ و تلفيق يافته آغاز مي شود و جامعيت خود را در سطوح بعدي تكامل مي بخشد

 مشاركت مردم را در كليه مراحل برنامه ريزي، اجرا و نظارت طلب مي كند 
                 تكنولوژي مناسب و متناسب با        با سطح بندي خدمات و از طريق نظام ارجاع و همچنين بكارگيري 

ها قادر به     كه جوامع و دولت     قيمتيسنت ها و امكانات محلي باعث مي شود كه اين خدمات با كمترين              
 پرداخت آن هستند در دسترس همگان قرار گيرد

    ها را ممكن سازد    هاي خود نيازمند نظام بهداشتي مناسبي است كه تامين اين هدف           براي وصول به هدف .
هاي كاربردي به اصالح خويش بپردازد و تغييرات ضروري را براي هر             ظامي بايد با انجام پژوهش    چنين ن 

 .مرحله پذيرا باشد

 (Principles of Primary Health Care) اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 :به منظور تامين مراقبت هاي بهداشتي اوليه اصول زير بايد مورد توجه باشد

 بهداشت به   :(Iinter-sectoral Approach) اجتماعي   ـهاي توسعه اقتصادي     بخشاصل هماهنگي    ـ   1
صورت مجرد وجود ندارد و تحت تاثير تركيبي از عوامل محيطي، اجتماعي و اقتصادي است كه به صورت                          

شي هاي مختلف جامعه كه بر سالمت افراد تاثير دارند بايد تال              بنابراين بخش .  ارتباطند تنگاتنگ با يكديگر در    
 .هماهنگ داشته باشند

 بدون همكاري و عالقه مردم به        :(Community Participation)اتكاء به خود      مشاركت مردم و   ـ   2
  »بهداشت به وسيله مردم   «  تامين و توسعه خدمات هيچگونه موفقيتي براي آن پيش بيني نمي شود اين به عنوان               

اي خودجوش   بدين ترتيب بهداشت پديده   .   شده است   توصيف »دست خود آنها   دادن سالمت مردم در     قرار«  و  
جامعه بايد درگير مراقبت از     ،  است كه بايد انگيزه برخورداري از آن در مردم ايجاد گردد و عالوه بر بخش بهداشت                

 : بعالوه جوامع بايد در موارد زير مشاركت داشته باشند. دنخود شو
  ايجاد و نگهداري محيط بهداشتي 
 بهداشتي پيشگيري و ارتقايي هاي ابقاء فعاليت  
 ها و نيازها به مسئولين سطح باال ارائه اطالعات مربوط به خواست 
ها و كلينيك ها هاي مراقبت هاي بهداشتي و اداره بيمارستان به انجام رسانيدن اولويت. 

مامي  نه تنها در مراقبت هاي بهداشتي اوليه بلكه در ت         :(Appropriate Methods)هاي مناسب    روش ـ   3
سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني بايد از روش، ابزار، پرسنل، دارو، مواد و حتي سيستم اداري مناسب و منطبق                    

هايي استفاده شود كه با فرهنگ جامعه          در ارائه خدمات به مردم بايد از روش          .  دگردبا شرايط جامعه استفاده      
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بنابراين فن آوري مناسب   .  آهنگ هستند   هم ،ا شرايط كار  مطابقت داشته و از ابزار و پرسنلي استفاده گردد كه ب             
اين .  نظر بگيرد    اجتماعي كشور را در     ـ بهداشتي و هم بافت اقتصادي        ـتركيبي است كه هم نيازهاي مراقبت        

 : نظر داشتن مالحظات زير است موضوع شامل در
  اي و هم هزينه هاي جاري هم هزينه هاي سرمايه(هزينه( 
 آوري براي مقابله با مشكالت بهداشتي   فنكارآيي و كارسازي 
 هم از نظر ارائه كنندگان خدمات بهداشتي  قابل پذيرش بودن رويكرد هم براي جامعه هدف و 
  قابل تحمل بودن رويكرد ازجمله ظرفيت نگهداري تجهيزات 

 ها و   ترين روش  ترين و هزينه اثربخش    بعالوه ارائه دهندگان خدمات در سطوح مختلف براي استفاده از مناسب          
 . بايد آموزش الزم را ديده باشندهاابزار

 منابع بهداشتي و خدمات مربوط به آن بايد به صورت برابر در اختيار                 :(Equity))  برابري(عدالت   ـ   4
. همه افراد جامعه قرار گيرد و مردم با نيازهاي يكسان بايد دسترسي برابر به مراقبت هاي بهداشتي داشته باشند                     

مينان از دسترسي برابر بايد توزيع و پوشش مراقبت هاي اوليه بهداشتي در مناطقي بيشتر باشد كه بيشترين                 براي اط 
 . نيازها وجود دارد

 :  مراقبت هاي بهداشتي اوليه يك رويكرد جامع براساس مداخالت زير است:جامعيت خدمات ـ 5
  امعه با علل اساسي است كه بر       برخورد مراقبت هاي بهداشتي اوليه در سطح ج      :  مداخالت ارتقايي

 سالمت تاثير مي گذارد
  ها يا برخورد سريع با عللي       اين مداخالت كاهش دهنده بروز بيماري     :  مداخالت پيشگيري كننده

 .است كه براي فرد ايجاد مشكل نموده است
 اين مداخالت سبب كاهش شيوع بيماري بوسيله توقف پيشرفت بيماري در             :  مداخالت درماني

 ستبيمار ا
  آمد يا عوارض مربوط به مشكل           اين مداخالت سبب كوتاه نمودن پي          :مداخالت بازتواني

 .سالمتي افراد مي شود
رويكرد فوق به اين دليل كه تاثير زيادي بر بهبود وضعيت سالمت افراد دارد بايد توسط جامعه حمايت                     

 .گردد
 كه بتوانند در برخورد با مشكالت مربوط        رويكرد جامع مراقبت هاي بهداشتي اوليه نيازمند كاركناني است       

فقط مايع درماني خوراكي براي كودك مبتال به اسهال كافي نيست،             :  به سالمتي راه حل ارائه نمايند براي مثال        
نگهداري سالمت كودك نيازمند ارائه آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت از كودك و بهداشت محيط و بهبود                    

 .تغذيه است
ر مشاوره در مورد تغذيه با شير مادر، پايش رشد، بازتواني تغذيه اي و مراقبت هاي الزم، برنامه                    عالوه ب 

 . دسترس محلي نيز باشد مراقبت بايد شامل تغذيه كودك پس از بازگيري از تغذيه با شير مادر با غذاهاي در
    ز تولد، واكسيناسيون، آموزش     مثل مراقبت هاي قبل ا    (ليه براي مردم سالم      خدمات مراقبت هاي بهداشتي او
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 .بايد هرچه زودتر در سطح جامعه برقرار گردد) بهداشت
 مرتبط با سالمت ـ چهارچوب خدمات مراقبت هاي اوليه در برخورد با مشكالت 1جدول 

 مداخله ارتقايي مداخله پيشگيري مداخله درماني مداخله بازتواني
 مداخله در
 بيماري

 بازتواني تغذيه اي 
 خوراكي مانيمايع در

 مايع درماني خوراكي
 حمايت تغذيه اي

صورت  درمان دارويي در(
 )نياز

 فردي آموزش بهداشت 
 مادر تغذيه با شير
 واكسيناسيون

 آب سالم
 بهداشت عمومي

 امنيت غذا
 آموزش بهداشت
 مراقبت كودكان

اسهال 
(Diarrhea) 

 
 
 

 واكسيناسيون درمان دارويي بازتواني تغذيه اي 
 مادر يرتغذيه با ش

 Aمكمل ويتامين 

 تغذيه مناسب
 مسكن مناسب

 هواي تميز
 آموزش بهداشت

 ذات الريه

(Pneumonia) 
 
 

 درمان دارويي  بازتواني تغذيه اي 
 حمايت تغذيه اي 

 تغذيه مناسب واكسيناسيون
 تهويه مناسب منزل

 آموزش بهداشت

 سرخك

(Measles) 

شه بند پاستفاده از  درمان دارويي بازتواني تغذيه اي
(Mosquito nets) 

 هاي دارويي پيشگيري

 تغذيه مناسب
 كنترل ناقل بيماري

 آموزش بهداشت

 ماالريا

(Malaria) 

 بازتواني تغذيه اي 
 )رژيم غذايي پرآهن(

 مكمل تغذيه اي
 تزريق خون

 حمايت تغذيه اي 

  بيمارانغربالگري
 اسيد پيشگيري با تجويز آهن و

  فوليك
 كرم زدايي

 )پارازيت(كنترل ناقل 
 تغذيه مناسب

 آموزش بهداشت

 كم خوني

(Anemia) 

 خدمات تلفيقي 
(Social integration) 

 درمان دارويي
 مشاوره فاميلي

 حمايت تغذيه اي 

 واكسيناسيون 
 پيشگيري از تماس

 تغذيه مناسب
 تهويه مناسب منزل

 آموزش بهداشت

 سل

Tuberculosis 

 اجزاي مراقبت هاي بهداشتي اوليه 

  هاي كنترل بيماريها خصوص مشكالت معمول بهداشتي، پيشگيري و روش آموزش در(بهداشت آموزش( 
 بهبود تغذيه 
 دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهسازي محيط 
 كودك و فاصله گذاري بين مواليد بهداشت مادر و 
 هاي عفوني قابل انتقال در دوران كودكي واكسيناسيون برعليه بيماري 
 بيماريهاي عفوني آندميك محلي( هاي عفوني  ماريپيشگيري و كنترل بي( 
 هاي معمول و جراحت ها درمان بيماري 
 دسترسي به داروهاي اساسي 

الزم به ذكر است كه هشت فعاليت فوق، حداقل اقدامات الزم االجرا براي همه جوامع بوده و هر                          
د نياز مردم اقدام به برنامه ريزي و        جامعه اي بايد براساس نيازها و اولويت بندي آن براي ارائه خدمات مور           
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 اجرا نمايد
حدودي   دندان و تا    حال حاضر در ايران عالوه بر هشت جزء فوق مراقبت هاي بهداشت دهان و                   در

 .مراقبت هاي بهداشت رواني نيز به مردم ارائه مي گردد

 سطوح مراقبت هاي بهداشتي

اين هدف  .  ، تشكيل مي دهد  النه منابع بهداشتي  توزيع عاد فلسفه اصلي مراقبت هاي اوليه بهداشتي را          
وقتي تحقق مي يابد كه وسيعترين و اوليه ترين نيازهاي بهداشتي جامعه تا حد امكان در محل كار و زندگي مردم                      

از طرفي مراقبت هاي بهداشتي اوليه براساس اين واقعيت است كه بسياري از                .  به سهولت قابل دسترسي باشد     
(PHCسالمتي جمع كثيري از مردم به سطوح پائين هرم             مشكالت مربوط به      اختصاص )  1مطابق با شكل      

 .مي يابد
 
 
 
 
 

 مراقبت هاي سطح سوم
 )خدمات بيمارستان هاي تخصصي(

 
 مراقبت هاي سطح دوم

 )خدمات بيمارستان هاي عمومي(
 مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 خدمات ارتقايي، پيشگيري و خدمات پايه درماني
 )خانه هاي بهداشت، پايگاه هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني(

 
 
 
 

 بيمارستان
 مركز /خانه بهداشت، پايگاه
 بهداشتي درماني

 

 سطح جامعه
 

 برخورد با مشكل درمان در منزل 
 )فرد ـ خانواده(

 سطوح مراقبت هاي  بهداشتي  ـ 1شكل 
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ارائه .  بهداشتي بايد متوجه تقويت مراكز سطح اول ارائه مراقبت ها باشد          با اين بينش، تاكيد برنامه ريزان         
مجموعه آن ها از نظر اقتصادي نيز بسيار هزينه اثر بخش تر از ارائه اين خدمات                   مراقبت ها در اين سطح و زير      

ز سطوح مراكز   بيمارستان محل ارائه خدمت به بيماران ارجاع شده ا        .  توسط كاركنان تخصصي در بيمارستان ها است     
. بهداشتي درماني است كه نتوانسته اند خدمات درماني كافي را به لحاظ تخصصي شدن خدمات، دريافت نمايند                   
. پس در توزيع بايد توجه شود كه هر سطح، كامل كننده خدمات سطح قبلي خود باشد نه تكرار در عين آن خدمت                      

ردم از مراقبت هاي بهداشتي اوليه بايد توزيع واحدهاي          قابل تاكيد است كه به دليل اهميت برخورداري تمامي م           
 .ارائه دهنده خدمات سطح اول به گونه اي باشد كه هيچ جمعيتي خارج از محدوده عمل آن ها قرار نگيرد

  2000 بعد از  PHCتحوالت 

 و  ، مسير خود را به طرف كنترل بيماري ها، بهبود اثربخشي          1978 دو دهه بعد از       طي  PHCه هرحال   ب
 شروع به چرخش و برگشت به         PHC سال آهنگ  30اصالحات مالي بخش سالمت منحرف نمود، اما پس از            

 . كرد PHCستم هاي حمايتي در مسير اهداف اصليسي

 2000انتقادات به مراقبت بهداشتي اوليه قبل از 

ن مراقبت را به خود جذب       بيشتري.  از آنان به مراقبت معموال كمتر است       كه ني  مردم ثروتمند تر    : مراقبت وارونگي
حال آنكه افراد داراي كمترين توان مالي كه با بيشترين مسائل روبرو هستند از كمترين مراقبت برخوردار                  .  مي كنند
 .هستند

 محروم اند و بخش عمده هزينه خدمات به طور           مردم از حفاظت اجتماعي    كه   هرجا   :مراقبت ورشكست كننده  
فت خدمت پرداخت مي شود احتمال رو به رو شدن آنان با پرداخت هاي                 مستقيم توسط مردم و در محل دريا         

 . كمرشكن، وجود دارد
 افراطي ارائه كنندگان خدمات و تمركز بر محدوده برنامه هاي            تخصص گرايي  :مراقبت چند پاره و چند پاره ساز      

نان سرو كار دارند مي بندد و به ضرورت        مبارزه با بيماري ها راه را بر نگاه جامع آنان به افراد و خانواده هايي كه با آ                
 .تداوم مراقبت توجهي نمي كند

 ضعف نظام سالمت كه توان تضمين ايمني خدمات و رعايت استانداردهاي بهداشتي را ندارد سبب :منمراقبت نااي 
 توان از   بسياري از عفونت هاي بيمارستاني مي شود و همراه با خطاهاي تجويز دارو و ديگر اثرات نامطلوب كه مي                  

تخصيص منابع حول خدمات درماني پرهزينه، متمركز است و از            :  مراقبت در جهت نادرست   .  آن ها جلوگيري كرد  
. درصد از بار بيماري ها كاست غفلت مي شود70اينكه با پيش گيري اوليه و ارتقاي سالمت مي توان تا   

ت و از اينكه با پيش گيري اوليه و ارتقاي          تخصيص منابع حول خدمات درماني پرهزينه متمركز اس        :جهت نادرست 
 . درصد از بار بيماري ها كاست غفلت مي شود70سالمت مي توان تا 
 بهداشت، به ويژه روي مراقبت هاي اوليه سالمت، الگو و مدل نظام                در گزارش جهاني   2003در سال   

PHC     يون جهاني بررسي عوامل     مجمع جهاني بهداشت بر وجود كميس       2004در سال   .  د شده است  مجددا تاكي
د در يك دوره زماني سه ساله          مقرر گردي  . رسما تشكيل شد    2005اجتماعي موثر بر سالمت، تاكيد و در سال           



  سالمت و بيماري/ 2 كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              فصل / 93

 

 
 

راهنمايي جهت سياستگزاري در عرصه سالمت به منظور ارتقا وضعيت سالمت و كاهش نابرابري ها به ويژه در                     
 . ارتباط با نقش عوامل اجتماعي ارائه دهد

 PHCشتر از هر وقت ديگر به       سالمت، بي   با عنوان مراقبت هاي اوليه      جهاني بهداشت  2008  گزارش
نسبت :  در گزارش، چنين آمده است    .  ت و بر قابليت اجرايي آن در همه كشورها تاكيد كرده است             پرداخته و اهمي  

 70 مي تواند   عظيمي از منابع براي خدمات درماني خرج مي شود در حالي كه پيشگيري و ارتقا سالمت كه                   
 .درصد از بار جهاني بيماري را كم كند ناديده گرفته شده است

 
 2008سال  در سازمان جهاني بهداشت نظر مطابق  PHCهاي  تغييرسياست -2جدول 

 PHC نخستين در اجراي توجه به كوششهاي  به آن توجه داردPHC آنچه اصالحات كنوني

 آن ها با هدف      كنوني سالمت و نظم دادن به        تحول نظام هاي 
 تامين دسترسي همگاني و حمايت اجتماعي از سالمت

 گسترده تنگدستان روستايي به بسته خدمات پايه              دسترسي
 سالمت و داروهاي اساسي

 تمركز بر سالمت مادر و كودك پرداختن به سالمت همه افراد جامعه
ازهاي مردم در طيفي گسترده     دادن پاسخ جامع به انتظارات و ني       

 طرات و بيماري هااز مخا
 د بر چند بيماري منتخب در درجه اول حاد و عفونيتاكي

ج روش سالمتر زندگي و كاستن از اثر مخاطره هاي اجتماعي          تروي
 و محيطي

ط بهداشتي، آب، بهسازي محيط و آموزش بهداشت          بهبود شراي 
 روستاها

مي از كاركنان سالمت كه دسترسي به تكنولوژي ها داروها و            تي
 ه مناسب از آن ها را تسهيل مي كننداستفاد

 هاي ساده براي كاركنان بهداشتي داوطلب و غيرماهر            فناوري
 جامعه

نه شده جامعه مدني از طريق گفت و گو درباره             مشاركت نهادي 
 سياست ها و سازوكارهاي مسئوليت پذيري

ج منابع محلي و مديريت مراكز بهداشتي        مشارت به صورت بسي   
 ه هاي محلي سالمتدرماني با كمك كميت

 سالمت تكثرگرا كه در چهارچوبي جهاني شده كار             نظام هاي
 مي كنند

 كه توسط دولت سرمايه گذاري و ارائه مي شود با                 خدماتي
 مديريتي متمركز و باال به پايين

ت رشد منابعي كه به سالمت اختصاص مي يابند در جهت            هداي
 تامين پوشش همگاني

 منابع و كوچ كردن ابعاد سازماني        ريت كردن كمبود فزاينده   مدي
 دولت

 دوجانبه و مساعدت فنيكمك هاي   و يادگيري مشتركوحدت جهاني
ه در جايگاه هماهنگ كننده پاسخ جامع نظام سالمت         مراقبت اولي 

 در همه سطوح
 ه به عنوان نقطه مقابل بيمارستانمراقبت اولي

PHC  دارد اما  ست به سرمايه گذاري در خور توجه نياز          ارزان ني
در برابر پولي كه براي آن هزينه مي شود ارزشي بيش از هر روش 

 ديگر توليد مي كند

PHC شود و به سرمايه گذاري چندان نياز ندارد ارزان تمام مي 

 
 زير كه    كلي له چهار دسته اصالحات   المت را به وسي   ن گزارش توصيه شده كه كشورها سيستم س        در اي 

 :سازند مي كند برا معرفي  PHCاصول
 كه تضمين مي كنند نظام هاي سالمت در درجه اول از راه حركت به سوي               اصالحاتي  :اصالحات پوشش همگاني  
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پوشش همگاني و محافظت اجتماعي سالمت در برقراري برابري، عدالت اجتماعي و پايان دادن به محروم                        
 .ماندگي ها موثر خواهند بود

المت را به شكل مراقبت اوليه يعني حول محور نيازها و انتظارات             كه خدمات س    اصالحاتي :اصالحات ارائه خدمت  
به نوعي كه خدمات مناسبت اجتماعي بيشتر پاسخگوي جهان در حال تحول باشند و همزمان                  .  مردم مي شناسند 

 . پيامدهاي بهتر و مطلوب تر به بار آورند
عمومي با مراقبت اوليه و از راه در پيش          كه از راه ادغام اقدامهاي بهداشت        اصالحاتي  :است عمومي اصالحات سي 

 . گرفتن سياستهاي عمومي سالمتر در همه بخشها پديد آمدن جامعه اي سالمتر را تضمين مي كنند
 كه رهبري فراگير مشاركتي و بر پايه گفت و گو را كه الزمه پيچيدگي نظام هاي                    اصالحاتي  :اصالحات رهبري 

ندهي و كنترل در يك سو و محروم شدن از آزادي دولت از سوي ديگر               كنوني سالمت است جايگزين تكيه بر فرما      
 .مي كند

 تحت كشور، 191 سالمت توسط  توسعه خصوص در بين المللي اجماع ترين مهم جديد، هزاره آغاز با
براي بهبود     (MDGS)هزارهتوسعه   اجالس اهداف    ن اي  در  .حاصل گرديد  ،2000  متحد ملل هزاره اعالميه عنوان

 بر.  سالمتي مستمندان در سراسر جهان و ايجاد گام هاي مثبت براي بهبود شرايط زندگي به وجود آمد                    شرايط  
 سوادي، بي ـ 2 فقر، ـ 1 با مبارزه براي .دساز مي موظف را كشورها هزاره، توسعه هدف هشت هزاره، اعالميه اساس

 و كودكان مير و مرگ ـ   6 جنسيتي، رينابراب ـ   5 پرورش، و آموزش به امكانات  دسترسي عدم ـ   4 گرسنگي، ـ   3
 تالش سابق ز تر ا و هماهنگ  تر  فعال و دهند هم دست به دست ،زيست محيط نابودي ـ   8 و بيماري ـ   7 مادران،
ارتباطي  در نيز ديگر آرمان 5 و شد بامي مرتبط انسان ها سالمت به مستقيما آرمان 3 آرمان، هشت اين  از .كنند

 جهاني اساسي نياز اكنون هم سالمت سطح يارتقا و حفظ كه است آن نشانگر امر، ينا .دهستن آن با تنگاتنگ
 .باشد داشته هماهنگي جامعه افراد سالمت تأمين با بايد كشورها پايدار با توسعه مرتبط هاي برنامه و است

 دستاوردهاي سالمت بر اساس اهداف توسعه هزاره 

 گرسنگي و شديد فقر كردن كن ريشه :1آرمان

از نيمي به ، نزديك 1990سال در.  است يافته كاهش گذشته دهه دو در چشمگيري طور به شديد قرف 
 2015 سال در نسبت اين كه زندگي مي كردند  روز در دالر 25/1 از كمتر با توسعه حال در مناطق جمعيت

 .است يافته كاهش درصد 14 به 
836 به 1990سال   در  ميليارد 9/1از   ي كنندم زندگي شديد فقر در كه افرادي تعداد نيز جهاني سطح در 

 در پيشرفت بيشترين است؛ كاهش يافته  نصف از بيشتر مقدار به كه است رسيده 2015 سال در ميليون
 .است شده محقق 2000 سال

سال هاي در روز بين   دالر 4 از بيش با زندگي گذران حال در - متوسط درآمد با كار به مشغول افراد تعداد 
 حال در مناطق در كار نيروي نيمي از  حاضر حال در گروه اين.  است شده برابر سه تقريبا 2015  و 1991
 .داده اند تشكيل مي را درصد 18  تنها1991 سال در كه حالي در دهند، تشكيل مي را توسعه
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از ؛  است يافته نصف تقليل  به تقريبا توسعه حال در مناطق در تغذيه سوء دچار افراد نسبت 1990 سال از 
 .است رسيده 2014-2016سال هاي  در درصد 9/12 به 1990-1992  سال هاي در  درصد3/23

 ابتدايي آموزش به همگاني دستيابي :2آرمان

درصد 91 به 2000سال   در درصد 83 از توسعه، حال در مناطق در ابتدايي مدرسه نام ثبت خالص ميزان 
 .است رسيده 2015 سال در

نصف به جهان تقريبا  سراسر در نمي روند  مدرسه به اما هستند ابتدايي تحصيل سن در كه كودكاني تعداد 
 . 2015 سال در ميليون نفر 57 حدود به 2000 سال در نفر ميليون 100 از است، يافته كاهش

در بهبود بهترين ركورد  افريقا صحراي جنوب كشورهاي حال، به تا هزاره توسعه اهداف تصويب زمان از 
 سال هاي بين در درصد 8با   مقايسه در منطقه اين.  داشته اند  مناطق تمام ميان در را اييابتد آموزش
 را 2015  تا 2000 سال هاي بين در ثبت نام  خالص ميزان نقطه اي  افزايش درصد 20 ،2000 و 1990
 .است كرده كسب

83 از 2015 و1990 سال هاي بين جهان سراسر در ساله 24 الي 15 جوانان ميان در باسوادي ميزان 
 .است شده نيزكمتر مردان و زنان بين اختالف. است داشته افزايش درصد 91 به درصد

 زنان سازي توانمند و جنسيتي برابري ترويج: 3آرمان

مناطق.  مدرسه تحصيل مي كنند   در دختران از بيشتري تعداد پيش، سال 15 با مقايسه در حاضر حال در 
 و راهنمايي ابتدايي، دوران آموزش در نابرابري جنسيتي  بردن بين از هدف به كلي طور به توسعه حال در

 .شده اند نائل متوسطه
در.  كردند نام مي ابتدايي ثبت مدرسه در پسر 100 هر ازاي به دختر 74 تنها 1990 سال در آسيا، جنوب در 

 .نام مي كنند ثبت پسر 100 هر ازاي به دختر 103 امروزه كه حالي
كه دهند زنان تشكيل مي   را كشاورزي بخش از خارج بگير دستمزد كارگران از درصد 41 حاضر، حال در 

 .است داشته افزايش ،1990 سال در درصد 35 با مقايسه در
زنان كل از عنوان سهمي  به پذير آسيب مشاغل در شاغل زنان تناسب ،2015 و 1991 سال هاي بين 

 9 پذير آسيب مشاغل در مردان مقابل، اشتغال  در .است بوده شاهد را درصدي نقطه 13 كاهش شاغل
 .است داشته كاهش درصد

از درصد 90 حدود زنان در  گذشته، سال 20 طول در دنيا كشور 174 از شده داده هاي جمع آوري   طبق 
 .آوردند دست به را مجلس نمايندگي توانسته اند كشورها اين

تنها زنان هنوز اين حال  با .  است شده برابر دو تقريبا دوره همين در مجلس نماينده زنان نسبت ميانگين 
 .دهند تشكيل مي را مجلس اعضاي پنجم يك
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 كاهش مرگ و مير كودكان: 4آرمان 

مرگ مورد 90 از است؛ كاهش  رسيده نصف از كمتر به جهان در سال پنج زير كودكان مير و مرگ ميزان 
  .2015 و 1990ايبين سال ه در زنده تولد 1000 هر ازاي به مرگ مورد 43 به

از  جهان سطح در پنج سال  زير كودكان مير و مرگ تعداد توسعه، حال در مناطق در جمعيت رشد وجود با
 .است يافته كاهش 2015 درسال نفر ميليون 6 حدود به1990 سال در نفر ميليون  7/12

است داشته برابر 3از  بيش كاهشي جهان سطح در سال پنج زير مير و مرگ ميزان ،1990 دهه اوايل از. 
سا طول در پنج سال  زير كودكان مير و مرگ كاهش ساالنه ميزان افريقا، صحراي جنوب كشورهاي در 

 .است بوده  1995 تا  1990طول سال هاي در ميزان اين از سريعتر برابر پنج از بيش 2013 تا 2005 لهاي
2013 و 2000لهاي   سا نبي مرگ ميليون 6/15 به نزديك از تا است كرده كمك سرخك واكسن 

 .است داشته كاهش درصد 67 مدت مشابه در جهاني سطح در سرخك موارد گزارش تعداد. شود جلوگيري
 سال در را واكسن سرخك  شامل واكسن دوز يك حداقل جهان سراسر در كودكان از درصد 84 حدود در 

 .است داشته يش، افزا2000 سال در درصد 73 با مقايسه در كه ه اند كرد دريافت 2013

 مادران سالمت  بهبود:5آرمان 

عمده قسمت است كه  داشته كاهش درصد 45 جهان سراسر در مادران مير و مرگ نسبت ،1990 سال از 
 .است داده رخ 2000 سال از كاهش اين

كاهش و يافته درصد كاهش  64 ،2013 و 1990 لهاي سا بين مادران مير و مرگ نسبت آسيا، جنوب در 
 .بوده است درصد 49 افريقا صحراي جنوب كشورهاي در نسبت اين

انجام ماهر پرسنل سالمت  كمك و حضور با جهان سطح در نها زايما درصد 71 از بيش 2014 سال در 
 .است داشته افزايش  1990 سال در  درصد59 با مقايسه در كه شده،

قرار زايمان قبل از )  ويزيت( اقبت  مر تحت بيشتر يا مرتبه چهار كه باردار زنان نسبت افريقا، شمال در 
 .رسيده است درصد 89 به درصد 50 از 2014 و 1990سال هاي بين گرفته اند،

 شريك يا داراي  متاهل ساله، 49 تا 15 زنان در جهان سراسر در بارداري از جلوگيري روشهاي رواج 
 .است افزايش يافته 2015 سال در درصد 64 به 1990 سال در درصد 55 از جنسي

 بيماري ساير و ماالريا ايدز، / HIV با مبارزه :6آرمان 

 عفونت هاي جديد HIV و 2000 بين سال هاي  نفر ميليون 1/2 به نفر ميليون 5/3 حدود از كاهش با 
 .است داشته افت درصد 40 حدود ،2013

به مبتال نفر ميليون 6/13 ،2014 سال ژوئن ماه تا HIV ضد با داروهاي     درمان جهاني سطح در
 2003 سال  نفر در  800000به   نسبت مالحظه اي   قابل افزايش كه كرده اند دريافت)  ART(رتروويروسي  

 2013 و 1995 سال هاي ايدز بين  از ناشي مرگ ميليون 6/7 از رتروويروسي ضد درمان.  است داشته
 .است كرده جلوگيري
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پنج زير در كودكان  اول وهله در 2015 و 2000 ل هاي سا بين ماالريا اثر در مرگ ميليون 2/6 از بيش از 
 در ماالريا بروز ميزان شده تخمين زده .  است شده جلوگيري افريقا صحراي جنوب كشورهاي در سال
 .است داشته درصد كاهش 58 مير و مرگ ميزان و درصد 37 جهان سطح

آندميك ايبه كشوره  كش حشره به آغشته بند پشه ميليون 900 از بيش 2014 و 2004 سال هاي بين 
 .است شده داده تحويل افريقا صحراي جنوب در ماالريا

زندگي بيماري سل،  با مرتبط درماني مداخالت و تشخيص پيشگيري، ، 2013 و 2000 سال هاي بين 
 41 آن شيوع ميزان و  درصد 45 سل بيماري مير و مرگ ميزان.  است داده نجات را نفر  ميليون 37 حدود
 .است داشته كاهش 2013 و 1990سال هاي بين درصد

 زيست محيط پايداري تضمين :7آرمان 

در اواسط  ازون اليه ترميم رود انتظار مي  و هاند شد حذف 1990 سال از عمال ازون اليه مخرب مواد 
 .يابد تحقق قرن همين

قابل مالحظه اي  صورت به مناطق از بسياري در دريايي و زميني ه شد حفاظت مناطق 1990 سال از 
   1990 ل هاي سا كارائيب بين  حوزه و التين امريكاي در زميني شده حفاظت مناطق.  است يافته افزايش

 .است يافته افزايش درصد 4/23 به  درصد8/8 از ، 2014 تا
در استفاده مي كنند،  بهداشتي آشاميدني آب منبع يك از جهان جمعيت از درصد 91 ، 2015 سال در 

 .1990 سال در درصد 76 با مقايسه
ميليارد9/1 پيدا كرده اند، دسترسي بهداشتي آشاميدني آب به 1990 سال از كه جمعيتي نفر ميليارد 6/2 از  

 جهان جمعيت از نيمي از بيش حال حاضر در. آورده اند دست به خود محل در كشي لوله آشاميدني آب نفر
 .برخوردار هستند خدمات باالي سطح اين از )  درصد58(

هدف سيستم  كشور 95 يافته اند، دست آشاميدني آب به مربوط هدف به كشور 147 جهاني، سطح در 
 .كرده اند برآورده را هدف دو هر نيز كشور 77 و كرده محقق را فاضالب

1990سال   از.  كرده اند  پيدا دسترسي بهداشتي فاضالب سيستم به نفر ميليارد 1/2 جهان، سراسر در 
 .است يافته كاهش نصف به تقريبا  مي كنند زاجم اجابت باز فضاي در كه افرادي نسبت

4/39 حدود مي كنند از  زندگي فقيرنشين  ھايمحله در كه شهري جمعيت نسبت توسعه حال در مناطق در 
 .است يافته كاهش 2014 سال در درصد  7/29به  2000 سال در درصد

 توسعه براي جهاني مشاركت گسترش و بسط :8آرمان 

در  درصد 66 توسعه، هدف با يافته توسعه كشورهاي رسمي كمك هاي 2014 و 2000 سال هاي بين 
 .است رسيده دالر ميليارد 2/135 به و است يافته افزايش واقعي شرايط

درآمد از  درصد 7/0بر   بالغ خود كمك به انگلستان و سوئد نروژ، لوكزامبورگ، دانمارك، ،2014 سال در 
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 .ادامه دادند متحد ملل سازمان توسعه اي كمك هاي رسمي جهت ملي ناخالص
عوارض توسعه بدون  حال در كشورهاي از يافته توسعه كشورهاي واردات از درصد 79 ،2014 سال در 

 .است داشته افزايش درصد 65 ،2000 سال با مقايسه در كه گرفت انجام
سال در د درص 12از   توسعه حال در كشورهاي در صادراتي درآمد به نسبت خارجي بدهي خدمات تناسب 

 .است يافته كاهش 2013 سال در درصد 3 به 2000
قرار گرفته اند همراه تلفن شبكه پوشش تحت جهان جمعيت از درصد 95 ،2015 سال با همزمان. 
سال در ميليون نفر  738 از و است شده برابر ده تقريبا گذشته سال 15 در همراه تلفن مشتركين تعداد 

 .است رسيده 2015 سال در نفر ميليارد 7 از بيش به 2000
يافته  افزايش 2015 سال در درصد 43 به 2000 سال در جهان جمعيت از درصد 6 تنها از اينترنت نفوذ 

 .اند كرده برقرار جهاني ارتباط شبكه برنامه هاي كاربردي و محتوا با نفر ميليارد 2/3 نتيجه، در .است

 :داف توسعه هزاره را اينطور بيان نمودضعف اه و قوت نقاط از برخي  زمان مي توان گذشت با

 پوستر يك در كه مي توانند  ساده آرمان.  هستند ساده هزاره ي اهداف توسعه  كه است اين مورد اولين
 از لحاظ هزاره ي توسعه اهداف اينكه مورد دومين. مي گيرد جاي افراد ذهن در راحتي به  آرمان8 اين. شوند معرفي
 . است اخالقي و تعهدات عملي ز ا اي مجموعه بلكه د آور نمي كشوري فراهم براي را تعهدي يا الزام قانوني
اييتوسط شاخص  مي تواند هزاره ي توسعه اينكه اهداف  مورد سومين  جامعه قابل  و تجارت دولت، توسط كه  ھ
 . آورد نمي وارد  ھادولت به فشار مضاعفي و شوند دنبال هستند، گيري اندازه

كشورها پيشرفت  بسياري اما دهند، ارائه و ي كرده  گير اندازه را اهداف نتوانستند كشورها چند بعضي  هر
 .اند داشته زمينه اين در خوبي  ھاي

 گروه اهداف توسط  كه، اين از است عبارت كه مي شود هزاره وارد  ي توسعه اهداف به نيز عمده انتقاد سه
 موارد برخي و نداشتند نقشي تعيين اهداف  در ملل مانساز عضو  ھايدولت نهايي شد،  و تهيه كارشناسان از كوچكي

 . است گرفته شده ناديده كامالً غذايي مواد توليد  ھايمانند شيوه
يابند دست توسعه يا ابعاد  جنسيتي نابرابري فقر، علت يابي ريشه نتوانستند به  هزاره، ي توسعه گانه هشت  ھايآرمان

تئوري،  در كه حالي  در . ندارد توجه چنداني  اقتصادي ي توسعه اي بشر حقوق به ي هزاره   آرمان هاي توسعه  .
 فقير براي كشورهاي  شاخص هايي به عمل در مي شد، داده كشورها بسط  تمامي به هزاره ي توسعه  ھايشاخص
 .است شده تبديل

 
 فقر رفع به و آگاه هستند  هزاره، ي توسعه اهداف  ھاياهميت شاخص  به دولتمردان و سياستمداران

 با مشكالت امروز دنياي كه است حالي در اين . اذعان دارند2015 ل سا ز ا بعد مرتبط ادامه فعاليت هاي و رسنگيگ
 دارد وجود امر اين در تفاهم و مواجه است  زيستي محيط  ھايبيماري و و مشكالت  هوا و آب تغييرات مانند ديگري

 توسعه ي ف موضوعات، اهدا  اين اهميت به  نظر .دارد فقر اهميت  كاهش همانند زيستي محيط رفع معضالت  كه
 . مي يابد ادامه 2030 آغاز شده و تا سال 2 016 ل سا از مطرح گرديده و پايدار
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  دستاوردهاي سالمت بر اساس اهداف توسعه هزاره در ايران-3جدول 
 

 شاخص مرد زن مجموع
اهداف توسعه هزاره 

(MDG) 

 ل كم وزن  سا5شيوع كودكان زير : 10 05/5 4 08/4
ـ ريشه كني كامل فقر و 1

 گرسنگي 

 نسبت ثبت نام در سطح ابتدايي: 201 49/96 02/97 68/96

74/96 22/97 27/96 
نسبتي از دانش آموزان كه مقطع ابتدايي را به : 202

 اتمام رسانده اند

76/93 99/92 48/94 
سال زنان  24-15نسبت باسوادي در جمعيت : 203

 و مردان 

 
 
 
 آموزش ابتدايي همگاني-2

 نسبت دختران به پسران در مقطع ابتدايي :301 01/1
 نسبت دختران به پسران در مقطع راهنمايي: 301 98/0
98/0 

  
 نسبت دختران به پسران در مقطع دبيرستان : 301 

 ارتقاي برابري جنسيتي و -3
 توانمند ي زنان 

52/22 82/21 16/23 
به ازاي ( سال 5 كودكان زير ميزان مرگ و مير :401
 ) تولد زنده100

32/20 70/19 88/20 
به (  سال 1ميزان مرگ و مير شيرخواران زير : 402
 ) تولد زنده1000ازاي 

85/94 43/94 26/95 
 ماهه اي كه عليه 23-18نسبت كودكان  :403

 سرخك واكسينه شده اند

 كاهش مرگ و مير -4
 كودكان 

42/96 42/96 
بت زايمانهايي كه توسط پرسنل با مهارت نس: 502

 انجام شده است

42/77 42/77 
ميزان شيوع استفاده از روشهاي پيشگيري از : 503

 بارداري در بين زنان ازدواج كرده 
 درصد پوشش مراقبت هاي پيش از تولد : 505 92/96 92/96

 69/5 

 

 در تنظيم خانواده نيازهاي برآورد نشده : 506

   ارتقاي سالمت مادران -5

 62/19  
 ساله با دانش و 24-15نسبتي از جمعيت  :603

 HIV/AIDSآگاهي صحيح جامع در باره 
 شيوع ماالريا: 605   06/0

 متوقف كردن بيماري هاي -6
HIV/AIDS ماالريا و ساير 

 بيماري ها 

 شهري روستايي مجموع

81/96 91/92 57/98 
نسبتي از جمعيت كه از منبع آب آشاميدني : 708
 )شهري، روستايي( استفاده مي كند سالم

89/97 66/95 90/98   
 )شهري، روستايي(دفع صحيح فضوالت : 709

 تضمين پايداري محيط -7
 زيست 
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 چهارچوب عنوان به  را ) (SDGsدارپاي توسعه  اهداف از اي مجموعه ،2015در سال   سازمان ملل،   
 .نمود ندويت هزاره توسعه اهداف براي جانشين

 فكري قالب يك به امروزه توسعه، ادبيات در دهه سه از بيش سابقه با مفهومي عنوان  به توسعه پايدار 
 مانند مفهوم، اين كه آن وجود با.  است شده بدل توسعه، حال در كشورهاي باألخص كشورها، از بسياري در عمده
 و علمي اجماعي داراي بين المللي سطح در اما اده،را به خود اختصاص د     متعددي تفاسير و تعاريف توسعه، مفهوم
 .است شده پيشنهاد توسعه كشورها عملي برنامه مثابه به مرتبط، نهادهاي و ملل سازمان طريق از كه است عملي

 است عبارت)  لند برانت كميسيون(توسعه   و زيست محيط جهاني كميسيون تعريف اساس پايدار بر  توسعه
 نيازهاي برآوردن در را آينده نسل هاي توانايي كه آن بدون مي كند، تأمين را كنوني اينيازه كه اي توسعه از،

 .افكند مخاطره به خود،
 ديگر و محيطي زيست فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، ابعاد همه و است نگر كل اي توسعه پايدار، توسعه

 . مي گيرد بر در را بشري نيازهاي
 برآورنده پايدار توسعه. است آن ينگر جامع در پايدار توسعه ذبهجا و شاخصه ترين مهم اعتباري، به

 و در زمان حال   را جهان سراسر مردم تمامي بلكه منطقه، يك و كشور در يك  فقط نه انسان، آرمان هاي و نيازها
 .مي گيرد بر در آينده

 پيوندي كه است اي عرصه اجتماعي و معنوي، رواني، جسمي، كامل رفاه عنوان به سالمت ديگر، سوي از
 نتيجه در امروزه، و دارد جامعه اي هر...  و   صنعتي ،فرهنگي، اقتصادي سياسي، اجتماعي،  عرصه هاي ساير با وثيق

 به سالمت سطح ارتقاي و حفظ تأمين، كشورها، بسياري از  اي توسعه گوناگون چالش هاي ابعاد شدن  پيچيده تر
 .شده است تبديل مردم، و تصميم سازان اران،سياست گذ روي فرا چالش و دغدغه ترين محوري

SDGs و آميزتر صلح جوامعي و است محيطي و اجتماعي اقتصادي، اهداف از وسيعي محدوده از  متشكل 
 ملل سازمان عضو كشور 193 توافق مورد 2015 سال سپتامبر 23 در كه برنامه ناي .آورد مي فراهم را فراگيرتر
 كي برنامه ناي در .دار، مطرح شدپاي توسعه براي 2030 كار دستور "ما جهان ييرتغ" تحت عنوان گرفت، قرار متحد
 مردم، مورد دردار،  پاي توسعه از بعد 3 كه است شده گرفته نظر در سالمت براي هدف 17 با همراه خاص آرمان
نقطه تمركز   هدف بيان شده در اين برنامه، هدف سوم،            17 و از    شود مي شامل را مشاركت و صلح رفاه، زمين،

 .جهت دستيابي به اهداف سالمت مي باشد
 با مرتبط اهداف  "سنين تمام براي رفاه جتروي و سالم زندگي ضمينت":  از است عبارت سالمتي آرمان

 :باشد مي رزي موارد شامل 2030 تا سال SDG در )3بند ( سالمتي آرمان
 نفر هزار 100 هر ازاي به صددر 70 از كمتر به انجه سراسر در مادران مير و مرگ كاهش 1-3
 سال 5 رزي كودكان و نوزادان در پيشگيري قابل هاي مرگ به دادن انپاي 2-3
) مغفول( ده گرفته شده  نادي هاي بيماري و اماالري سل، دز،اي همه گيري هاي بيماري هايي نظير؛   به دادن انپاي  3-3
 واگيردار هاي بيماري رساي و آب له از طريق منتقهاي بيماري هپاتيت، با مبارزه و سيريگرم مناطق ژهوي
 جتروي و درمان پيشگيري، قطري از غيرواگير هاي بيماري از ناشي نگامهزود هاي مرگموارد   تعداد كاهش  4-3

 رواني بهداشت
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 الكلي مشروبات و مخدر مواد سوءمصرف درمان و پيشگيري تتقوي 5-3
 جهان سطح در اي جاده ترافيك از ناشي هاي مصدوميت و ها مرگ تعداد رساندن نيمه به 6-3
 تنظيم ازجمله باروري و جنسي مسائل حوزة در درماني ـ بهداشتي خدمات به جهاني دسترسي تضمين  7-3

 ملي راهبردهاي و   هابرنامه در باروري بهداشت ادغام و رساني اطالع و آموزش خانواده،
 و مردم براي مالي فشار و تمحدودي بدون دسترسي ازجمله بهداشتي خدمات به دسترسي جهاني هدف تحقق 8-3
 ضروري هاي واكسن و داروها به صرفه به مقرون و كيفي مؤثر، امن، ترسيدس
 خاك و آب هوا، آلودگي و خطرناك يشيمياي مواد از ناشي هاي بيماري و ميرها و مرگ تعداد چشمگير كاهش 9-3

 تنباكو و توتون توليد كنترل پيرامون اني بهداشت سازمان جه  چهارچوب كنوانسيون اجراي تتقوي الف  -3
 كشورها همه در
 فراهم و غيرواگير و واگير بيماريهاي كنترل منظور به دارو و واكسن توليد و پژوهش از تحماي ب  -3

 صرفه به مقرون واكسنهاي و داروها به دسترسي امكان آوردن
 نيروي نگهداري و آموزش توسعه، خدام،است و بهداشت حوزه در مالي كمكهاي چشمگير شافزاي ج  -3

 توسعه درحال كشورهاي در درمان و بهداشت كار
 به هنگام،  هشدار منظور به توسعه درحال كشورهاي ژهوي به كشورها همه هاي ظرفيت ت تقوي د  -3

 ملي و جهاني سطوح در بهداشتي خطرات ريتمدي و مخاطرات كاهش
 

 كنون  تا SDGدستاوردهاي جهاني اهداف 

 
 مورد از كل مرگ و مير زنان به علل ناشي از بارداري بوده است كه تقريبا                    303000،  2016 در سال    -

 64( درصد از اين ميزان در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط اتفاق افتاده كه تقريبا دو سوم آن                         99
 .در منطقه آفريقايي سازمان جهاني بهداشت گزارش شده است) درصد

 رسيده  2016 در سال    1000 در   41 به   1990 در سال    1000 در   93 سال، از    5متر از    تولد كودكان ك   -
 .است

 . رسيده است2016 در سال 100000 در 26 به 2005 در سال 100000 در 40 آمار بيماري ايدز از -
 كاهش يافته   2016 در صد هزار در سال       140 به   2000 هزار در سال     100 در   173 بروز بيماري سل از      -

 .است
 . درصد كاهش يافته است5/3 درصد به 3/4 از 2015 در سال B شيوع بيماري هپاتيت -
از كل مرگ و ميرهاي ناشي از         )    ميليون 41( درصد   71،  2016 تخمين زده شده است در سال           -

 9(بيماري هاي مزمن ريه      )   درصد 22(سرطان  )   درصد 44(بيماري هاي قلبي    (بيماري هاي غير واگير    
 .اتفاق افتاده است)  درصد4(ت و دياب) درصد

 ثابت بوده   2016 سال و باالتر تا      15 ليتر الكل خالص در هر شخص         4/6 مصرف مشروبات الكلي از      -
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 .است هرچند كه در مناطق مختلف سازمان جهاني بهداشت اين ميزان متغير مي باشد
 درصد  6 درصد مردان و     34 ( سال و باالتر تنباكو مصرف مي كنند       15 بيليون افراد    1/1،  2016 در سال    -

كه مصرف آن به عنوان مهمترين عامل خطر بيماري هاي قلبي، سرطان، بيماري هاي مزمن ريوي               )  زنان
 . و پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و محيطي گزارش شده است

ر  درصد بيشتر از زنان د     75 به علت خودكشي اتفاق افتاده كه مردان          2016 هزار مرگ در سال       800  -
 .نتيجه خودكشي فوت نموده اند

 100 درصد در    2/9 هزار نفر در كشورهاي كم درآمد و         100 درصد در    1/24 جراحات ناشي از ترافيك      -
 .هزار نفر در كشورهاي با درآمد باال گزارش شده است

 . درصد از زنان، خشونت جنسي يا فيزيكي از شريك جنسي يا غير جنسي را تجربه كرده اند35 -
 

 . شدتعيين 2018 سال براي  بهداشت شعار سازمان جهانيجاد شده، ايرات توجه به تغييبا  
 

 : سازمان عبارتست ازن اي2018شعار سال 

 
 "پوشش همگاني سالمت براي همه، در هر مكان:  همهسالمت براي"

اد نان از اينكه همه افر     اطمي  عبارت است از   )Universal health coverage( سالمت   پوشش همگاني 
 افتدري.  دسترسي داشته باشند   دارند   نياز آن ها   به  كه  زماني  هر  در  و   بتوانند به خدمات بهداشتي كافي در هر مكان       

 كي زندگي ي  گر دي ازهاي سالمت خوب و ني    ن بي د كس نباي  چهي.   بدون رنج سختي هاي مالي باشد     د خدمات باي  ناي
 .را انتخاب كند

 متفاوت مي باشد ولي همه كشورها به روش هاي مختلفي          دست يابي كشورها به پوشش همگاني سالمت     
اما چرا    .به آن دست خواهند يافت و هر كشوري مي تواند كاري را براي پيشبرد پوشش همگاني سالمت انجام دهد                 

  سالمت؟پوشش همگاني
مي ادي از مردم، از دست يابي به خدمات بهداشتي ـ درماني محروم هستند و حداقل ني                هنوز هم تعداد زي   

 ميليون نفر به علت      100تقريبا  .  از مردم جهان در حال حاضر قادر به دريافت خدمات بهداشتي ضروري نيستند               
اجبار به پرداخت هزينه خدمات بهداشتي از جيب خود، به شدت تحت فشار فقر قرار مي گيرند و مجبور به صرف                       

 10حداقل  )   درصد از جمعيت جهان    12تقريبا  (ر   ميليون نف  800بيش از   .  ا كمتر مي باشند  دالر ي  90/1روزانه فقط   
آن ها به  .  درصد از بودجه خانوار خود را صرف هزينه هاي بهداشتي براي خود يا ديگر اعضاي خانواده مي كنند                    

 . مي شوند"مصارف فاجعه آميز"اصطالح، متحمل 
 ثروتمند  يدر كشورها .  هزينه هاي فاجعه آميز براي مراقبت هاي بهداشتي يك مشكل جهاني است              

اروپايي، آمريكاي التين و بخش هايي از آسيا كه دسترسي به خدمات بهداشتي باال را به دست آورده اند، تعداد                       
.  درصد از بودجه خانوار خود را صرف هزينه هاي بهداشتي مي كنند در حال افزايش است                  10افرادي كه حداقل    

جوامع، خدمات بهداشتي الزم را بدون تحمل رنج مالي         پوشش همگاني سالمت به اين معني است كه همه افراد و            
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 دريافت كنند
پوشش همگاني سالمت، همه را قادر مي سازد تا خدماتي را كه به مهمترين علل بيماري و مرگ مربوط                    

  .مي شوند، دريافت نمايند و از كيفيت خدماتي كه دريافت مي كنند، اطمينان داشته باشند
 از  نظر  صرف . پوشش رايگان براي تمام مداخالت بهداشتي نيست          پوشش همگاني سالمت به معني     

 .باشد  نميدار به طور پايگان كشوري قادر به ارائه تمام خدمات سالمت رايچ هيهزينه،
ز تضمين گسترش    ني پوشش همگاني سالمت در مورد حصول اطمينان از حداقل خدمات بهداشتي و               

 سالمت فقط در مورد درمان هاي پزشكي براي افراد            گاني پوشش هم  .پوشش مداوم خدمات بهداشتي مي باشد     
نيست بلكه شامل خدمات براي كل جامعه، مانند كمپين هاي سالمت عمومي مي باشد براي مثال اضافه كردن                     

 .فلورايد به آب و يا كنترل محيط هاي پرورش پشه هايي كه باعث انتقال برخي از بيماري ها مي شوند

اي بهداشتي اوليه و بررسي نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و          نگاهي گذرا به مراقبت ه   
 تهديدها در ايران

 شعار با ميالدي   1987  سال   در آلماآتا كنفرانس دنبال به و ايران در  1357 سال اسالمي انقالب از پس
 سالمت عرصه سياستگذاران ،اوليه بهداشتي مراقبت هاي رويكرد با PHC يا و ،2000 سال تا همه براي بهداشت

 .كردند زمينه اين در مختلف قوانين اجراي و تصويب به اقدام ،بزرگ هدف اين به رسيدن براي
 پزشكي آموزش ادغام  .برداشتند قدم راه اين در سالمت نظام سازماني ساختار در وسيع تغييرات ايجاد با

 هاي دانشگاه" اندازي  راه و ملي سطح در “پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت” تشكيل و بهداري وزارت در
 سطح در همچنين.  بود دوره اين تغييرات مهمترين از ها استان سطح در  "درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم

 سطح، اين در  .شد پذيرفته درماني بهداشتي واحدهاي گسترش جهت اداري معيار عنوان به  "شهرستان" محلي،
 و شهري درماني بهداشتي مراكز نيز اول سطح در و رستانبيما و بهداشت مركز:  شامل درمان و بهداشت شبكه

 اجراي در خصوص  بهداشت وزارت ،اخير سال هاي در گرديد ايجاد بهداشت هاي خانه و ها پايگاه همراه به روستايي
اقدام  شهري مناطق از برخي  در 1391 سال در و روستاها در 1384 سال در ارجاع نظام و خانواده پزشك طرح
 .است باقيمانده قبل دهه سه شكل به و تغيير بدون بخش، اين در سازماني ساختار مهم، اين عليرغم. تاس كرده

 در نظام اين مختلف دستاوردهايمراقبت بهداشتي اوليه در ايران       نظام مورد در شده انجام مطالعات اغلب
 اين چالش هاي و ضعف نقاط راوان،ف موفقيت هاي  به دستيابي وجود با ليكن،.  اند كرده بررسي را مختلف  هاي بخش
 .است تامل قابل ساختاري حوزه در ازجمله طرح،

 
به گونه اي كه در كنفرانس اكتبر      .  مراقبت هاي بهداشتي اوليه همچنان پايدار هستند      

پوشش  و   )SDG(دار سالمت    و توسعه پاي    PHCتبر تقوي  سازمان جهاني بهداشت،      2018
 ...است تاكيد شده ) UHC (سالمتهمگاني 
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  در ايران PHC نقاط ضعف و قوت -  4جدول 

 
 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت 

هي
ن د

ازما
س

 

 در كشور  PHC شبكه
دسترسي كامل به 
  جمعيت روستايي

انتقال برنامه هاي 
غيرقابل اجرا از سطوح 

محيطي به سطوح باالتر 
 معرفي بهورز 

سازماندهي داوطلبان 
بهداشت در پست هاي 

 هداشتي ب
توسعه برنامه پزشك  

خانواده و سيستم ارجاع 
 در روستاها 

ادغام مديريت  
بيماري هاي غيرعادي در 

 روستاها 

ساختار سازماني مكانيكي در سطح محلي 
همراه با  PHC عدم تغيير در ساختار 

 تغيير در نيازهاي بهداشتي 
 ساختار رسمي سيستم

در مناطق شهري  PHC توسعه نامناسب
  در سيستم اطالعات جاري ضعف

فقدان استراتژي منسجم و سرمايه گذاري 
 كافي در سالمت الكترونيكي

 عدم برنامه ريزي منابع انساني  
فقدان مديريت استراتژيك در سازمان هاي 

 مراقبت هاي بهداشتي 
 عدم تحمل زندگي مديريتي در سيستم 

فقدان سيستم انتخاب بر اساس شايستگي 
 در مديريت 

ي سازي و عدم تأييد قدرت در مركز
 سطح محلي 

ضعف در لحاظ تداوم و جامع بودن 
 مراقبت 

شبكه 
گسترده اي از 

خدمات 
تخصصي و 

خدمات سرپايي 
از طريق 

بيمارستان ها، 
حضور بخش 

خصوصي قوي 
در نظام 

مراقبت هاي 
 بهداشتي

اجزاي جداگانه ادراره 
 سالمت 

ارائه خدمات بهداشتي  
توسط سازمان هاي 

 مرتبط غير
نبود ساختار سازماندهي  

تعريف شده براي مديريت 
باليا، سالمندان، مهاجرت 

به مناطق شهري، گذار 
سريع اپيدميولوژيك و 

تغيير شيوه زندگي و 
 افزايش ميزان حوادث

رات
مقر

 

مقررات و برنامه هاي 
مناسب در پيشگيري از 

 سالمت و بيماري
وجود دستورالعمل هاي 
اهد عملياتي مبتني بر شو

در برنامه پزشك خانواده 
 

نامناسب بودن برخي از قوانين موجود در 
 سالمت 

 فقدان مقررات سند در برخي از نقاط  
 عدم كنترل دوره اي اجراي سياست ها 

عدم كنترل موثر بر ارائه خدمات بهداشتي 
عدم وجود قوانين مناسب و چشم انداز در 

 مورد بخش خصوصي 
به سالمت عدم وجود قوانين مربوط 

 الكترونيك
 ضعف در سياست هاي دارويي 

عدم وجود استانداردهاي به روز شده و 
 تعريف شده در مورد تجهيزات پزشكي

توجه به 
سالمتي و 

عوامل تعيين 
كننده آن در 

قوانين 
 باالدست 

 

اختالف بين سياستگذاران 
 و مديران

كم آگاهي مديران و 
سياست گذاران ملي در 

 داشتيبرخي پروژه هاي به



  سالمت و بيماري/ 2 كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              فصل / 105

 

 
 

فتار
ر

 

 و كيارتباطات نزد
 اني مي اجتماعيميصم

  يبهورز و مردم محل
 نگرش و شرفتيپ

 سالم در جوامع يرفتارها
  يمحل
 از جوامع در مورد تيرضا

 عملكرد بهورز

عدم احساس مالكيت در ميان اعضاي 
 جامعه نسبت به نظام سالمت 

مشاركت كم جامعه در حل مشكالت  
 بهداشتي 

يري و پاسخگويي در نظام عدم انعطاف پذ
 سالمت 

عدم آموزش كافي كاركنان بهداشتي در 
 زمينه مهارت هاي ارتباطي و مشاوره 

 

نرخ باالي 
سواد 

 بزرگساالن
افزايش تعداد 

دانشجويان 
دانشگاه، به 

خصوص زنان 
اهميت سالمت 

 در اسالم 
 

عادت درازمدت استفاده از 
 مواد مخدر در ايران 

ابطه فقدان آموزش جامع ر 
 جنسي براي بزرگساالن 

نرخ باالي حوادث ترافيكي 
 شيوه زندگي صحيح 

الي
م

 

 خدمات رايگان
بيمه درماني در برخي  

 مناطق 
 

سيستم هاي موازي تامين مالي در سيستم 
 عدم هماهنگي در تامين مالي

فقدان جدايي بين تامين مالي و ارائه 
 خدمات 

 نامناسب بودن و فقدان منابع مالي 
 م وجود تداوم در منابع مالي عد

 توزيع نامناسب منابع 
عدم هماهنگي ميان منابع مالي و بسته 

 خدمات مورد نياز 
فقدان سيستم بيمه براي پوشش كل 

 جامعه 
 

 
 
 
- 

 مشكالت اقتصادي
 اثرات منفي جنگ با عراق
وابستگي بودجه دولتي به 

 درآمد نفتي
سرمايه گذاري نامناسب 

 بخش خصوصي
 هاي بيشتر در صرف هزينه

سطح دوم و سوم خدمات 
 درماني

رشد هزينه هاي مراقبت 
 بهداشتي

بيماري هاي نوپديد در 
 ايران

 پديده سالمندي
 جمعيت بزرگ پناهندگان

توزيع غير يكنواخت 
جمعيت در مناطق دور 

 افتاده

 :جه گيرينتي

  PHC تا چه حد پاسخگو بوده است؟ به چالش هاي جهان در حال تحول 

از رات اين حوزه    در مجموع تغيي  .   مورد بحث قرار گرفت    ، فصل رويكرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه     اين  در
نظام .  توان آن را سرعت بخشيد      و حتي مي    سر است مين مسير،   در اي شرفت  پيكه    دهد تا كنون نشان مي      1978
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پوشش سالمت همگاني     ي به سو  توانسالمت مي  ه   و از راه مراقبت اولي      د به حال خود گذاشته شود      نبايسالمت  
 . حركت كرد

تعداد مرگ كودكان از    .   سال پيش است   30ش از   بيطول عمر آنان    ند و   اتر و ثروتمندتر    سالم ، مردم هامروز
معضل تامين داروهاي اساسي    .   كاهش يافته است   2017 ميليون در سال     4/5 به   1990 ميليون نفر در سال      6/12

در  دسترسي به آب و       .  امروزه شديدا از اهميت آن كاسته شده است         كه روزي انقالبي بزرگ به حساب مي آمد          
 .بهسازي محيط و مراقبت از مادران، ميزان پيشرفت ها و بهبودها اساسي بوده است

اقتصاد سالمت در جهان، سريع تر از توليد        .  منابع در اختيار سالمت، هيچ گاه بيشتر از امروز نبوده است           
از نظر قدر مطلق با در نظر گرفتن تورم، اين سهم به              .   درصد رسانده است   6/8ه   ب 8ناخالص داخلي در جهان از       

 . درصدي هزينه هاي سالمت جهان در پنج سال ياد شده است35معناي رشد 
 پيشرفت هاي اساسي حوزه     نخست:   ديگري نيز در كار است كه نبايد از آن ها غافل بود               اما روندهاي 

گرچه گرايش كلي به سوي بهبود سالمت در بخش وسيعي از            .  رابر بوده است  سالمت در چند دهه اخير، عميقا ناب      
جهان بوده است هنوز همزمان، شمار در خور توجهي از كشورها به نحو فزاينده اي لنگ لنگان حركت مي كنند يا                      

ار نبود، نشان    سال پيش  در اختي     30از اين گذشته اكنون انبوهي از تداركات كه         .  حتي رشته كار را از دست داده اند      
 طبيعت مسائل سالمت به گو نه اي       دوم.  دهنده حجم درخور توجه و رو به افزايش نابرابري در درون كشورها است            

. تغيير مي يابد كه تنها بخشي از آن را مي شد پيش بيني كرد و با سرعتي تغيير مي يابد كه به كلي غير منتظره است                       
ي و جهاني شدن، انتقال بيماري هاي واگير دار را در جهان سرعت               سالمندي و اثرات مديريت نادرست شهرنشين      

 نظام هاي سالمت از سرعت تغيير و         سوم.  بخشيده و بار بيماري هاي مزمن و غير واگير را افزايش داده است               
بحران هاي سياسي و اقتصادي نقش حكومت ها و       .  تحول ها كه ذاتي جهاني شدن در روزگار ما است مصون نيستند          

 .ات را در تضمين دسترسي ارائه خدمات و تامين مالي به چالش مي كشندموسس
ه آلماآتا تعيين شده بود به طور طبيعي از         اعالميدر  اگر نظام سالمت به حال خود واگذار شود همانطور كه           

  .راه مراقبت اوليه به سوي هدف هاي سالمت براي همه حركت نخواهد كرد

 هدفمند، مداخالت طريق از كه ثابت مي كند  را موضوع اين ين گفتار، ا در شده ارائه تحليل داده ها و 
 و چشمگير توانند پيشرفت  مي كشورها فقيرترين حتي سياسي، اراده و كافي هم صدايي، منابع  استراتژي هاي
 به .ندك مناطق تصديق مي   از بسياري در را كمبودها نيز و ناهماهنگ البته دستاوردهاي .  كنند تجربه را بي سابقه اي

 و اهداف در تغيير با ليكن  .داد ادامه توسعه جديد عصر در را بايد آن  و بنابراين  است نشده تمام هنوز كار حال، هر
 و اقتصادي  اجتماعي، مختلف  هاي حوزه در گسترده تغييرات دليل به اخير ساليان در  سالمت نظام راهبردهاي

 شرايط اين با متناسب و مناسب  ساختاري نيازمند ،ظامن اين جامعه، سالمت نيازهاي  در دگرگوني و سياسي،
 .باشدمي 

 رسيدن در را اصلي نقش و دارند مردم  با مستقيم ارتباط كه محيطي سطوح در نيازمندي ها  اينگونه
 نظام مهم، اين انجام صورت در.  شود  مي احساس  ديگر سطوح از بيش گيرند،  مي عهده  بر سالمت نظاماهداف  
 مندييترضا  اين، بر عالوه.  بود خواهد مردم به مختلف خدمات  ارايه به قادر بيشتري سرعت و قابليت با سالمت

 اين انجام بدون  است، بديهي. يافت خواهد افزايش نيز كشور مختلف  نقاط در بهداشتي كاركنان ويژه به نظام بدنه
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 عملكرد، در نارسايي.  شد دخواه  روبرو بهداشتي خدمات ارايه عرصه در متعددي  مشكالت با سالمت نظام مهم،
 نهايت در كه بود خواهد مشكالتي ازجمله بخشي، بين و بخشي درون هماهنگي فقدان و  موازي خدمات ارايه
 .گرديد خواهد سالمت نظام از مردم رضايت فقدان و كيفيت كاهش باعث

 اوليه همچنان   توان اينطور بيان نمود كه مراقبت هاي بهداشتي      با توجه به مطالب فوق مي      در نهايت   
دار  و توسعه پاي    PHCت بر تقوي  دتاكي سازمان جهاني بهداشت نيز،      2018در كنفرانس اكتبر    و  پايدار هستند   

 .باشدمي ) UHC (پوشش سالمت همگاني و )SDG(سالمت 
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 تجربه جمهوري اسالمي ايران: هاي اوليه تا پوشش همگاني سالمتمراقبت

From PHC to UHC: IR.Iran's Experience 
 

 دكتر حانيه سادات سجادي و دكتر سيدرضا مجدزاده
موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران، مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت و                     

 دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

 هداف درس ا

 :رود فراگيرنده پس از مطالعه اين گفتار بتواندانتظار مي 
 

 هاي اوليه سالمت را درك نمايد؛مگاني سالمت را تعريف كند و وجه تمايز آن با مراقبتپوشش ه 

 شيوه سنجش پيشرفت دستيابي به پوشش همگاني سالمت را توضيح دهد؛ 

 ي ديگر كشورها در دستيابي به پوشش همگاني سالمت آشنا شود؛ با تجربه 

 د؛وضعيت دنيا در دستيابي به پوشش همگاني سالمت را بدان 

 اقدامات مهم ايران براي دستيابي به پوشش همگاني سالمت را برشمرد؛ 

 تحليلي از وضعيت كنوني ايران در دستيابي به پوشش همگاني سالمت ارائه دهد؛ 

 هاي اصلي ايران در دستيابي به پوشش همگاني سالمت را بشناسد؛چالش 

 .المت را بيان كندتر به پوشش همگاني سراهكارهاي پيشنهادي براي دستيابي سريع 

 مقدمه

توجهي به   كمك قابل  1978 از سوي سازمان جهاني بهداشت در سال          هاي اوليه سالمت  مراقبتراهبرد  
ها اگرچه بهبود   اين تالش .  هاي ملّي، سازماندهي كنند   هاي خود را جهت تدوين برنامه     كشورها كرد تا بتوانند تالش    

 به  سالمت براي همه  يشرفت در وضعيت سالمت، نسبي بود و هدف         وضعيت كلي سالمت را به دنبال داشت، اما پ        
 را به   تقويت نظام سالمت   مفهوم   2000از اين رو سازمان جهاني بهداشت در سال           .  صورت كامل محقق نشد   

 و  2005به دنبال آن، در سال      .  كشورها معرفي و بر ضرورت آن براي دستيابي به اهداف نظام سالمت تأكيد كرد               
 را به عنوان آنچه كشورها بايد در تقويت نظام سالمت جهت تأمين                  شش همگاني سالمت  پو،  2008سپس  
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؛ پوشش همگاني خدمات    تعريفطبق  .  سالمت براي همه و عدالت در سالمت، مدنظر قرار دهند، پيشنهاد نمود             
 رداختدر پ   كه  مداخالت ايمن و باكيفيت اصلي سالمت به نحوي        به  آحاد مردم   دسترسي  "  سالمت، عبارتست از  

ايران، همگام با جنبش جهاني براي اجراي پوشش همگاني سالمت، انجام اين              .  "دچار سختي نشوند   ها  مالي آن 
راستا با  كه اجراي اجزاي مختلف پوشش همگاني سالمت، هم          ضمن اين .  مهم را جزو تعهدات خود قرار داد         

 .هاي كلي سالمت نيز هستسياست
ري كوتاه بر تجربه كشورهاي دنيا در دستيابي به پوشش همگاني           شود ضمن مرو  در اين گفتار، تالش مي    

سپس با ارزيابي   .  ترين اقداماتي كه تاكنون براي اين هدف در ايران انجام شده است، معرفي گردد                سالمت، مهم 
در .  وضعيت ايران در دستيابي به پوشش همگاني، مشخص شود تا چه اندازه اهداف مورد نظر، محقق شده است                    

هاي كنوني ايران براي تحقق پوشش همگاني سالمت، پيشنهادهايي براي تداوم                 نيز با تبيين چالش    نهايت  
 . هاي بعدي تحقق پوشش همگاني سالمت، ارائه شوددستاوردها و كسب موفقيت در اجراي گام

 مفهوم پوشش همگاني سالمت

نا است كه همه مردم      با توجه به تعريف سازمان جهاني بهداشت، پوشش همگاني سالمت به اين مع                
خدمات سالمت موردنياز خود را دريافت كنند؛ اين خدمات مشتمل بر خدمات سالمت عمومي با هدف ارتقا                        

مانند (، خدمات پيشگيري      )هاي مبارزه با مصرف دخانيات و يا ماليات بر دخانيات                 مانند كمپين (سالمت  
خدمات فوق بايد با بهترين كيفيت      .  باشدسكيني مي هاي توانبخشي و طب ت    ، خدمات درماني، مراقبت   )واكسيناسيون

عبارتي هزينه هاي  يا به (و ايمني به نحوي ارائه شوند كه افراد با دريافت خدمات از نظر مالي دچار سختي نشوند                     
دهد هرآنچه از پوشش همگاني سالمت، مورد       خوبي نشان مي  اين تعريف به  ).  ها كمرشكن نباشد  سالمت براي آن  

شود كه  هاي سالمت خالصه مي   ، در سه جزء پوشش جمعيت، پوشش خدمات سالمت و پوشش هزينه            انتظار است 
 ). 1شكل (همان سه بعد مكعب پوشش همگاني هستند 

 
  مكعب پوشش خدمات سالمت-1شكل 
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اي هاي و اصالحات خود را به گونه        هاي سالمت اين است كه بايد برنامه        پيام اين مكعب براي نظام     
و (كنند كه خدمات ضروري و موردنياز سالمت را با كيفيت مناسب براي بخش بزرگي از جمعيت خود                   سازماندهي  

تأكيدي كه پوشش همگاني    .  هاي مالي فراهم آورند   ، با بيشترين پوشش هزينه    )آل همه جمعيت خود   در حالت ايده  
تأمين .  شود سالمت محسوب مي   هاي اوليه سالمت بر محافظت مالي جمعيت دارد، وجه تمايز آن با راهبرد مراقبت           

اين حفاظت مالي در كنار پوشش جمعيت و پوشش خدمات، عدالت در دسترسي به خدمات سالمت را تضمين                       
 . مي كند

 :  ـ پوشش خدمات سالمت1

دهنده فهرستي از خدمات    داللت دارد و نشان   )  Depth of coverage(جزء نخست بر عمق پوشش      
اثربخشي، از  ي سالمتي، ضروري شناخته شده و با توجه به معيارهايي مانند هزينه            سالمت است كه براي رفع نيازها     

اين فهرست هماني است كه با نام بسته خدمات          .  شوندطريق منابع عمومي دولت در بخش سالمت تأمين مالي مي          
يسماركي يا  هاي سالمت ب  در نظام ( سالمت پايه    و يا بسته خدمات بيمه     )  هاي سالمت طب ملي   در نظام (ضروري  
شوند، اقدامي مهم و    ها چه خدماتي را شامل مي      تعيين اينكه هر يك از بسته      .  شناسيممي)  هاي اجتماعي نظام بيمه 

گيري و انتخاب از بين       زيرا با نوعي تصميم    .  برانگيز در مسير دستيابي به پوشش همگاني سالمت است            چالش
اي در مصرف درست و بجاي منابع و در           كننده نقش تعيين  ي اين انتخاب،  گزينه هاي مختلف روبرو است و نتيجه      

جستجو براي استفاده از يك روش      .  هاي سالمتي هر كشور دارد    نهايت بهبود عملكرد نظام سالمت و ارتقاي شاخص       
. بندي مداخالت سالمتي يكي از موضوعات اصلي مطالعات نظام سالمت بوده و هست                    منطقي براي اولويت   
هاي تري براي مقايسه گزينه    تر و علمي  هاي عيني هايي كه در اين زمينه انجام شده، روش          خوشبختانه با تالش  

هاي اقتصادي و قضاوت    ها، استفاده از تحليل   ترين اين روش  يكي از رايج  .  گيري معرفي شده است   مختلف تصميم 
 Diseases(ها   بيماري هاي كنترل هاي اولويت روشي كه در گزارش    .  باشدها مي اثربخشي گزينه براساس هزينه 

Control Priorities: DCP  (شواهد  روزترينبه  ها،بيماري  بار  كار رفته و براساس آن تالش شده با توجه به         به 
جزء پوشش خدمات اگر با پوشش دو جزء         .  شود  فراهم  سالمت  هايبرنامه  اثربخشي  و  مداخالت  كارآمدي  مورد  در

عالوه مشخص كردن   به.  الشعاع قرار خواهد داد    ني سالمت را تحت    ديگر همراه نباشد، دستيابي به پوشش همگا        
موقع، جامع، يكپارچه و باكيفيت خدمات      ي به پوشش بايد با درنظر گرفتن تمهيداتي براي ارائه        فهرست خدمت تحت  

ق عبارتي انتخاب چيدمان درست براي ارائه خدمات سالمت همراه باشد تا با پوشش مؤثر خدمات زمينه تحق                    يا به 
 . پوشش همگاني سالمت را فراهم نمايد

 :  ـ پوشش جمعيت2

دهد و شامل درصدي از جمعيت       را نشان مي  )  Breadth of coverage(جزء دوم، وسعت پوشش      
افزايش پيشرونده تعداد جمعيت    .  هاي حفاظت اجتماعي دولت براي خدمات سالمت هستند        است كه زيرچتر برنامه   
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فرايندي كه  .  پذير يكي از اجزاي پوشش همگاني سالمت است        ار محروم و آسيب   پوشش به ويژه در ميان اقش     تحت
دستيابي حداكثري به پوشش جمعيت     .  شودتر نيز مي  پيچيده است و به موازات پيشرفت حاصله در اين قسمت پيچيده          

 امكان پرداخت   نظامي كه بيشترين ميزان انباشت خطر را داشته باشد و         .  ي سالمت خوب نياز دارد    به يك نظام بيمه   
اي كه بسياري از كشورها، حتي در        با توجه به تجربه   .  برحسب توان و دريافت خدمت براساس نياز را فراهم آورد           

 درصدي جمعيت دارند، اين ديدگاه كه تحقق كامل اين جزء پوشش               100هاي درآمدي متوسط، در پوشش       گروه
، در غياب   )حتي در حالت كامل   (بايد گفت كه پوشش جمعيت      البته اين را نيز     .  شودپذير نيست رد مي   همگاني امكان 

 .باشدپوشش دو جزء ديگر، ضامن دستيابي به هدف پوشش همگاني سالمت نمي

 : هاي سالمت ـ پوشش هزينه3

دهد و گوياي درصدي از      را نشان مي  )  Height of coverage(ارتفاع پوشش   /سومين جزء مقدار  
شده به دو صورت     منابع انباشت .  شوندشده پوشش داده مي    منابع انباشت هاي سالمت است كه از طريق         هزينه

) پرداختپيش(و توزيع خطر در طول زمان         )  انباشت(هاي مختلف جامعه     اشتراك خطر خسارت مالي بين گروه      
هاي سالمتي  توانند به كاهش مشكالت مالي ناشي از نياز        اين منابع به گواه شواهد موجود، مي       .  شوندحاصل مي 

جزء .  ناگهاني، حذف موانع دسترسي به خدمات سالمت و كاهش بروز مشكالت مربوط به بيماري كمك نمايد                   
. باشدهاي اصالحي نظام سالمت مي     شدت موردتوجه كشورها براي تنظيم برنامه      هاي سالمت، به  پوشش هزينه 

آوري ويژه در دو بخش جمع    الي، به البته مداخالت موردنياز براي پيشرفت اين جزء، بيشتر به اصالح نظام تأمين م             
ولي .  پردازددرآمد و خريد خدمات، با هدف كاهش سهم پرداخت مستقيم از جيب مردم براي خدمات سالمت مي                   

بعيد است بدون انجام مداخالتي در زمينه بهبود حاكميت نظام سالمت و ساماندهي نظام ارائه خدمات سالمت،                     
 . در اين جزء فراهم كردبتوان زمينه را براي پيشرفت بيشتر 

 سنجش پيشرفت دستيابي به پوشش همگاني سالمت

پايش و ارزيابي ميزان پيشرفت در دستيابي به پوشش همگاني سالمت از زمان پذيرش اين مفهوم                      
 و قرار گرفتن    2015 در سال    )SDGs(موردتوجه جامعه جهاني بوده و اهميت آن بعد از معرفي اهداف توسعه پايدار              

هاي مختلفي براي سنجش اين پيشرفت از        تاكنون گزارش .  گاني در فهرست اين اهداف بيشتر نيز شد        پوشش هم 
سوي سازمان جهاني بهداشت معرفي شده است كه در آنها در مورد چگونگي پايش و ارزيابي و نيز وضعيت                          

هايي معرفي شاخص در اين قسمت به     .  شود، توضيحاتي آمده است   روز مي كشورهاي مختلف دنيا كه هر ساله به       
المللي براي پايش و ارزيابي تحقق اهداف پوشش همگاني سالمت كشورها مورد                پردازيم كه در سطح بين     مي

مانند نوع بيماري و برنامه هاي مهم سالمت       (توصيه اين است كه هر كشوري با توجه شرايط          .  استفاده قرار مي گيرد  
 . اختصاصي كشور خود تعريف نمايدهاي بيشتري را براي پايش و ارزشيابيشاخص) خود

در ارزيابي وضعيت دستيابي به پوشش همگاني سالمت، دو حيطه اصلي پوشش مؤثر خدمات و حفاظت                  
 عدالت  كهشود و از آنجا      مالي، كه ارتباط مستقيم با اهداف پوشش همگاني سالمت دارد، پايش و ارزيابي مي                 
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 حداقل  هاي دو حيطه فوق،   يك از شاخص    هر  براي  شده  هيتوصاهميت زيادي در پوشش همگاني سالمت دارد،         
 . در نظر گرفته شود اقامت محل و يتيجنس ،ياقتصاد ينابرابر جنبه سه

 صورت  به  سالمت  همگاني  پوشش  مكعب  دوم  و  اول  اجزاي  به  واقع  در  مؤثر  پوشش  هايشاخص
 اين  مهم  پس.  شودمي  ارايه  كيفيتي  چه  با  و  است  چگونه  ضروري  خدمت  پوشش  كهاين  :كندمي  توجه  همزمان

 تغيير  هاآن  در  و  شوند  مندبهره  است،  موردنظر  تغيير  كه  خدمتي  از  اندتوانسته  نيازمند  افراد  از  نسبتي  چه  كه  است
). داروها  مورد  در  سالمت  بهبود  يا  و  هاواكسن  مورد  در  باديآنتي  سطح  تغيير  مثالً  (است  داده  روي  هدف

ها نيز در يك شاخص تركيبي با نام شاخص پوشش          باشد و مجموع آن   د مي  مور 16شاخص هاي پوشش مشتمل بر     
 مردان،/زنان  (جمعيتي  هايگروه  در  مؤثر  پوشش  نابرابري  جنبه  به  همزمان  چون  حال  عين  در.  شودگزارش مي 

 شاخص  مؤثر  پوشش  بهتر  درك  براي.  كندمي  توجه  نيز  عدالت  جنبه  به  پردازدمي)  شهري/روستايي  و  غني/فقير
 اين شاخص .  مثال زد   توانمي  را  كنندمي  زندگي  HIV  با  كه  كودكاني  و  بزرگساالن  در  ويروسي  ضد  درمان  شپوش
 كساني  كل  از  كه  است  اين  به  توجه  بلكه  ندارد؛  توجه  هستند  درمان  پوششتحت  افراد،  از  درصد  چند  كهاين  به  تنها
 و  باشند  شده  شناسايي  بايد  هم  پس.  هستند  اندرم  تحت  چند درصد   باشند،مي  بيماري  شود واجد مي  زده  تخمين  كه
 HIV  آزمايش  گذشته  ماه  12در    كه  باال  خطر  معرض  در  هايجمعيت  فراواني  دوم  مثال.  باشند  درمان  تحت  هم
 در  افراد  كهاين  مهم نيست، بلكه    آزمايش  فراواني  تنها  شاخص  اين  در.  باشدمي  دانندمي  را  آن  نتايج  و  اندشده

 . دارد اهميت بدانند، را نتيجه و داده انجام HIV آزمايش شده، مشخص خطر معرض
 افراد)  بروز(  نسبت:  دو مورد هستند     سالمت  هايهزينه  برابر  در  مردم  مالي  حفاظت  هايشاخص

 كمرشكن  هايهزينه  با  يافتهمواجهه  افراد)  بروز(  نسبت  و  هاي سالمت هزينه  فقر بخاطر   با  يافتهمواجهه
شود اند محاسبه مي  رفته  فقر  خط  زير  به  سالمت  هايهزينه  خاطر  به  كه  افرادي  بتنس  نخست،  شاخص  در  .سالمت

هاي تري را نسبت به كساني كه دچار هزينه          مشكل مالي وخيم   )  فقرزا(ها  يافته با اين هزينه    افراد مواجهه   كه
 كمرشكن  هايهزينه  عنوانبه  مختلف  هايدوم نيز آستانه    محاسبه شاخص   براي.  كننداند، تجربه مي  شده  كمرشكن

 هايهزينه  نسبت  كه  صورتي  در  بهداشت  جهاني  سازمان  و  جهاني  بانك  اخير  انتشارات  در.  است  شده  گرفته  نظر  در
 شده  معرفي  آستانه  دو  جا  اين  در  (وي  هايهزينه  كل  از  درصد  پنج  و  بيست  يا  و  درصد  ده  از  بيش  فرد  سالمت
خانوارهايي كه پنجك و يا        فقرزا در   هايهزينه  معموالً  .است  شده  كمرشكن  هايهزينه  دچار  فرد  شود،)  است
) ترغني(  باالتر  اقتصادي  هايگروه  ساير  كمرشكن  هايهزينه  اما.  دهدضعيف هستند روي مي     هاي اقتصادي دهك

 . دهد قرار تأثير تحت تواندمي نيز را
 متغير وضعيت   دو  كتفكي  به  كردن  نگاه  يعني  هاآن  عدالتي  ابعاد  مالي  حفاظت  هايشاخص  مورد  در
 فرد  براي  نه  و  خانوار  براي  هاهزينه  كه  داشت  توجه  بايد  جنسيت  مورد  در.  دارد  اهميت  زندگي  محل  اقتصادي و 

 و  دارند  عهده  به  خانوار  آوراننان  را  درآمد  نتيجه  در  هستند،  هم  با  هاهزينه  نظر  از  خانوار  زيرا.  دهندمي  روي
 كمرشكن  و  فقرزا  هايهزينه  هاي مربوط به  شاخص  همين دليل به.  يابديم  تسري  خانوار  كل  به  سالمت  هزينه هاي

 سرپرست  با  خانوارهاي  با  زن  خانوار  سرپرست  با  خانوارهاي  در  بخواهيم  كه  اين  مگر  .ندارد  جنسيتي  عدالت  مصداق
 . كنيم مقايسه مرد خانوار
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 شاخص  عددي  اندازه  هاي حفاظت مالي بايد گفت اين است كه        نكته مهم ديگري كه در مورد شاخص       
 بحث  ايران  در  مثالً.  است  كمرشكن  هايبروز هزينه   شاخص  عددي  اندازه  از  تركوچك  بسيار  فقرزا  هايبروز هزينه 

 دچار  كه  افرادي  نسبت  و  نفر  هزار  هر  در  اندشده  سالمت  فقرزاي  هايهزينه  دچار  كه  افرادي  نسبت  مورد  در
 البته اين بحث نيز     .شودمي  محاسبه  بيان  درصد  صورت  به)  عريفت  آستانه  اساس  بر  (اندشده  كمرشكن  هزينه هاي

هاي هاي توسعه و از جمله سالمت است و هزينه        هاي فقرزا متأثر از اقدامات بسياري از بخش       وجود دارد كه هزينه   
 . باشدتر به عملكرد نظام سالمت ميكمرشكن سالمت اختصاصي

 
هاي پرداخت مستقيم از جيب     نسبت هزينه به شاخص   هاي حفاظت مالي،    نكته پاياني در مورد شاخص    

هاي هدف حفاظت مالي پوشش      اين شاخص در دسته شاخص     .  باشد مربوط مي  هاي سالمت مردم به كل هزينه   
اگر .  زيرا در واقع يك شاخص حد واسط براي روي ندادن دو شاخص اصلي حفاظت مالي است                .  همگاني قرار ندارد  

پرداخت مستقيم از جيب به كل هزينه هاي سالمت را در حد كمتر از بيست درصد               هاي  كشوري بتواند نسبت هزينه   
الزم است بدانيم اگرچه اين سه شاخص        .  تواند دو شاخص اصلي كمرشكن و فقززا را كنترل نمايد           نگه دارد، مي  

هاي يكساني  بسيار به هم همبستگي دارند، ولي الزاماً راهكار        )  نسبت پرداخت مستقيم از جيب، كمرشكن و فقرزا        (
ها را به يك شكل تحت      هاي مختلف صورت گرفته حتماً همه آن      ها وجود ندارد و نيز مداخله     براي روبرو شدن با آن    

در نتيجه ممكن است يك كشور بتواند با حمايت اختصاصي از طبقات بسيار ضعيف جامعه                   .  دهدتأثير قرار نمي  
شوند را كاهش دهد، ولي الزاماً نسبت پرداخت مستقيم از            هاي فقرزاي سالمت مي   نسبت افرادي كه دچار هزينه     

توجه در نسبت پرداخت    كه در ايران كاهش قابل    و يا برعكس آن     .  هاي سالمت را كاهش ندهد    جيب به كل هزينه   
يافته با  مستقيم از جيب به واسطه طرح تحول سالمت وجود داشته، ولي كاهش چنداني در نسبت افراد مواجهه                    

 .قرزاي سالمت روي نداده استهاي فهزينه
 

هاي جديد پوشش همگاني سالمت دو حيطه فرعي ديگر شامل تقويت نظام             شايان ذكر است در ارزيابي    
در حيطه تقويت   .  هاي سالمت كه بيشتر ناظر بر كاركردهاي نظام سالمت است، اضافه شده است             سالمت و هزينه  

ي ن جهاني بهداشت در مورد پايش و ارزيابي اجزاي سازنده          سازما 2010هاي سالمت با توجه به گزارش سال        نظام
 پيشنهادي در شش جز حاكميت، تامين مالي، منابع انساني، ارائه خدمات، داروهاي                   شاخص 16نظام سالمت،   

 شاخص مهم   6حيطه دوم نيز    .  بندي شده است  اساسي و محصوالت سالمت و سيستم اطالعات سالمت طبقه          
تواند هاي اين دو حيطه مي    رسد اضافه كردن شاخص   نظر مي به.  هاي سالمت را در بردارد    مربوطه به وضعيت هزينه   

 طريق پوشش   گذار كمك كند تا تغييراتي را كه نياز است در نظام سالمت خود اعمال كند و از اين                      به سياست 
در پوشش همگاني   ي كشورهاي موفق    گونه كه تجربه  زيرا همان .  همگاني را محقق سازد، بهتر شناسايي نمايد        

بينانه دهد، در نبود يك نظام سالمت با كاركردهاي صحيح، انتظار دستيابي به اهداف تعيين شده غيرواقع                نشان مي 
 .  را ببينيد1هاي فعلي پايش و ارزيابي پوشش همگاني سالمت جدول براي اطالع از شاخص. است
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 *هاي پايش و ارزيابي پوشش همگاني سالمتشاخص: 1جدول 
 حيطه هاشاخص

 هاي مدرنپوشش خدمات تنظيم خانواده با استفاده از روش .1
 )  بار4حداقل (هاي دوران بارداري پوشش مراقبت .2
 گانه كودكانپوشش واكسيناسيون سه .3
 ي دارندنومونهاي پدرصد دريافت درمان در كودكان زير پنج سال كه نشانه .4
 پوشش درمان مؤثر سل .5
 HIVشش درمان ضدرتروويروسي پو .6
 خوابندبند آغشته به سم براي پيشگيري از ماالريا دسترسي دارند و در آن مينسبت جمعيت درمعرض خطر كه به پشه .7
 نسبت جمعيتي كه به سيستم فاضالب بهينه دسترسي دارند .8
  سال 18شيوع فشار خون باال در جمعيت باالي  .9

  سال18ر جمعيت باالي د) قند خون باال(شيوع ديابت  .10
 وجود برنامه ملي غربالگري سرطان رحم .11
  سال15شيوع مصرف دخانيات در جمعيت باالي  .12
  هزار نفر جمعيت10تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر  .13
  نفر جمعيت1000تعداد پزشك به  .14
 ميانه فراهم بودن داروهاي ژنريك منتخب در دو بخش دولتي و خصوصي .15
 الملل ظرفيت اصلي اجراي مقررات سالمت بين13امتياز ميانگين  .16

 پوشش مؤثر خدمات

 )هاي كمرشكن سالمتبروز هزينه(سالمت  كمرشكن هايهزينه با يافتهمواجهه خانوارهاي نسبت .1
 )هاي سالمتبروز فقر بخاطر هزينه(فقرزاي سالمت  هايهزينه با يافتهمواجهه خانوارهاي نسبت .2

 حفاظت مالي

 روزاهبرد ملي بخش سالمت با اهداف بهر/سياست/وجود برنامه .1
 راهبرد ملي بخش سالمت/سياست/اي برنامهانجام پايش دوره .2
 وجود مصوبه قانوني براي پوشش همگاني سالمت .3
 هاي كل سالمتهاي خارجي از هزينهكمك/سهم منابع .4

 حاكميت

 هاي كل سالمت از توليد ناخالص داخليسهم هزينه .1
 هاي عمومي دولت هاي سالمت در بخش عمومي از هزينهسهم هزينه .2
 هاي كل سالمتسهم پرداخت مستقيم از جيب مردم از هزينه .3

 أمين ماليت

 منابع انساني  هزار نفر جمعيت10تعداد منابع انساني متخصص سالمت به ازاي هر  .1
  هزار نفر جمعيت10تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر  .2
 علل مرگ .3

 ئه خدماتارا

 ميانه فراهم بودن داروهاي ژنريك منتخب در دو بخش دولتي و خصوصي .1
 كننده داروهاي ژنريك منتخب در دو بخش دولتي و خصوصيميانه قيمت مصرف .2
  هزار نفر جمعيت10دهنده خدمات سالمت به ازاي هر تعداد مراكز ارائه .3
 شدهد تجهيزات پزشكي منتخب به ازاي جمعيت تعريفتعدا .4

داروهاي اساسي و        
 محصوالت سالمت

 پوشش ثبت تولد .1
 پوشش ثبت مرگ .2

سيستم اطالعات        
 سالمت

تقويت نظام  
 سالمت

 هاي جاري سالمت از توليد ناخالص داخليسهم هزينه .1
 هاي جاري سالمت به دالرسرانه هزينه .2
 ي سالمت بخش عمومي از توليد ناخالص داخليسهم هزينه .3
 هاي عمومي ي سالمت داخلي در بخش عمومي از هزينهم هزينهسه .4
 هاي جاري سالمتسهم پرداخت مستقيم از جيب مردم از هزينه .5
 هاي جاري سالمتسهم منابع خارجي از هزينه .6

 هاي سالمتهزينه

  .باشدها درگاه اينترنتي سازمان جهاني بهداشت موجود ميتعاريف شاخص*    
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 به پوشش همگاني سالمت تجربه كشورهاي دنيا در دستيابي 

هاي متناسب با شرايط، منابع و امكانات خود را          ها و سياست  اند برنامه كشورهاي مختلف دنيا تالش كرده    
براي همين در   .  ي اين موارد از حوصله اين كتاب خارج است         ذكر همه .  براي دستيابي به اين هدف عملياتي كنند       

-ها را مرور مي   هاي اين تجربه  آموختهپردازيم و در انتها درس    ايلند مي اين بخش تنها به معرفي دو تجربه تركيه و ت         
 .كنيم

اي جالب را    مدل مالي تايلند و توانايي آن در گسترش سريع پوشش بيمه سالمت به كل جمعيت تجربه                 :تايلند
وانست با  ، ت  طرح پوشش همگاني   با نام با معرفي يك طرح بيمه سالمت،         2002اين كشور در سال     .  رقم زده است  

مزاياي پزشكي كاركنان دولت و     مانند طرح   (هاي ديگر بيمه     ميليون نفر افرادي كه از طرح       48بيمه كردن حدود    
. به پوشش همگاني مراقبت سالمت براي جمعيت خود دست پيدا كردند             ،  مند نبودند  بهره )طرح تامين اجتماعي  

هاي ش خود فراهم كرد كه شامل پوشش مراقبت       پوشطرح پوشش همگاني، بسته مزاياي جامعي براي افراد تحت         
هاي مختلفي براي   اين طرح با حمايت دولت مركزي انجام گرفت و مكانيزم         .  بستري و سرپايي، جراحي و دارو بود      

هاي پرهزينه در   هاي تكميلي نيز براي برخي از درمان       پرداخت.  ي ارائه مراقبت داشت   مشاركت در پرداخت هزينه   
موجود حكايت از آن    ها  گزارش.   سيستم نظارت و ارزيابي مداومي نيز براي طرح تعبيه شده بود           .شودنظر گرفته مي  

 بهبود دسترسي به خدمات مراقبت      ، مانند توجهي قابل هايموفقيتدارند كه اين طرح در مدت كمي بعد از شروع            
سه دهه  بعد از   تقريبا  ن ترتيب   به اي .   آورد دستسالمت در ميان خانوارها، به    هاي كمرشكن   زينهو كاهش ه  سالمت  

 تاريخي  توسعه.  به پوشش همگاني دست پيدا كند     توانست   تايلند   ،از زمان آغاز يك طرح دولتي در جهت منافع فقرا         
 درآمد  با  كشورها  ساير  براي  مفيدي  هايدرس  تواندمي  همگاني،  پوشش  سمت  به  تايلند،  درماني در   بيمه  سيستم
  .داشته باشد متوسط و ترپايين

-ها و بي  اي، زيرساخت هاي زيادي در تأمين منابع مالي، نظام بيمه        پانزده سال قبل اين كشور با چالش       :تركيه
اي با روي كار آمدن دولت جديد تركيه بخش سالمت اين كشور برنامه            .  عدالتي در ارائه خدمات سالمت روبرو بود      

برنامه تحول سالمت افزايش دسترسي به      .  ار قرار داد  جامع را براي اعمال تغييرات اساسي در اين كشور در دستورك          
اي، تغيير و بازتعريف    هاي بيمه خدمات سالمت را از طريق حذف عدم يكپارچگي در تامين منابع مالي و برنامه                 

دهي مجدد ارائه خدمات سالمت      گذاري و حاكميتي وزارت بهداشت و سازمان        هاي جديد رهبري، سياست    مؤلفه
توان به ارتقا پوشش     از آن جمله مي    .  همراه داشت توجهي را به  هايي قابل اصالحات موفقيت اين  .  مدنظر داشت 

تعهد و ثبات سياسي    .    ترين پيامدهاي سالمت اشاره كرد    و بهبود برخي از مهم    %  95جمعيتي به خدمات سالمت تا      
ب هدفمند و هوشمندانه    اي جامع براي تحول سالمت و انتخا      و اقتصادي و مديريتي بخش سالمت، تدوين برنامه        

 .ترين داليل موفقيت كشور تركيه در دستيابي به پوشش همگاني سالمت بوده استمداخالت از مهم
هاي دهد محتواي برنامه  تر تجربه كشورها در دستيابي به پوشش همگاني سالمت نشان مي           بررسي عميق 

ت خود در ابعاد مختلف پوشش همگاني        اين كشورها براي اين هدف متفاوت بوده و هر كشور متناسب با وضعي               
موفقيت در اصالحات مربوط به پوشش همگاني         .  سالمت اقدام به اصالحاتي در نظام سالمت خود كرده است            

تواند براي  گر اين حركت نشان داده كه توجه به آن مي           عنوان تسهيل سالمت در كشورها وجود چند عامل را به        
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 :رد عبارتند ازاهم اين موا. ديگر كشورها مفيد باشد
وجود رهبري قوي و سازگار ملي و محلي و تعهد بلندمدت براي پايداري در دستيابي به پوشش                         •

 همگاني سالمت؛ 
 هاي اوليه سالمت جهت افزايش دسترسي و بهبود مديريت منابع؛گذاري در مراقبتسرمايه •
 ها؛هاي قانوني براي بازتوزيع منابع و كاهش تفاوتتدوين مكانيزم •
 هاي دولتي سالمت؛گذاري در برنامهايهسرم •
 ها به موازات افزايش پوشش؛توليد منابع و مديريت هزينه •
 تعديل منابع انساني سالمت؛ •
 هاي تأثيرگذار؛مشاركت همه ذينفعان و گروه •
 .داشتن سيستم و نظام قوي پايش و نظارت دستيابي به پوشش همگاني سالمت •

 وشش همگاني سالمت وضعيت پيشرفت دنيا در دستيابي به پ

دهد، مي نشان   2015براساس آخرين گزارش پيشرفت پوشش همگاني سالمت كه وضعيت را در سال                
در بين مناطق ششگانه سازمان جهاني بهداشت، منطقه           .  باشدمي%  64شاخص پوشش خدمات براي كل دنيا         

و %  10هاي كمرشكن با آستانه      هزينه بروز.  امريكا بيشترين و منطقه آفريقا كمترين مقدار شاخص را دارا هستند            
 8/1 و   4/1 دالر در روز به ترتيب       10/3 و   90/1هاي فقرزا با دو خط فقر        و بروز هزينه   6/2 و   7/11به ترتيب   %  25

 ). 2جدول ( بوده است 2010در سال 
 

 هاي پوشش همگاني سالمت در دنياوضعيت شاخص: 2جدول 

 با يافتهمواجهه افراد نسبت
هزينه هاي  فقر بخاطر

 سالمت

 با يافتهمواجهه افراد نسبت
سالمت كمرشكن هايهزينه

/10خط فقر 
  دالر3

/90خط فقر 
  دالر1

 %10آستانه  %25آستانه 

شاخص 
پوشش  
 موثر خدمات

مناطق سازمان 
جهاني 
 بهداشت

 كل دنيا 64 7/11 6/2 4/1 8/1
 آفريقا 44 3/10 6/2 7/1 5/1
 اآمريك 78 1/11 9/1 3/0 7/0
 جنوب شرقي آسيا 55 8/12 9/2 1/3 4/3
 اروپا 73 0/7 0/1 1/0 2/0
 مديترانه شرقي 53 5/9 4/1 5/0 3/1
 غرب آقيانوس آرام 75 8/14 9/3 1/1 8/1
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 هاي ايران در دستيابي به پوشش همگاني سالمتبرنامه

 از  )Primary Health Care: PHC(هاي اوليه سالمت    ي خوبي در اجراي راهبرد مراقبت               ايران تجربه 
ترين بدون شك اين كار مهم     .  بندي خدمات سالمت داشت   هاي بهداشت و درمان و سطح      طريق گسترش شبكه  

سازي يك نظام ارجاع در سه       اقدام كشور براي تأمين سالمت براي همه بود كه ارائة خدمات سالمت را با پياده                 
هاي سالمت كشور در     دهنده بهبود شاخص   وجود دارد كه نشان     شواهد زيادي .  سطح، مورد توجه قرار داده بود      

هايي در  پس از اعالم راهبرد پوشش همگاني سالمت در اواخر دهه هشتاد، اين كشور برنامه              .  نتيجه اين اقدام بود   
گيري سازمان بيمة سالمت     طرح پزشك خانواده شهري، شكل     .  راستاي اجراي اين راهبرد طراحي و اجرا نمود         

 . ها هستندهايي از اين برنامهگر سالمت و طرح تحول سالمت، نمونههاي بيمهن در راستاي تجميع سازمانايرانيا
 

 اهداف و مداخالت طرح تحول سالمت : 3جدول 

 اهداف هدف مداخله

 ايجاد منابع پايدار جديد و افزايش منابع موجود •
 از وزارت بهداشتگر براي خريد خدمت هاي بيمهانتقال منابع مالي به سازمان •
 ي منابع و انضباط مالةني بهتيريمد •
 يي داخل از بازار دارودي تولي سهم داروهاشي داخل و افزادي تولي از داروهاتيحما •

 در بخش   ي مال داري منابع پا  نيتأم
 سالمت

 كنترل قيمت دارو و تجهيزات پزشكي •
 بيمه كردن جمعيت بدون بيمه پايه سالمت •
 يي و سرپاي بسترانماري بي پرداختزانيكاهش م •
 هاي غيررسميجلوگيري از بروز پرداخت •
  در مراكز ارائه خدمتيعي طبماني كردن زاگانيرا •
 العالجهاي صعبيماربي به اني مبتالي براي خدمات و حفاظت مالة ارائتيريمد •

 در يحفاظت مال
 يهانهيبرابر هز

 سالمت

 ي پزشكزاتي و تجه و كمبود دارويرفع بحران گران •
 دولتي بخش در  موجود قرارداد با پرسنلوهي شريي شاغل و تغي انسانيروي نشيافزا •
 ني و درماي خدمات بهداشتة ارائي واحدهايندازاراه •
 ي  دو و سه در بخش دولتك،ي خدمات سطح تيفي كيارتقا •
 ايارتقاي سالمت محيط و حرفه •

افزايش دسترسي 
عادالنه به خدمات و 

هاي سالمتي مراقبت
 باكيفيت

  هاي قبلي سالمتهاي نوين و بازنگري برنامهطراحي برنامه •
 يالمللني نظام مقررات بهداشت بيگسترش، حفظ و ارتقا •
 اول سطح سالمت خدمات دهنده ارائه و كاركنان راني مديآموزش، ارتقا مهارت و توانمندساز •
 ر حوزه سالمت د اطالعات، ثبت اطالعات و آماري نظام فنĤوريارتقا •

بهبود عملكرد نظام 
 ارايه خدمات

ش رضايتمندي مردم
افزاي

 

 گيري از مشاركت جامعه در ارتقاي سالمت بهره •
 بخشيسازي همكاري بينهني و نهادتيتقو •

 ارتقاي فراي بخش سالمت
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هايي در نظام سالمت كشور پياده شد كه ماهيتا در            البته دور از نظر نماند كه قبل از اين زمان برنامه             
تصويب قانون تأمين   توان به   ها و اصالحات مي   از اين گروه برنامه   .  ه پوشش همگاني سالمت بود    جهت دستيابي ب  

تصويب و اجراي قانون بيمة همگاني كشور و طرح پزشك خانواده،             اجتماعي و تشكيل سازمان تأمين اجتماعي،        
ترين تجربه  نظر مهم ي فوق، به  هااز ميان برنامه  .  استقرار نظام ارجاع و بيمة خدمات درماني روستايي اشاره كرد           

اين طرح يكي از    .  دست آمده باشد  كشور در دستيابي به پوشش همگاني سالمت با اجراي طرح تحول سالمت به              
 آغاز و پس از اخذ مصوبات       1392ترين اقدامات دولت در بخش سالمت بود كه تدوين سياست آن از مهرماه               مهم

با توجه به   .  هاي مختلف سالمت اجرايي شد     در حوزه  1393 آن، از سال     هاي پيشنهادي قانوني الزم و ارائه بسته    
، اين طرح تالش داشت ضمن انجام اقداماتي سريع در           1390وضعيت بحراني نظام سالمت كشور در اوايل دهه          

هاي تكميلي را براي ايجاد تغييرات پايدار در نظام           راستاي بازگشت اوضاع نظام سالمت به وضعيت عادي، گام          
 در بخش   ي مال داري منابع پا  نيتأم:  طرح تحول سالمت پنج هدف اصلي داشت كه عبارت بودند از           .  مت بردارد سال

هاي سالمتي باكيفيت،   ، افزايش دسترسي به خدمات و مراقبت        سالمت يهانهي در برابر هز   يحفاظت مال ،  سالمت
اين  به   يابيبه منظور دست  .  هاي سالمت هاي بهداشتي و درماني و ارتقاي عادالنه شاخص       بهبود عملكرد نظام شبكه   
 . نشان داده شده است3ها در جدول اهم آن اجرا شد كه ياهداف، مداخالت متعدد

 وضعيت نظام سالمت ايران در تحقق اهداف پوشش همگاني سالمت 

توان در گستره خدمات مورد نياز،       گونه كه پيشتر اشاره شد ابعاد پوشش همگاني سالمت را مي             همان
با درنظر داشتن ابعاد سه گانه       .  هاي سالمت و پوشش جمعيتي آن ها عنوان كرد         ظت مالي در مقابل هزينه     حفا

توان دريافت  هاي مختلف در كشور ايجاد شده، مي       پوشش همگاني سالمت و تغييراتي كه در نتيجه اجراي برنامه          
ه كه با يا بدون تغيير در چيدمان         هاي مهمي در نظام سالمت رخ داد       كه براي تحقق بعد پوشش جمعيت، برنامه       

ها يعني طرح تحول سالمت، از محل منابع مالي كه در اختيار             ترين اين برنامه  در مهم .  حاكميتي همراه بوده است   
 افزايش  مردم  بيمه اي  ، پوشش )شد  كمتر  و  كمتر  آن،  از  بعد  سال هاي  در  و البته (قرار داده شد       نظام سالمت 
اما همچنان  .   درصد جمعيت تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار گرفتند          93كه حدود   طوري به .كرد  پيدا  چشمگيري

اي بايستي به موضوع پوشش مؤثر نيز        ضمن اينكه فراتر از پوشش بيمه      .   درصد بدون پوشش بيمه پايه هستند       7
 . تواند دسترسي به مزاياي بيمه را تضمين نمايدزيرا تحت پوشش بيمه بودن نمي. توجه كرد

ها تغييراتي در كاركردهاي توليد منابع انساني و ارائه خدمات             تاي پوشش خدمات، بيشتر برنامه     در راس 
 درصد است   65هاي منتخب پوشش خدمات در ايران       با وجود اين اصالحات هنوز ميانگين شاخص      .  اندايجاد كرده 

 . ب نرسيده است نتيجه مطلوها در ارائه خدمات سالمت بهو ابعاد كيفيت، عدالت و كنترل هزينه
هاي اخير براي تأمين مالي بهتر بخش سالمت        هاي سالمت، اقدامات زيادي در سال     براي پوشش هزينه  

مي شود افزايش    هزينه  سالمت  براي  ها اگر چه سبب شد سهم منابع مالي عمومي كه          اين تالش .  انجام شده است  
، اما آنچه از گزارش       ) درصد 51 به    38هاي سالمت از     هاي عمومي سالمت از كل هزينه        رشد هزينه (يابد  

 نسبت  مي شود،  هزينه  سالمت  منابع مالي كه براي     شود اين است كه اوالً كل     حساب هاي ملي سالمت، استنباط مي    
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اين يعني  .  است، اما در عين حال شاخص هاي حفاظت مالي به اندازه مورد هدف نيست               باالتر  مشابه،  كشورهاي  به
 آن  به  كنيم،مي  هزينه  دولت  قالب  منابع عمومي در    از  ما  كه  پولي  .نيست  كارا  متسال  نظام  يك  ما  سالمت  نظام

 كه  جمعيتي  رشد  از  صرف نظر  آينده  در  اين را نيز بايد در نظر بگيريم ايران       .  دهدنمي  جواب  ما  به  بايد  كه  اندازه اي
هاي زمن و نيازمند مراقبت   م  بيماري هاي  مثل  و مشكالتي (شدن جمعيتش     مسن  تنها عامل   خاطر  به  مي كند،  پيدا

هاي سالمت  ، كل هزينه  2050بيني شده در سال   پيش.  نياز خواهد داشت    بسيار بيشتري را    سالمت  منابع)  طوالني
منابع مالي سالمت     هنوز    .پير شدن جمعيت است     علت  به  منحصرا  درصدش  52يابد كه    درصد افزايش مي   67 ما  

وقتي وضعيت خود را با       .  شودجيب مردم براي سالمت تأمين مي       هاي مستقيم از     به مقدار زيادي از پرداخت      
 پول  ما،  كشور  مشابه  وضعيتي  با  كشورها  شويم اين كنيم، متوجه مي   مقايسه مي    ...و  تركيه  كشورهايي مانند تايلند،  

 البته ميزان پرداخت مستقيم از جيب مردم با اجراي طرح تحول          .  مي كنند  سالمت  صرف  مردم شان  جيب  كمتري از 
فاصله )   درصد 20(قبول آن    رسيده ولي هنوز با ميزان قابل      1394 در سال    1/38 به   1388 درصد در سال     8/54از  
در پوشش همگاني     كه  چيزي  آن  اي است و  واسطه  متغير  هاي مستقيم از جيب مردم     تر آنكه پرداخت  مهم.  دارد

يازشان دچار سختي نشده و فقير       دريافت خدمات سالمت موردن     خاطر  به  مردم  كه  است  اين  است  سالمت مهم 
% 25و  %  10 درصد جمعيت كشور از      4 و   16هاي سالمت حدود    بااطالع از اينكه براساس آخرين آمار هزينه      .  نشوند

 . شويمهاي خانوار بيشتر است، متوجه وجود فاصله تا رسيدن به اهداف پوشش همگاني سالمت ميكل هزينه
كشور ما به مدد اقداماتي كه در راستاي استقرار راهبرد                توان گفت     با توجه به اين وضعيت مي        

مراقبت هاي اوليه سالمت و سپس تحقق هدف پوشش همگاني سالمت انجام داده وضعيت نسبتاً مناسبي در                      
اما چرا اين   .  اما همچنان تا تحقق كامل پوشش همگاني سالمت فاصله دارد            .  تحقق اهداف نظام سالمت دارد     

لزوم .  نظر ما علت را فقط بايد در نبود يك نظام سالمت قوي با عملكرد خوب جستجو كرد                  فاصله وجود دارد؟ به     
. وجود يك نظام سالمت كارآمد و اثربخش براي توسعه و ارتقاي سالمتي در جامعه بر كسي پوشيده نيست                         

بوده و يا تغييرات    تغييراتي كه در گذشته در كشور اجرا شده، يا تنها بر برخي از كاركردهاي نظام سالمت متمركز                    
متاسفانه در برخي موارد نيز شاهد تغيير كاركرد به سمت نامطلوب هم رفته              .  پايدار را در كاركرد ايجاد نكرده است      

 سال تجربه اصالحات، فاقد نظام سالمت        50نتيجه اينكه ما پس از حدود        ).  نظام پرداخت به ازاي خدمت     (است  
چرا ما يك نظام سالمتي قوي در كشور نداريم؟ با توجه به              :  ن است آيد اي حال سوالي كه پيش مي    .  قوي هستيم 

يافتگي يك كشور و خوب بودن نظام سالمت آن شايد بتوان بخشي از ناكامي در داشتن                 ارتباط مثبت درجه توسعه   
ولي ما معتقديم نبود اين نظام دو علت اصلي         .  يك نظام سالمت خوب را به وضعيت رشد و توسعه كشور نسبت داد            

گذاران و مديران ارشد سياسي كشور       اول اينكه سالمت به جز در برخي مواقع، دغدغه اصلي سياست            .  ديگر دارد 
دوم اينكه سكانداران هدايت نظام     .  هايش برخوردار نبوده است   نبود و از حمايت و تعهد كافي براي اجراي برنامه           

شدند، ولي به جز در موارد معدودي، مهارت رهبري         سالمت اگر چه از ميان افراد برگزيده و توانمند علمي انتخاب             
طلبي و  بخشي را فراهم نمايد و با حمايت       بخشي و هماهنگي درون   كافي براي آنكه بتوانند بيشترين همكاري بين       

هاي سالمت  ارائه مسؤوالنه عملكرد مجموعه تحت پوشش، مديريت ارشد كشور را در حمايت و همراهي از برنامه                
 . اشتندمجاب نمايد، ند
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 هاي اصلي ايران در تحقق اهداف پوشش همگاني سالمت  چالش

ي بسياري از   هايي كه ايران در حال حاضر براي دستيابي به پوشش همگاني دارد، همانند تجربه                چالش
در موضوع  .  شودكشورها، در سه موضوع تأمين منابع مالي، ارائه خدمات سالمت و حاكميت سالمت خالصه مي                 

اين ناپايداري كه هم در     .  ع مالي، متاسفانه همچنان ناپايداري در تامين منابع عمومي چالش بزرگي است           تأمين مناب 
موقع بودن تخصيص اعتبارات به بخش سالمت است، سبب شده است            مقدار اعتبارات تخصيص يافته و هم در به       

ها و  ها، داروخانه بيمارستان(مت  هاي واحدهاي ارايه دهنده خدمات سال        گر نتوانند هزينه   هاي بيمه تا سازمان 
هاي سالمت  تاخير در بازپرداخت هزينه    .  را به موقع بازپرداخت كنند     )  شركت هاي تامين كننده مواد و تجهيزات      

. مدت در جبران خدمات منابع انساني سالمت را موجب شده است            گر، تاخيرهاي طوالني  هاي بيمه توسط سازمان 
هاي غيررسمي در بخش دولتي و به دنبال         ي براي رواج دوباره دريافت پرداخت     اين تاخيرها نيز خود تهديدي جد      

هاي مداوم  نوسان.  شودناپايداري منابع مالي به همين جا محدود نمي       .  آن افزايش پرداختهاي مستقيم از جيب باشد      
اشي از آن و    قيمت ارز كه به واسطه مسايل كالن سياسي وجود دارد، وابستگي به نفت و نوسانات درآمدهاي ن                    

كند و  المللي، با شدتي بيشتر تامين منابع مالي نظام سالمت را دستخوش ناپايداري مي             ها و بحران هاي بين   تحريم
 . به طور جدي سالمت مردم را تهديد مي نمايد

خدمات .  ي ناكاراي ارائه خدمات است    چالش دوم، گستردگي خدمات تحت پوشش منابع عمومي و شيوه          
بندي خاص، به تدريج    ع عمومي فعلي بسيار گسترده بوده و بدون تبعيت از يك منطق اولويت               تحت پوشش مناب  

رسد با شرايط كنوني منابع مالي      اثربخش نيستند و به نظر نمي     برخي از خدمات اين بسته هزينه     .  اندوارد بسته شده  
برخي خدمات اين بسته كارايي     به عبارتي تخصيص منابع محدود به       .  اي آنها به صرفه باشد    سالمت، پوشش بيمه  

هاي عالوه بر اين متناسب نبودن حق بيمه        .  شود كه نبايد  تخصيصي ندارد و منابع سالمت در جايي هزينه مي           
تعيين شده براي پوشش خدمات بسته كنوني از يك سو و شيوه پرداخت به منابع انساني كه بر مبناي كارانه است،                      

غيررسمي و يا ترويج تقاضاي القايي را بيشتر نموده و هر دو اينها خود                  هاي  از سويي ديگر خطر رواج پرداخت      
در خصوص همين چالش ارايه خدمات        .  مي تواند در افزايش سهم پرداخت مستقيم از جيب نقش داشته باشد              

 دهه از مدل مطلوب     كي از   شي ب هي توص رغميعل.  سالمت، موضوع ديگر به شيوه ارائه خدمات سالمت مربوط است         
 نظر شرط در    شيپ.  است محقق نشده    مهم  نياو تحقق نظام ارجاع، هنوز       )   خانواده يمانند پزشك ( خدمت   هيارا

 در.  است خدمت   هي سطوح ارا  نيبتعريف شده    ارتباط   زي سالمت و ن   كيگرفته شده در كشور، تحقق پرونده الكترون      
در استان هاي مازندران،   شهري    هخانواد  پزشك  برنامه  يهالوتيند سال از پا   چ  نكهيا  يوجود  با  زين  خصوص  نيا

 ي قطع مي تصم ،گذردي استقرار مراكز جامع خدمات سالمت م       زي و ن  ي شرق جانيآذربا)  به شكلي ديگر در   (فارس و   
 .  در كشور وجود نداردخدمت ارائه يهامدلتركيب  ايراجع به مدل و 
 ميان  تنيدههمدر  طرواب  از  تاثرپذيري  سبب  به  كه  است  سالمت  حاكميت  به  مربوط  سوم  هايچالش

اداره   شواهد  از  مطلع  مطلوب  اندازه  به  كه  سالمتي،  نظام.  دارد  پيچيده  بسيار  ماهيتي  سالمت،  نظام  مختلف  بازيگران
 يهاانيجر  ريتاث  يا  و  فردي  ساليق  بر اساس   هاميتصم  از  ياريبس  ببرد،  بهره  شواهد  از  آنكه  از  بيش  و  شودنمي
 موارد  در.  شوداتخاذ مي   رانذاگاستيس  اي  و  مجلس  در  مردم  ندگانينما  فشار  و  درخواست  مانند  سالمت  بخش  يفرا
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 به  مربوط  مشكالت  دليل  به  متاسفانه  است  گيريتصميم  براي  شواهدي  خواهان  گذارسياست  كه  هم  محدودي
هاي اطالعاتي، شواهد به درستي و در زمان مناسب در اختيار                   مديريت نظام   نيز  و  پژوهش  توليتي  نظام

هاي مختلفي هستيم كه يا اصول علمي يك        ها و برنامه  به همين دليل شاهد سياست    .  گيرد گيرنده قرار نمي  تصميم
ريزي شده ولي در اجرا به خوبي و        هايي كه اگر چه خوب طرح     ريزي براي تدوين آنها رعايت نشده و يا برنامه        برنامه

 يهاصندوق  تنوع  مانند  خدمت  و ارائه   يريگميمتص  عرصه  بازيگران  و  مراجع  تعدد.  شوندبا وسواس عملياتي نمي   
 را  مردم  المتانجام كامل مسوؤليت در قبال تأمين س        ...  و  هايشهردار  ها،بانك  يهامارستانيب  انواع  وجود  ،يامهيب
دهنده خدمات موضوعي است كه به كرات در اسناد باالدستي            تفكيك وظايف توليتي و ارائه      .كنديم  مشكل  ارچد

نكته ديگر آنكه در اين ميان مردم و جلب مشاركت آنها در               .  ه شده ولي همچنان مغفول مانده است       كشور اشار 
نتيجه اينكه در خطوط فرماندهي، اجرا و        .  هاي سالمت كمتر كانون توجه قرار گرفته است        تدوين و اجراي برنامه   

مديريت آن از ديگر موضوعات     فعاليت بخش خصوصي در بازار سالمت و چگونگي         .  پاسخدهي ابهاماتي وجود دارد   
 درصد از ارائه خدمات در بخش         80در كشور ما بخش خصوصي با داشتن حدود            .  اصلي حاكميتي فعلي است    

. رودكننده در بازار سالمت به شمار مي       درصد از ارائه خدمات در بخش بستري يكي از بازيگران تعيين           20سرپايي و   
شود و اصوال مكانيسم كنترلي خاصي چه براي          فعاليت اين بخش نمي    قبولي بر اين وجود در عمل نظارت قابل      با

مشكل مزمن ديگر حاكميت نظام     .  كنترل تقاضاي القايي و چه براي كنترل كيفيت خدمت اين بخش وجود ندارد              
-سازي كه از خدمات سالمت وجود دارد، برمي        اي و انتظارات تجاري پول    هاي حرفه سالمت به تضاد منافع گروه    

به عنوان  .   تضاد منافع موجود يك بازدارنده قوي براي اجراي اصالحات اساسي در نظام سالمت كشور است                .گردد
هايي كه براي حذف اين پديده در كشور        با تمام تالش  .  توان به مساله اشتغال همزمان پزشكان اشاره كرد       نمونه مي 

، و  )مانند تركيه (اند   مثبتي از آن را ديده      هاي گرفته شده از كشورهايي كه اثرات        انجام شده و با علم به درس        
 فراهم شد، متاسفانه تضاد منافع       1393عليرغم فرصت طاليي كه با تزريق منابع طرح تحول سالمت در سال                 

اجازه حذف اين پديده را نداد و همچنان اثرات منفي رواج اشتغال همزمان بر نظام سالمت كشور سايه افكنده                        
با توجه به افزايش سطح آگاهي و         .   به مردم و مديريت انتظارات آنها مربوط است          مسئله حاكميتي ديگر  .  است

اي براي همراه كردن آن و      آيد بدون داشتن برنامه   توقعات مردم و نيز دسترسي آنها با انبوهي از اطالعات، بعيد مي           
توان در اينجا به مطالبه     نه مي به عنوان نمو  .  هاي كليدي در نظام سالمت را پياده كرد       سازي آنها بتوان تصميم   آگاه

-و يا ارائه خدمات با هزينه      )  كه ممكن است الزاما موثر نباشد      (هاي پيشرفته   مندي از تكنولوژي  مردم براي بهره  
هاي هاي عمومي و بحران   ها براي رفع مقاومت   اثربخشي كم اشاره كرد كه آگاه كردن آنها از اثرات اينگونه فناوري           

 .  اجتماعي الزم است

 هاي بعدي براي تحقق پوشش همگاني سالمت در ايران   گام

هاي گفته شده، و با در نظر داشتن اينكه دستيابي به پوشش همگاني سالمت براي                   با توجه به چالش      
بسياري از كشورها و از جمله ايران يك تكليف و نه يك انتخاب است، مراحل بعدي تحقق پوشش همگاني                          

اين .  شود كه بدون عزم جدي و اقدام خردمندانه قابل تحقق نيستند           سختي خالصه مي   سالمت در اجراي مداخالت   
 : مداخالت عبارتند از
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 در شرايطي كه تغييرات قيمت ارز و          : توجه به اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت و عملياتي كردن آن              -1
ي بخش سالمت به ويژه در بخش       سازالمللي يك تهديد جدي است، مقاوم     ناپايداري هاي مربوط به ديپلماسي بين    

البته تحقق اين امر با توجه به عادت كشور براي استفاده از درآمدهاي                .  باشدناپذير مي تامين منابع مالي اجتناب   
هاي تامين منابع مالي    اي از اين جنس مداخالت تغيير سياست      نمونه.  پذير خواهد بود  نفتي سخت و دشوار اما امكان     

ها و   از جمله مواد دخاني و نوشابه      عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زيان آور سالمت        وضع  سالمت از نفت به     
پيشنهاد تامين منابع مالي    .  آيدنيز قطع وابستگي منابع به نفت است كه مداخله فرابخشي ملي بزرگي به حساب مي               

ن ملموس باشد عوارضي كه     ، به نحوي كه مردم برايشا     )افزون بر سطح فعلي   (سالمت از ماليات بر ارزش افزوده        
شود، مثال ديگري از مداخالت مربوط به اقتصاد مقاومتي          نمايند هزينه براي رفع آالم خود ايشان مي        پرداخت مي 

هاي صورت گرفته متعاقب    تحليل.  اي سالمت است  نمونه ديگر افزايش سهم منابع بيمه      .  در بخش سالمت است   
 حاكي از اين است كه ناپايدارترين        1392ش يكباره نرخ ارز در سال        هاي اقتصادي ناشي از تحريم و افزاي       تكانه

باشد و جا دارد كه اين دو منبع به منابع          منابع مالي سالمت، پرداخت مستقيم از جيب و سپس منابع مالي دولت مي            
 .اي تغيير يابندهاي بيمهصندوق

 لزوم  :اثربخشعقول و هزينه   بازبيني خدمات بسته پايه بيمه سالمت و تعريف يك بسته خدمات م                -2
بازنگري در فهرست خدمات موجود در بسته بركسي پوشيده نيست، اما آنچه انجام اين مهم را با دشواري و تعلل                      

. گيري در مورد ماندن برخي خدمات و خارج نمودن برخي خدمات ديگر است                روبرو كرده، سخت بودن تصميم     
گيري و دوم    اختيار داشتن شواهد متقن و محكم براي تصميم          اول در :  گيري دو جنبه مهم دارد     سختي تصميم 

خوشبختانه در حال حاضر    .  جنبه اول بيشتر ناظر بر ابعاد فني است       .  طلبي وسيع براي اجراي تصميم درست     حمايت
. دهدبندي خدمات در اختيار قرار مي       هاي پذيرفته شده زيادي تجربه شده كه شاهد خوبي براي اولويت              روش

اما جنبه دوم به نحوه     .  ها هستند هايي از اين روش   هاي پيشرفته اقتصادي نمونه   فناوري سالمت و يا ارزيابي    ارزيابي  
-تصور كنيد اگر بر اساس هر يك از شيوه        .  شودسازي ذينفعان براي اجراي تصميم مربوط مي      طلبي و همراه  حمايت

بخواهد خارج شود، چه مقاومتي از سوي       هاي علمي فوق يك خدمت و يا يك دارو از فهرست تحت حمايت بيمه                
مقاومتي كه اگر بدرستي مديريت نشود به بحران اجتماعي تبديل           .  هاي تخصصي وجود خواهد داشت    مردم و گروه  

اين حاكي از آن است كه براي انجام اين مهم، عالوه بر ابعاد فني، بايستي مالحظات مربوط به                         .  خواهد شد 
مدنظر قرار گيرد و با يك انسجام قوي اجتماعي و            )  ايت طلبي و همراه سازي    آگاه سازي، حم  (مشاركت ذينفعان   

 . رهبري مدبرانه، تغيير اساسي را ايجاد و و نهادينه ساخت

هاست كه تغيير شيوه پرداخت از پرداخت به          سال :دهندگان خدمات سالمت   تغيير شيوه پرداخت به ارائه     -3
- به عنوان يكي از اصالحات اساسي نظام سالمت كشور مطرح مي           بر اساس ارزش افزوده   ازاي خدمت به پرداخت     

هاي سالمت  مورد هزينه از آنجا كه شيوه پرداخت كنوني به سبب ايجاد تقاضاي القايي منشا افزايش بي                  .  باشد
 به  نيز  مداخله  اين.  داشت  سالمت  نظام  هايهزينه  كردن  منطقي  از  شگرفي  توان انتظار است، بدون تغيير آن نمي    

. است  كرده  عادت  روش  اين  به  هاستسال  كشور  سالمت  انساني  منابع  آنكه  ويژه  به.  باشدنمي  اجرا  قابل  نيآسا
 قرار  جامعه  پرقدرت  اريبس  ياجتماع  يهاگاهيجا  در  خدمات  دهندگانهيارا  كه  كرد  ديبا  وجهت  مهم  مداخله  اين  براي
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-استيس  تواننديم  شدت  به  اي  و  باشنديم)  متسال  حوزه  از  خارج  (يمل  عرصه  گذارانتاسيس  از  خود  يبرخ.  دارند
 انيجر)  منافع  تعارض  بر  عالوه  (افراد  يبرا  گرفتهشكل  يباورها.  دهند  قرار  ريتاث  تحت  را  كشور  رتبه  يعال  ارانذگ
مسأله .  باشد  داشته  وجود  يمل  عزم  ديبا  مهم  تغيير  نيا  براي  رو  نيا  از  و  سازديم  مشكل  را  پرداخت  وهيش  در  رييتغ

ين است كه شيوه پرداخت در كشور براي اين به سمت كارانه رفت كه بتوان از خدمات بيشتر كادر درماني                      بعدي ا 
تا زماني كه توزيع نيروي انساني در كشور متوازن نباشد و در همه كشور نيروي الزم وجود نداشته باشد،                    .  سود برد 

. مردم برخي نقاط كشور از خدمات شود        مندي  اين خطر وجود دارد كه تغيير شيوه پرداخت باعث كاهش بهره              
هاي تشخيصي  هاي فني جدي، مانند تغييرات الزم در كدبندي روش          باالخره اين كه مراحل اين تغييرات بحث        

 . بنديها را دارد و يا اتوماسيون منطبق با اين دستهدرماني به تفكيك بيماري
ين زمينه ممكن است در نگاه نخست ساده به نظر           اقدامات الزم در ا    : برخورداري از حاكميت خوب در سالمت      -4

ي مهم در اين زمينه تفكيك وظايف توليتي و ارائه             چهار مداخله .  آيند، ولي عمال به راحتي قابل انجام نيستند         
گيري آگاه از شواهد و افزايش مشاركت مردم در              سازي نظام تصميم   خدمات، مديريت تضاد منافع، نهادينه      

ساده انگاري است تصور كنيم منظور از تفكيك وظايف، تغيير جايگاه سازماني               .  مت است هاي سال تصميم گيري
. پردازدبازيگران سالمت است، بلكه بيشتر به تعيين جايگاه و خطوط اختيار، مسؤوليت و پاسخگويي ذينفعان مي                   

يد ولي در درازمدت به     اين تغيير فرايندي در وهله نخست ممكن است به سبب تغيير منابع قدرت به مذاق خوش نيا                
گذار و  تضاد منافع از طريق تجديدنظر در تركيب برخي شوراهاي اصلي سياست          .  نفع نظام سالمت كشور خواهد بود     

گيري قرار  كافي است اراده كنيم و تصميم بگيريم افرادي را در مسند تصميم           .  كنترل است ساز تا حدي قابل   تصميم
هاي مهم  اي و نزديك به قدرت همواره از چالش        هاي حرفه ثيرگذاري گروه اما تا .  دهيم كه ذينفع تصميم نباشند     

به .  رساني و داشتن برنامه حمايت طلبي قابل حل هست         اصالحات نظام سالمت است كه بخشي از آن با آگاهي          
اي و تبديل   گيري سليقه گيري آگاه از شواهد به جاي تصميم        همين دليل است كه نقش نهادينه كردن تصميم         

هر دو اين    .  ها اهميت دارد   سازيها در تصميم   يل سالمت به مطالبه مردمي از طريق مشاركت دادن آن             مسا
مشاركت مردم نيز   .  گيري جريان يك شبه نيست     هاي تصميم تغيير رويه .  موضوعات نياز به فرهنگ سازي دارد      

كيل نخستين مجمع ملي      شاهد تش  1396ايران در سال     .  باشدوابسته به ميزان توسعه اجتماعي و سياسي مي          
اي كه با اين    ي گسترده برنامه.  گيري است ها در حال شكل   سالمت بود و هم اكنون مجمع سالمت در سطح استان         

تواند گامي مهم در جهت تحقق اهداف        شود و نهادينه شدن آن مي      وسعت براي نخستين بار در كشور انجام مي        
 .پوشش همگاني سالمت باشد

  گيرينتيجه
ها دهد هر زمان اينگونه برنامه     هاي مختلف در نظام سالمت كشورها نشان مي          اجراي برنامه  يتجربه

گذاري كرده؛ توسط مديران و رهبران كاردان       ايجاد تغييرات پايدار و متناسب با نياز جامعه را در نظام سالمت هدف            
. ه نتايج خوبي را به همراه داشته باشد        گذاران ارشد را داشته، توانست    مديريت و اجرا شد؛ و همراهي و تعهد سياست         

جانبه دستكاري  هاي همه بنابراين الزم است هر تالشي براي دستيابي به پوشش همگاني با تأكيد بر طراحي برنامه               
از آنجا كه اين تغييرات، عالوه بر دانش تخصصي، به عزم ملي و              .  فرايندهاي كاركردي نظام سالمت صورت گيرد     
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هاي حساس و راهبردي است، دقت      د و نهادينه كردن تغيير نياز دارد و مستلزم اتخاذ تصميم           اراده قوي براي ايجا   
نمونه موفق همراهي دانش و اراده در تجربه موفق         .  در انتخاب سكانداران هدايت نظام سالمت، اهميت زيادي دارد        

هاي بلندي  رس گرفتن از آن، گام    كشور ما در گسترش مراقبت هاي اوليه سالمت ديده شد كه اميدواريم بتوانيم با د             
 . در مسير اصالحات پايدار نظام سالمت و تحقق اهداف پوشش همگاني سالمت برداريم
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 پيدميولوژيك، گذار سالمتگذار ا
Epidemiological transition, Health transition 

 
 كتر محمداسماعيل اكبري، دكتر حسين حاتميد

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس  ا

 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 حي ارائه دهدگذار اپيدميولوژيك را تعريف نموده مثال هاي واض 

 گذار سالمت را توضيح دهد 

 عوامل موثر بر گذار اپيدميولوژيك را فهرست نموده و شرح دهد 

 تاريخچه گذار اپيدميولوژيك را توضيح دهد 

 علل پيرشدن جمعيت ها را بيان كند 

 راهكارهاي ارتقاء سالمت در جمهوري اسالمي را شرح دهد 

 .ي را توضيح دهدراه هاي حفظ و ارتقاء سالمت حرفه هاي پزشك 
 

  

 مقدمه

ني و به آن گونه اي كه تصور مي شد يك پديده يك طرفة عبور از كنترل بيماري هاي عف                گذار اپيدميولوژيك نه  
 بيماري هاي عفوني، پديده بديعي     بازپديدي و   نوپديديو نهايتا دستيابي به كنترل بيماري هاي غيرمسري است و نه             

بلكه كلّ اين پديده ها به     !     نداده و صرفا طي چهار دهة گذشته به وقوع پيوسته باشد            است كه هرگز در طول تاريخ، رخ      
 را تشكيل مي دهند كه در طول تاريخ نه به عنوان             ر سالمت ذاگهمراه تغييرات جمعيت شناختي، واقعيتي تحت عنوان         

ادامه خواهد يافت و هرچند بسياري      بلكه دوطرفه و پويا به وقوع پيوسته و همچنان          !  پديده و واكنشي يك طرفه و ايستا      
ق از اين تغييرات، حاصل ارتباط متقابل انسان و محيط اكولوژيك و فرهنگي ـ اجتماعي اوست ولي گاهي تحت تاثير عمي                   

 امثال اينها نيز قرار گرفته و حوادث پيش بيني            و El Nino  حوادث طبيعيِ نوظهوري نظير گرم شدن كُره زمين، پديده         
 . مي آورد و بروز و شيوع هر دو نوع بيماري عفوني و  غيرعفوني  را تحت تاثير قرار مي دهدنشده اي به بار
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بديهي است كه تحوالت ژنتيك و موتاسيون هاي مربوطه نيز مي تواند از عوامل پيدايش بيماري ها باشد                 
 در تغيير رفتار انسان ها و      عاملي)  محيط و ژن  (كه آن هم با تغييرات محيط، در تعامل بوده و مجموعة اين تغييرات              

 .شيوة زندگي آنان هستند و اين در حاليست كه تغيير رفتار انسان ها را مي توان شايعترين دليل گذار سالمت دانست
امروزه معضل بيماري هاي عفوني نوپديد، بسياري از باورهاي بهداشتي را تحت الشعاع، قرار داده و توجه                  

داشته است و جالب توجه است كه بسياري از دانشمندان براين عقيده اند كه                  جوامع علمي را به خود معطوف         
نوپديدي بيماري هاي مسري، صرفا يك پديده جديد نيست بلكه بار ها اتفاق افتاده و نقش عظيمي در تاريخ                        

ر اپيدميولوژيك  ست و حتي برخي از محققين، ادعا نموده اند كه تا كنون با سه گذا              تحوالت بهداشتي، ايفاء نموده ا    
(E. Transition)            لين گذار، در اواخردوره پارينه سنگي     عمده، مواجه بوده ايم، به طوري كه او(Paleolithic)  و 

، شكل گرفته و    عصر جديد و انقالب صنعتي     حادث گرديده و دومين گذار، با آغاز         ،  (Neolithic)دوران نوسنگي   
 .قبل آغاز گرديده است همچنان ادامه دارد كه از حدود سه دهة سومين گذارباالخره 

 اولين گذار اپيدميولوژيك 

 از وسعت چنداني برخوردار نبوده و عليرغم پراكندگي آن امكان ارتباط              جوامع اوليه انساني  بدون شك،    
رسد تحت  سريع نيز بين آنان وجود نداشته و لذا احتمال بروز همه گيري هاي وسيع نيز ناچيز بوده است و به نظر مي                    

 را اجتناب ناپذير مي كرده و انسان اوليه از همان آغاز زندگي            اكتوپارازيت هاآن شرايط، زندگي در غارها، مواجهة با        
 و مصرف گوشت خام نيز مزيد بر علّت شده          خامخواري و   گياهخواريبا اينگونه باليا دست به گريبان بوده است و          

 .ديده استو باعث انتقال بيماري هاي ويژه اي مي گر

 
 ـ تصوري از دوران غارنشيني انسان1شكل 
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زيرا در آن زمان چرخش      .  احتماال اولين گذار اپيدميولوژيك، حدود ده هزار سال قبل آغاز گرديده است              
، تا حدود زيادي جاي خود را به اِسكان در           كوچ گرايي عظيمي در شيوه زندگي انسان آغاز شده و سپس شكار و              

 و توليد مواد غذايي مورد نياز روزمره، داده و بدون شك در سازمان دهي اجتماعي انسان، عادات                    يك منطقه ثابت  
غذايي، ويژگي هاي دموگرافيك و عاداتي كه منجر به تماس بيشتر انسان با حيوانات مي گرديده نيز تاثير عظيمي                    

مساعد نموده و   )  زئونوزها(نات و انسان ها    داشته و زمينه را براي ابتالء به بسياري از بيماري هاي مشترك بين حيوا             
 .شايد بيشترين علل مرگ و مير را به خود اختصاص داده است

اسكان گروه هايي از انسان ها در يك منطقه و توسعة روابط اجتماعي و به تبع آن افزايش تماس مستقيم                       
 انساني هم مزيد بر علّت      اشته شدن فضوالت  انبانسان ها زمينه را براي انتشار بيماري هاي مسري، مساعد نموده و           

تا اينكه با تسلط بر حيوانات      .  گرديده موجبات افزايش ماكروپارازيت ها و عفونت هاي گوارشي را فراهم نموده است           
و برخي از پرندگان، منابع جديدي از بيماري هاي           .  .  .   نظير بز، گوسفند، گاو، خوك         اهلي كردن حيواناتي  و  

و بروسلوز به آساني از       .  .  .  Qبا انسان قرار گرفته و بيماري هايي نظير توبركولوز، آنتراكس، تب           مشترك، در تماس    
طريق تماس و مصرف فراورده هاي حيواني به انسان منتقل گرديدند و جاي تعجب نيست اگر اينگونه فرض شود                    

، زهاي مرتبط با حيوانات اهلي    زئونوكه بيماري هاي اصلي و عوامل مهم منجر به مرگ انسان هاي آن زمان را                 
 نظير  (Vector)  انگل هاي بدون ناقل  ضمنا فعاليت هاي كشاورزي، باعث افزايش تماس با           .  تشكيل مي دادند 

شيستوزوما و كرم هاي گوارشي كه تخم آن ها از طريق فضوالت انساني، به مزارع رسيده و باعث آلودگي                           
 نيز آغاز و احتماال باعث طغيان هاي نسبتا وسيعي از          تن مواد غذايي  انباشفراورده هاي كشاورزي مي شود، گرديده و      

 .، شده استمسموميت  هاي غذايي
 و  گزش حشرات از طرف ديگر تماس بسيار نزديك با علوفه به هنگام چيدن آن ها انسان را در معرض                    

ان ها بسياري از حشرات ناقل     ابتالء به بيماري هايي نظير تيفوس اسكراب، قرار داده و بر اساس عادات زندگي انس               
 .نيز در تماس با وي قرار گرفتند و مثال باعث انتقال تب زرد، تب دانگ و امثال اينها گرديدند

با تكامل فكري و افزايش تجربيات انسان و بهره گيري بهتر از ابزارهاي جديد، در عصر نوسنگي نير                       
به دليل افزايش جمعيت، گاهي بيماري هاي ناشي از         بدون شك بيماري هاي جديدي پا به عرصه وجود گذاشته و            

كمبود غذا و سوء تغذيه نيز مزيد بر علّت شده و زمينه را براي بروز بيماري هاي عفوني فراهم مي كرده و از طرفي                        
زندگي در آن شرايط باعث بوجود آمدن طبقات اجتماعي مختلفي شده و آثار و بقاياي انسان ها در آن دوران و                         

زنان و كودكاني كه متعلق به طبقات        تغييرات موجود در استخوان هاي آنان حاكي از اين واقعيت است كه               ازجمله  
 تا آنجا كه در دوران      .اجتماعي ضعيف تري بوده اند در اولين گذار اپيدميولوژيك، از بيماري هاي بيشتري رنج مي برده اند             

 اجداد آنان موارد مرگ و مير بيشتر، مشكالت دنداني و              نوسنگي، مقايسه استخوان ها با موارد مشابهِ مربوط به         
 .اختالل در رشد استخواني در نسل جديد را نشان مي دهد

با افزايش جمعيت انسان ها و آغاز شهرنشيني، در مناطق مختلف، بر وسعت و شدت همه گيري ها افزوده                   
منبع مشترك، افزوده گرديده و ازجمله       شده و با گسترش شهرها بر تراكم جمعيت ها و بروز همه گيري هاي با                 

همه گيري هاي كُلرا مصيبت هاي فراواني به بار آورده و همه گيري هاي ناشي از بيماري هاي واجد ناقل، نظير                      
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طاعون و تيفوس باعث از هم پاشيدگي جوامع انساني گرديده است و بدون شك طغيان ناشي از سرخك، اوريون،                     
سي نيز به طور روزافزوني، مسئله ساز، واقع مي شده و زماني كه همه گيري ها و                   آبله و ساير عفونت هاي ويرو     

طغيان هاي ناشي از بيماري هاي عفوني باعث ابتالء بزرگساالن مي شده چرخ اقتصاد خانواده ها را نيز فلج مي كرده                  
ي از كشورهاي اروپايي    تا آنجا كه در دوره هاي بعدي، ابتالء به سِل باعث هالكت يك سوم جمعيت بسيار                .  است

قرن سيزدهم باعث از بين بردن يك چهارم جمعيت اروپا شده است و مسافرت هاي               )  طاعون(گرديده و مرگ سياه     
بين شهري و بين قاره اي نيز باعث تماس بيشتر و انتشار وسيعتر برخي از بيماري ها و ازجمله موجب بروز                            

 .نها شده استهمه گيري هاي مرگبار آبله، تيفوئيد و امثال آ

 دومين گذار اپيدميولوژيك

دومين گذار اپيدميولوژيك، با آغاز انقالب صنعتي، در اواسط قرن نوزدهم در اروپا و آمريكاي شمالي،                      
حادث گرديده و به نحو واضحي در كشورهاي صنعتي باعث كاهش ميزان مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني شده                   

 . عفوني، ظاهرا جاي خود را به بيماري هاي دژنراتيو و ساخته دست بشر داده اندو پاندمي هاي مرگبار بيماري هاي
بديهي است كه كاهش ميزان بروز بيماري هاي عفوني در قرن نوزدهم و بيستم، تحت تاثير عوامل                       

مختلف و ازجمله، پيشرفت هاي جديد در علم پزشكي، تكنولوژي و ارتقاء سطح زندگي مردم، حاصل گرديده و                      
 .انجام به كشورهاي در حال توسعه نيز گسترش يافته استسر

 مراحل كاهش ميزان مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني در اروپا

 ـ مرحله اول از اواخر قرن هفدهم آغاز گرديده و تا آغاز قرن نوزدهم، ادامه يافته است به طوري كه در                       1
 . و تيفوس رخ داده استاين مرحله فقط همه گيري هاي پراكنده اي از طاعون، آبله

 ـ مرحله دوم از اواسط قرن نوزدهم شروع شده و در عرض سه دهه به وضوح باعث كاهش ميزان                         2
مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني و افزايش اميد به زندگي شده و عليرغم كاهش ميزان مواليد، باعث افزايش توده                    

 .جمعيت شده است
 آغاز گرديده و باعث كاهش هرچه بيشتر ميزان          1940ها در دهة     ـ مرحله سوم با كشف آنتي بيوتيك         3

 . ادامه يافته است1980مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني گرديده و تا اوائل دهة 
شايان ذكر است كه كاهش ميزان بروز بيماري هاي عفوني در كشورهاي صنعتي و كاهش بعدي ميزان                   

 افزايش اميد به زندگي   ي سالمت انسان ها به بار آورده و ازجمله          مرگ شيرخواران، نتايج پيش بيني نشده اي برا       
اين .  باعث بروز بيماري هاي مرتبط با سالخوردگي كه تا قبل از آن از شيوع چنداني برخوردار نبوده، گرديده است                    

عروق سرطان، ديابت، بيماري هاي     :   نيز ناميده شده اند عبارتند از       امراض ناشي از صنعتي شدن     بيماري ها كه   
صنعتي شدن جوامع مخصوصا در شهرها باعث آلودگي آب و هوا و نهايتا                .  كرونر و بيماري هاي انسدادي ريه ها     

افزايش ميزان بروز برخي از سرطان ها، بيماري هاي حساسيتي، اختالالت زايماني و اختالل در رشد مغزي و اثرات                  
فزوده شد و ميزان بروز بيماري هايي نظير افزايش         سايكوسوماتيك گرديده، اين معضالت نيز به مجموعة فوق، ا          

فشار خون، افسردگي، بي قراري و امثال اينها به طور روزافزوني افزايش يافت و همانگونه كه در ارتباط با عصر                       
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اعث در دومين گذار اپيدميولوژيك نيز نابرابري هاي اجتماعي ب       :  پارينه سنگي و اولين گذار اپيدميولوژيك نيز يادآور شد        
به طوري كه   .  تفاوت هاي فاحشي بين ميزان بروز بيماري ها و مرگ ناشي از آنها در طبقات مختلف اجتماعي گرديده است                

در جوامع كامال صنعتي، عوامل اقتصادي ـ اجتماعي، نژادي و حتي جنس انسان ها در ارتباط با ميزان هاي متفاوتي از                       
ن، بوده است و گويي همان شرايط غيرعادالنه اي كه در اولين گذار                مرگ و مير ناشي از بيماري هاي عفوني و مزم           

اپيدميولوژيك بر سرنوشت افراد فقير جامعه، حكمفرما بوده همچنان در دومين گذار نيز به شكل ديگري در طبقات فقيرِ                    
 .جوامع غني، ادامه يافته است

رات شگرفي را در بسياري از كشورهاي        بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، دومين گذار اپيدميولوژيك، اث             
توسعه نيافته، اعمال نموده باعث افزايش بقاي كودكان و افزايش اميد به زندگي گرديد و بر خالف گذار                             
اپيدميولوژيكي كه در اروپا و اياالت متحده، رخ داد، در اين كشورها خدمات بهداشتي از قبيل تجويز سرم هاي                       

در اين   .كاهش ميزان مرگ، اعمال نمود      آنتي بيوتيك ها اثرات انكارناپذيري بر     واكسيناسيون و تجويز      خوراكي،
كشورها شهرنشيني سريع همراه با نابرابري هاي اجتماعي و پاسخگو نبودن شالودة بهداشت عمومي باعث افزايش                

 . ول گرديده استميزان بروز بيماري هاي عفوني در افراد فقيرِ شهرنشين و بيماري هاي دژنراتيو، در افراد متم

 سومين گذار اپيدميولوژيك

 كاسته  مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني    از ميزان   در سومين گذار اپيدميولوژيك، فرض بر اين است كه            
در اين رابطه از طرفي به بركت كنترل بيماري          .  شده است ، افزوده   مرگ ناشي از بيماري هاي مزمن    و بر ميزان    

، افزايش جمعيت طرف ديگر شاهد      ، مواجه گرديده  و از     و مير مادران و كودكان     مرگ  كاهش   هاي عفوني، با     
اميد مي باشيم و رعايت موازين بهداشتي، برخورداري از خدمات مربوطه و ارتقاء استانداردهاي زندگي باعث افزايش                

،  سالمندان جمعيت شده و بر راس هرم سنّي جمعيت و به عبارت واضح تر بر                  پيرشدن جمعيت ها  و   به زندگي 
 و مرگ ناشي از اين بيماري ها در اين گروه            بيماري هاي مزمن مرتبط با سالمندي    افزوده و باعث افزايش بروز       

گذار يادآور مي شود كه به مجموعة تغييرات اپيدميولوژيك و دموگرافيك مورد اشاره، اصطالحاً              .  سنّي گرديده است  
 . گفته مي شود(Health transition)سالمت 

 اميد به زندگي در بدو       2003گزارش بهداشت جهاني در سال       ان ذكر است كه هرچند براساس        شاي 
 سال رسيده است ولي اين رقم براي مردان ساكن منطقه زير             78تولد، در زنان ساكن كشورهاي توسعه يافته، به          

ليون ها كودك در    سال مي باشد و مي    46 هستند كمتر از     HIV/AIDSصحراي آفريقا كه شديدا درگير همه گيري        
، فاجعه  فالكت باري   !سطح جهان و مخصوصا در آفريقا ممكن است هرگز شاهد پنجاهمين سالروز تولّد خود نباشند               

كه احتمال وقوع آن در حال حاضر بيشتر از يك دهة قبل است و علّت اصلي آن نيز تداوم معضل بيماري هاي                          
ل بيماري هاي غيرمسري، مي باشد و بنابراين مالحظه مي گردد        عفوني قديمي، نوپديد و بازپديد و اضافه شدن مشك        

كه هرچند در سومين گذار اپيدميولوژيك، از ميزان مرگ ناشي از بيماري هاي عفوني كاسته شده و بر اميد به                         
نبوده زندگي در بدو تولّد، افزوده گرديده است ولي اين تغييراتِ مثبت، براي تمام مردم جهان، به هيچ وجه، يكسان                    

و از اينها گذشته الگوي مرگ نيز در كشورهاي مختلف جهان، با يكديگر متفاوت بوده به طوري                   )  1نمودار  (است  
 آن در نوجوانان و كودكان كمتر از % 20 رخ داده است حدود 2002 ميليون مورد مرگي كه در سال 57كه از تعداد 
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  ـ توزيع سنّي موارد مرگ در مناطق مختلف جهان2نمودار 
 
 
 

 كشورهاي توسعه يافته

)مرگ كم(كشورهاي در حال توسعه
)مرگ زياد(كشورهاي در حال توسعه

 توسعه يافته    )      مرگ كم(  درحال توسعه)مرگ زياد(درحال توسعهكلّ جهان        



 سالمت و بيماري  / 2                                                                       فصل           كتاب جامع بهداشت عمومي                          /  135

 

 
 

هر 
در 

گ 
 مر

ارد
 مو

داد
تع

10
00

ده
د زن

تول
 

 

 

 2002 ـ موارد مرگ كودكان در مناطق ششگانه سازمان جهاني بهداشت در سال 3نمودار 
 
 
 
 
 
 

 ـ علل اصلي مرگ كودكان در           1جدول  
 2002كشورهاي در حال توسعه در سال 

 

  سالگي5                               احتمال مرگ در سنين قبل از   

 
          بوليوي                   بنگالدش                      نيجر

 فقير           غيرفقير   فقير          غيرفقير   فقير غيرفقير   

  شرايط اقتصادي ـ اجتماعي بر ميزان ـ تاثير4نمودار 

                 مرگ كودكان در كشورهاي درحال توسعه

 علل مرگ درصد

 شرايط حول زايمان 1/23

 عفونت هاي دستگاه تنفس تحتاني 1/18

 بيماري هاي اسهالي 2/15

 ماالريا 7/10

 سرخك 4/5

 نقايص مادرزادي 8/3

6/3 HIV/AIDS  

 سياه سرفه 9/2

 كزاز 8/1

 )انرژي/ پروتئين (سوء تغذيه  3/1

  ساير علل 14
 

 آسيا         آمريكا            آفريفا.ش. پسيفيك   شرق مديترانه      اروپا       ج  كلّ جهان   غرب
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موارد مرگ در   %  60در كشورهاي در حال توسعه، حادث گرديده در حاليكه بيش از              %)  98( ساله آنهم عمدتا     20
همچنين احتمال مرگ كودكان     ).  2نمودار  ( سالگي به وقوع پيوسته است         70كشورهاي توسعه يافته، در سنين       

 ساله نيز در مناطق مختلف جهان، متفاوت بوده ارتباط مستقيمي با فقر و وضعيت غيربهداشتي مردم،                    5كمتر از   
مال وقوع   كشور در منطقه آفريقا واقع بوده، احت        19 كشور با باالترين ميزان مرگ،        20تا آنجا كه از     .  داشته است 

 برابر كودكان هندي و بيش از        5/3 سالگي در كودكاني كه در سيرالِئون متولّد مي شوند           5مرگ در سنين قبل از       
يكصد برابر كودكان ايسلندي مي باشد و اين در حاليست كه ميزان مرگ كودكان در ژاپن، سنگاپور و سيزده كشور                    

و جالب توجه است كه عمده ترين       )  4 و   3نمودارهاي  (بوده است    نفر مواليد زنده     1000 نفر در    5اروپايي، كمتر از    
 ).5 و نمودار 1جدول (علل مرگ در كشورهاي در حال توسعه را بيماري هاي عفوني تشكيل مي دهد 

 
 )1380سال ( استان كشور 18و ) 1350سال ( ـ مقايسه علل مرگ در تهران 2جدول 

 

 1380 استان در سال 18
 ) نفر10000در (

 1350 در سال تهران

 ) نفر10000در (

 عفونت هاي حاد دستگاه تنفس 62  77/4

 اسهال 46  96/0

 مننژيت و آنسفاليت 12  76/0

 توبركولوز 9  22/1

 سرخك 5  02/0

 )تمام سنين(كزاز  5/2  03/0

 آبله 5/2  0

 ديفتري 1  02/0

 انفاركتوس ميوكارد و سكته 42  4/148

 ادثحو 51  2/69

 نوپديدي و بازپديدي بيماري هاي عفوني و امواج سه گانه گذار اپيدميولوژيك

پديده نوپديدي بيماري هاي عفوني در حال حاضر حاكي از وقوع سومين گذار اپيدميولوژيك است كه با                   
 :سه موج عظيم، مشخص گرديده است 

ة گذشته پا به عرصه وجود گذاشته و         ـ بسياري از بيماري هايي كه قبال وجود نداشته است طي سه ده             1
 مرگ و مير فراواني در بالغين به بار آورده است

 ـ بر ميزان بروز و شيوع بسياري از بيماري هايي كه تصور مي رفت، تحت كنترل مي باشند، افزوده شده                   2
 است
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تي بيش از زمان     ـ بسياري از بيماري هايي كه قبال به آنتي بيوتيك هاي موجود، پاسخ مي دادند با سرع               3
 .الزم براي توليد آنتي بيوتيك هاي موثر، نسبت به داروهاي موجود، مقاوم شده اند

اين روند با افزايش جهاني شدن، رو به افزايش بوده و نه تنها بر ميزان تجارت هاي ملّي و بين المللي،                         
 .رگذار بوده استمهاجرت و تشكيل شبكه ها بلكه همگرايي اكولوژي بيماري هاي انساني نيز اث

 
 جهان

 

كشورهاي 
 درحال توسعه

 )با مرگ باال(
 
 

كشورهاي 
 درحال توسعه

 )با مرگ پايين(
 
 

 كشورهاي 

 توسعه يافته

 

 بيماري هاي مسري •

 شرايط مادري و حول زايمان •

 شرايط تغذيه اي •

بيماري هاي 
 غيرمسري

 آسيب ها

 
  2002 ساله جهان در سال 15 ناشي از بيماري ها در بالغين باالتر از (DALYs) ـ بار 5ودار نم

 وپديدي  هاي اخيرن

 عامل بيماريزاي جديد، شناسايي شده است به طوري كه بسياري از              30 تا كنون بيش از       1973ز سال   ا
آن ها وجود نداشته و طي اين مدت، پا به          آن ها از قبل نيز وجود داشته ولي تشخيص داده نشده بوده و تعدادي از                
ه نبوده و همگي جزو عوامل عفونتزاي         روعرصه وجود گذاشته اند كه از نظر تعريف كلّي، تفاوتي بين اين دو گ                

 است كه در تعقيب      لژيونال پنوموفيال مثال بارزي كه در اين باره مي توان ارائه داد            .  نوپديد، طبقه بندي مي شوند   
 ايجاد كرد تشخيص داده شد ولي بعداً به صورت گذشته نگر، مشخص شد               1976ي كه در سال     همه گيري مرگبار 

 مناطق%
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 ميليون مورد مرگ نيز به بار آورده كه به حساب پنوموني با علّت                 2-6بل از آن هم وجود داشته و حدود            ق كه
 .نامشخص، گذاشته شده است

 اواخر قرن بيستم به حساب مي آيد و        ست كه به عنوان بزرگترين تراژدي عفوني       ا HIV/AIDS  ثال ديگر م
در اغلب نقاط جهان و ازجمله در كشور متمولي نظير اياالت متحده، به عنوان دومين عامل عفونيِ منجر به مرگ،                     

 كه در كلّيه نقاط جهان و ازجمله در بعضي از             1918شناخته شده است و به استثناي جهانگيري آنفلوآنزاي سال            
صادي خوب، مرگ و مير فراواني به بار آورد شايد تلفات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از                   كشورهاي با وضعيت اقت   

 .ديگري به اندازه ايدز نبوده است هيچ بيماري عفوني
ازپديدي سل در بعضي از كشورهاي متمول را به كاهش هزينه هاي مرتبط با ادامه كنترل اين بيماري و                   ب

زيرا موفقيت نسبي در كنترل سل      .  ي قبلي در اين ممالك، نسبت داده اند      تساهل ناشي از پاسخگويي اقدامات كنترل     
 دنياي پزشكي غرب را به اشتباه       1960   و 1950  و موفقيت هاي اوليه ناشي از كنترل آبله و پوليوميليت در دهه هاي          

ه و به معضالت    انداخت و اين شبهه را القاء كرد كه وقت آن رسيده است كه ديگر دفتر بيماري هاي عفوني را بست                   
ولي متاسفانه اين دفتر، هرگز بسته نشده و حتي همواره فصول               .  روزافزون بيماري هاي دژنراتيو، پرداخته شود     

جديدي نيز به آن اضافه گرديده تا آنجا كه سل نه تنها در دنياي غرب بلكه در كل جهان طغيان كرده و بازپديد                          
معه اي بود كه به غلط تصور مي شد        جال توقف واكسيناسيون    شده و بازپديدي ديفتري در شوروي سابق كه حاص         

براي هميشه در مقابل اين بيماري، مصون گرديده اند، باعث وقوع بزرگترين همه گيري اين بيماري در سرزمين                    
 .گسترده شوروي سابق شده است

هاي انكارناپذيري  شايان ذكر است كه هرچند نوپديدي و بازپديدي بيماري هاي مسري، پديده ها و واقعيت             
، ناشي  قلب و عروق  هستند كه ريشه در قرون و اعصار گذشته دارند ولي مبادا از نوپديدي بيماري هاي غيرمسري                 

 و امثال اينها كه زاييده تمدن و شهرنشيني و تغيير در شيوة                حوادث و سوانح رانندگي    و   استعمال دخانيات از  
بي وقفه با اينگونه نوپديدي ها كه بدون شك معضالت بهداشتي            زندگي هستند غافل گرديم و لذا ضمن مبارزه           

اصلي قرن حاضر را تشكيل مي دهند از اين واقعيت نيز غافل نمانيم كه آنچه كه مد نظر كارگزاران بهداشتي است                     
بدون شك، حذف و ريشه كني بيماري هاي با مخازن انساني و كنترل بيماري هاي با مخازن حيواني است و هرچند                   
اين روند با آهنگ ظاهرا كُندي به پيش مي رود و تابحال فقط در مورد آبله، تحقق يافته است ولي به زودي شاهد                        

، سرخك، سرخجه، ديفتري و بسياري      Bريشه كني پوليوميليت و در آينده اي نه چندان دوري شاهد حذف هپاتيت              
 .از بيماري هاي ديگر نيز خواهيم بود

كه بدون شك، نوپديدي و بازپديدي بيماري ها از يك طرف بر آگاهي هاي                 نكته قابل ذكر ديگر اين       
. پزشكي و علوم مرتبط با آن افزوده و از طرف ديگر نيازهاي جديد تشخيصي، درماني و كنترلي را برانگيخته است                    

هداشتي همچنين هريك از بيماري هاي نوپديد و بازپديدي كه طي سه دهة گذشته حادث گرديده، حامل پيام هاي ب                
سازنده اي بوده است كه به دقت بايد مورد بازنگري قرار گرفته و از تجربيات حاصله، در پيشگيري از بروز و اداره و                       

 به عنوان سمبل     HIV/AIDSمثال نوپديدي    .  كنترل همه گيري هاي مشابه احتمالي، مورد استفاده قرار گيرد          
 به عنوان شاخص     O139هاي آن، نوپديدي ويبريوكلراي       بيماري هاي نوپديد منتقله از طريق خون و فراورده           

 به عنوان نمونه بارز بيماري هاي منتقله از         SARS-CoVو نوپديدي   .  .  .  بيماري هاي نوپديد منتقله از طريق آب        
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طريق ذرات قطره اي، همگي بدون شك حامل اين پيام بهداشتي هستند كه عوامل نوپديد و بازپديد نيز همچون                    
و تنفس، منتقل مي شوند و براي مبارزه       .  .  .  تزاي شناخته شده، از طريق خون، پوست، مخاط، گوارش           عوامل عفون 

با هريك از نوپديدي هاي آينده در درجه اول نياز به بازآموزي شيوه هاي كنترلي قديمي و فعلي و در صورت امكان،                    
ني كه درد و بيماري وجود نداشته باشد در          نوآموزي شيوه هاي اختصاصي، ميباشد و هرچند تصور و پيش بينيِ زما           

حال حاضر، دور از ذهن به نظر ميرسد ولي پيش  گويي زماني كه انسان بتواند بروز بيماري ها، طغيان ها،                            
همه گيري ها و جهانگيري ها را پيش بيني نموده و حتي قبل از وقوع به پيشگيري و مبارزه پرداخته و در صورت                        

بدون شك، سرافرازي،   ني و كنترلي كامال موثري بپردازد چندان دور از ذهن نمي باشد و                وقوع، به اقدامات درما    
نصيب ملّت هايي خواهد شد كه با دورانديشي هاي الزم به فكر حفظ و ارتقاء سالمت انسان ها، در آرزوي استقرار عدالت                    

 . متي، باشندجهاني به منظور دستيابي كليه انسان ها به مواهب موجود و ازجمله نعمت سال

  اهكارهاي ارتقاي سالمت در جمهوري اسالمي ايرانر

. ر تعريف سالمت، معتقديم تنها نبود بيماري مطرح نيست بلكه ارتقاي سالمت نيز بايد مد نظر باشد                    د
همچنين سالمت را تنها در قالب بعد جسمي نمي شناسيم بلكه جامعيتي براي آن قائل هستيم كه دوري از آن                        

ين ا  .المت بايد در ابعاد جسمي، روحي، اجتماعي و معنوي، مورد توجه قرار گيرد               س  .قصان عملكرد است  معرّف ن 
ر امور برنامه ريزي و اجراي مختصات ديگري را نيز            ب)  Comprehensive  (چهار بعد كه مستلزم ديدگاه جامع      

 براي همه سنين اگر چه ممكن        و برنامه ريزي  )  Integration  (مراقبت هاي ادغام يافته    مي طلبد مثل خدمات و   
لي برنامه ريزي و اجرا در همه زمينه ها براي هر دو             و است اجراء برنامه اي را براي سن يا گروه خاصي شروع كنيم           

بايد مد نظر باشد و در تمام برنامه هاي تامين و ارتقاي سالمت بايد هر دو جنس مورد عنايت قرار گيرند و                          جنس
هذا با چنين شناختي از سالمت براي ارتقاي آن          ل  .اصي يك جنس به آن بسنده نكنيم       هرگز حتي در موارد اختص    

 : چهارچوب اجرايي زير را پيشنهاد مي كنيم 
 .ا هم ديده مي شوندبامين و ارتقاي سالمت در دو مقوله جداگانه و كامال مرتبط ت

 )Life style (هبود شيوة زندگي ب)لفا
 .راقبت از بيماري ها م) ب

 را مي توان شاخه سوم اين عملكرد، شناخت ولي براي جلوگيري از اطاله كالم                     توانبخشيوضوع  م
 .مالحظه كرد“ ب”و “ الف”مي توان آن را در مقوله هاي 

  لف ـ بهبود شيوة زندگيا

اگر ما بدانيم چگونه بنشينيم،     .  بيعي است كه براي ارتقاي سالمت، نيازمند اصالح شيوة زندگي هستيم           ط
بيم، چه غذاهايي مصرف كنيم، چگونه به بيماري مبتال نشويم، چطور با مردم و جامعه رابطه برقرار                      چطور بخوا 

يعني شيوة    .  .  .داز نماييم و    انكنيم، چگونه محيط زيست خود را حفظ نماييم، چگونه هزينه كنيم، چطور پس                  
آور مي شود كه در تعريفي كه سازمان         ياد .زندگي خود را بهبود ببخشيم، آنگاه به ارتقاي سالمت، دست يافته ايم            
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جهاني بهداشت از ابعاد مختلف سالمت، ارائه داده است در مجموع، آسايش همه جانبة انسان را محور قرار داده  و                      
 خود، سالمت را حول همين محور،         پنج گنج  گنجوي هم در كتاب نفيس         حكيم نظامي جالب توجه است كه      

.  .  .  ) آسودگي جسمي، رواني، اجتماعي     =  سالمت    (مت به اقليم آسودگيست   سالتعريف كرده و صراحتا مي گويد؛      
، رعايت اصول زير، از اهميت وااليي          اقليم آسودگي و بنابراين به منظور بهبود شيوة زندگي و دست يابي به                

 :برخوردار است 
  ـ توانمندسازي مردم به منظور تامين و ارتقاي سالمت1
 ي ـ جلب همكاري هاي بين بخش2

براي توانمندسازي مردم،   .  بدون شك، اين دو استراتژي، روش هاي مختلفي را براي پياده شدن، مي طلبد            
عالوه بر انتقال آگاهي ضرورت دارد زمينه هاي اعتقاد و عمل هم فراهم آيد تا مجموعا به تغيير رفتار مناسب و                        

 .توانمندانه، تبديل شود
علم+ اعتقاد + تغيير رفتار                   عمل 

 
و براي ماندگاري اين تغيير رفتار، ضرورت دارد عمل، به يك فرهنگ عمومي تبديل شود تا عامل                        

 .محرّكه اي براي اجراي آن توسط افراد نيز تلقي گردد
براي همكاري بين بخشي، تبيين فرايند سالمت ناشي از شيوة زندگي سالم، از اهميت چشمگيري                      

بديهي است  .  ه همة بخش هاي مرتبط بتوانند جايگاه خود را در تامين سالمت پيدا كنند            به نحوي ك  .  برخوردار است 
 به طور قانونمند است و هر عامل ديگري كه          توسعه پايدار ضرورت اين همكاري، پذيرش سالمت به عنوان محور         

 .يانبار باشدبه عنوان محور توسعه پايدار، تلقي شود ممكن است در درازمدت، براي تامين سالمت مردم، ز
بديهي است كه اثر بخشي دو روش فوق، براي اصالح شيوة زندگي، متفاوت است ولي معموال                          

به عنوان مثال با توانمند سازي      .  قانون مندي و رعايت آن با محوريت سالمت، از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد           
ترغيب كرد، اما اگر با بهره گيري از قوانين           .  .  .فرد و جامعه مي توان مردم را به مصرف كمتر روغن، نمك، قند و               

اجتماعي بتوان روغني را به بازار عرضه كرد كه داراي ترانس كمتر و يا ميزان اسيد چرب اشباع شده استاندارد                         
حتي اگر مردم توانمندي اقدام را براي كمتر مصرف كردن آن پيدا نكرده               .  باشد اثرات زيانبار آن كمتر خواهد شد       

ثال در كشور آمريكا با كاهش ميزان ترانس روغن هاي مصرفي، مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي                     م.  باشند
 . كاهش داده اند% 50عروقيِ به علّت چربي را حدود 

همينطور اگر يارانه دولتي براي مواد قندي و چربي را حذف نموده به جاي آن براي مواد غذايي ديگري                     
شايان ذكر  .  نه مناسبي قائل شوند، اثرات سودمندتري بر سالمتي، اِعمال خواهد شد             نظير ميوه ها و سبزي ها يارا     

به .  گوياتر است )  زلزله و سيل  (است كه اينگونه مثال ها براي حوادث ترافيكي و يا حوادث ناشي از بالياي طبيعي                 
نماييم و با اجراي قانون     طوري كه اگر در حوادث ترافيكي، سرعت را كنترل كرده، فضاهاي ترافيكي را از هم جدا                  
كاهش خواهيم داد   %  50از رانندگي افراد خسته و خواب آلوده و يا مست جلوگيري كنيم، اينگونه حوادث را تا حدود                  

و چنين استدالل هايي را در رابطه با اجراي قوانين ايمني در احداث ساختمان ها به منظور مقابله با بالياي طبيعي                      
  .نيز مي توان به كار برد
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 راقبت از بيماري ها م ـب

بيعي است كه مراقبت از بيماري ها مي تواند موجبات ارتقاي سالمت را فراهم آورد يعني واقعا مقوله هاي                ط
 و لذا مراقبت     .بهبود شيوة زندگي به منظور بيمار نشدن و يا خوب درمان كردن بيماران از هم جدايي ناپذيرند                     

(Surveillance) ر و درمان صحيح آنها براي پيشگيري از بروز عوارض و يا             اهاي اولويت د  ناسب براي بيماري    م
 .ست اارتقاء سالمت ماندگاري آنها خود نوعي

هيه پروتكل هاي علمي براي تشخيص و درمان بيماري ها و تهيه برنامه هاي مراقبتي براي توجه كافي                 ت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حوزه        در  .  به آنها از اقداماتي است كه سودي جز ارتقاي سالمت ندارد            

نكته مهم ديگر در مراقبت از       .  معاونت معاونت بهداشتي در تشكيالت جديد، اين وظيفه را به عهده گرفته است               
بيماري ها آموزش نيروي انساني بر حسب نياز جامعه و انجام تحقيقات مناسب كاربردي براي توانمند كردن آن                     

 . است
آنان كه در صف مقدم     :  پذير ديگري كه در اينجا ذكر آن الزم به نظر مي رسد اينست كه              واقعيت انكارنا 

كاركنان حرفه هاي  مشغول حفظ و حراست از سالمتي و ارتقاي آن هستند يعني                   جبهه هاي دفاع بهداشتي،   
آزمايشگاهي  و بهداشت اعم از دانشمندان و پژوهشگراني كه عمر خود را در سنگرهاي پژوهشِ عرصه اي،                 پزشكي

و باليني مي گذرانند تا حافظان ثغور بهداشت و درمان، از دورافتاده ترين نقاط تا مراكز استان ها اگر همواره با عشق                     
و ايثار، در سنگرهاي رفيع خدمت رساني، نمي بودند و در اين صفوف مقدم، حضور نمي داشتند بدون شك همة                       

مل عفونتزا و ساير عوامل بيماريزا مي شدند و نه تنها خبري از                انسان ها به سرعت تسليم حمالت تهاجمي عوا        
ارتقاي سالمت نبود بلكه حفظ سالمتي و ادامة حيات نيز براي آنان غيرممكن مي بود و لذا وزارت بهداشت، ضمن                    
درك جايگاه باعظمت و نقش رفيع سالمت آفرين اين عزيزان، حق برخورداري از سالمت كامل و حفظ و ارتقاء                      

متي آنان را جزو حقوق مسلّم آنها دانسته وظيفة خود مي داند با برقراري و حفظ امنيت بهداشتي در محيط كار،                     سال
تامين وسايل و تجهيزات حفاظت كاركنان، تشكيل پرونده بهداشتي، تزريق واكسن هاي الزم، معاينات و                        

نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و سالمت       پيگيري هاي اَدواري و نوآموزي و بازآموزي هاي مداوم، كه در كتاب              
 .حرفه هاي پزشكي به آن پرداخته شده است، همواره شاهد سالمتي و شادابي اين عزيزان باشد
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 ايران و راهبردهاي آن خطرات تهديدكننده سالمت در جهان و

 
 **، دكتر حسين حاتمي*، دكتر مسعود خسرواني*دكتر حميدرضا صادقي پور

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي**دانشگاه علوم پزشكي تهران، *

 

 هداف درس ا
  :ندن اين درس، بتواندنتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراا 
 

 خطر را تعريف نموده، عوامل مرتبط با آن را نام ببرد 

 وظايف دولت ها در قبال حفظ سالمت مردم در مقابل خطرات را متذكّر شود 

 تاثير وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي، بر سالمت را توضيح دهد 

 رابطه ميان سطح عوامل خطر و فقر را شرح دهد 

 ه عوامل خطر را طبقه بندي كندآسيب هاي قابل انتساب ب 

 خطرات ناشي از كمبود تغذيه مادر و كودك را شرح دهد 

 راهبرد مبارزه با روابط جنسي غيرايمن را شرح دهد 

 تاثير شيوه زندگي بر راهبردهاي كاهنده خطر را متذكّر شود 

 .نحوه مبارزه با خطر عواملي نظير فشار خون و چربي باال را شرح دهد 
 

مهمقد 
شماري از خطرات تهديد كننده سالمت        م در همه جا و در تمام طول زندگي خود با تعداد تقريبا بي               مرد

سري يا غيرمسري، آسيب ها،     توانند به شكل هاي گوناگوني ازجمله بيماري هاي م        اين خطرات مي  .  شوند مواجه مي 
معرض خطرات و گاهي تنها       درگاهي كل يك جامعه      .   مصرفي، خشونت و يا بالياي طبيعي باشند        فرآورده هاي

هيچ خطري به تنهايي رخ نمي دهد       ضمنا   . تجمع مي يابند  ،هاي فقير  اكثر خطرات، در گروه   .   درگير مي شود  نفر،يك  
              هاي مديدي به درازا مي كشند     تو ريشه بسياري از اين خطرات در زنجيره هاي پيچيده وقايعي نهفته است كه مد .

 به اين ترتيب تعريف     “خطر”  گفتار،در اين   .  د و برخي از آن ها چندين علّت دارند         علّت خاص خود را دار     ،خطر هر
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  .داده و سالمتي را به مخاطره مي اندازداحتمال بروز يك واقعه نامطلوب يا عاملي كه اين احتمال را افزايش   :مي شود
ه و اطالعات و     درك انسان ها از خطر و عكس العمل هاي آن ها در مقابل آن براساس تجربه گذشت                  

اين تجربه يك فرايند    .   شكل مي گيرد  ،ارزش هاي دريافت شده از طريق منابعي نظير خانواده، جامعه و حكومت             
و آموخته هاي  مانند وقتي كه كودكان ياد مي گيرند با آتش بازي نكنند            .  آموزشي است كه از كودكي آغاز مي گردد      

حضور و وقوع برخي از خطرات نظير همه گيري بيماري ها،          .  مي شودطي دوران بلوغ نيز به طور مستمر روزآمد         آنان  
 است ولي تقويت و حذف خطرات ديگر همچون سيگار كشيدن يا كنترل مصرف مواد                  كنترل فردي فراتر از حد    

بستن كمربند ايمني يك اقدام فردي براي كاهش خطر آسيب است، اما                 .  ناسالم، در حيطه توان ما قرار دارد        
 است كه به نمايندگي از كل جمعيت          اقدام دولتي ني كه بستن كمربند ايمني را اجبار مي كند يك            تصويب قانو 

 .انجام مي گيرد
ت خطرات را    شد ،دولت ها بايد بتوانند به منظور حفاظت از مردم و كمك به آن ها براي محافظت از خود                 

ند براي تخمين بار بيماري و آسيب ناشي از           م  يك رويكرد نظام    عبارتست از     ارزيابي خطر تعريف  .  ارزيابي نمايند 
ي و تعيين خصوصيات تهديدات موجود عليه سالمت انسان           اين رويكرد شامل شناسايي بخش كم      .خطرات مختلف 

ارزيابي خطر مي تواند تصويري كلي و بسيار ارزشمند از نقش نسبي خطرات مختلف در سالمت انسان به                     .  است
تاكيد بر آن خطرات، امكان بالقوه دستيابي به فوائد بهداشتي را مشخص نمايد و                 مي تواند با توجه و      .  دست دهد 

 تصميم داريم ضمن    گفتاردر اين   .  ها كمك كننده  باشد     مي تواند در طرح ريزي برنامه هاي پژوهشي و سياستگذاري       
كشورمان ايجاد تصويري روشن از معناي خطر و شاخص هاي ارزيابي آن به عوامل تهديدكننده سالمت در                        

 با  توسعه  با مرگ و مير باال، كشورهاي در حال            توسعه يبپردازيم و طي مقايسه مختصري با كشورهاي در حال           
 وضعيت كشور خود را دريابيم و بتوانيم در حد توان به ارائه راهكارهاي              توسعه يافته،مرگ و مير پايين  و كشورهاي        

                                         .          مناسب جهت كاهش اين عوامل بپردازيم
 به منظور محافظت از مردم و       . به توصيف خطرات تهديدكننده سالمت در كشورمان مي پردازد         گفتاراين  

ترين  براي كمك به آن ها جهت محافظت از خود، دولت ها بايد قادر باشند خطرات را ارزيابي كرده و هزينه اثربخش                  
تا به اين لحظه ميزان برخي از خطرات كاهش         .  يشگيري از وقوع خطرات انتخاب نمايند     مداخالت ممكن را براي پ    

داده شده است ولي تغيير در الگوهاي مصرف بخصوص مصرف غذا، الكل،  دخانيات و مواد مخدر در گوشه و كنار                      
غزي و ديابت رو به     بيماري هايي نظير سرطان ها، بيماري هاي قلبي، سكته م      .  جهان يك گذار خطر ايجاد كرده است      

 و از    اين روند بخصوص براي بسياري از كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط بسيار جدي است               هستند و افزايش  
اين ها گذشته، هرچند به بركت بهبود شيوه هاي زندگي، ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي مردم و همكاري در اجراي                     

ميزان بروز و شيوع بسياري از بيماري هاي عفوني كاسته شده            سياست هاي بهداشتي سازمان جهاني بهداشت، از        
است ولي با توجه به نوپديدي و بازپديدي اين بيماري ها و احتمال سوء استفاده افزون طلبان و ويژه خواهان، از                        

 هنوز مخاطرات ناشي از بيماري هاي عفوني پيشين         !عوامل بيولوژيك به منظور دست يابي به اهداف بيوتروريستي        
به طور كامل،  برطرف نشده است و خطرات ناشي از نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و بيوتروريسم نيز مزيد بر علّت                    
گرديده است و لذا ضمن پرداختن به بيماري هاي غيرواگير، نبايد مخاطرات ناشي از بيماري هاي واگير، به فراموشي                 

 .سپرده شود
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 تعاريف خطر و عوامل مرتبط با آن
 در معناي متداولي كه در اين جا به آن اشاره              . دارد ي خطر در ميان افراد مختلف معاني مختلف         مفهوم

 .احتمال يك پيامد نامطلوب و يا عاملي كه اين احتمال را افزايش مي دهد مي باشدمي شود خطر به معناي 
ه ويروس نقص    باشد براي مثال پاسخ به اين پرسش خطر ابتال ب            يك احتمال خطر مي تواند به معناي       •

 ايمني ايدز در اثر تماس با يك سوزن آلوده چقدر است؟
 براي مثال   عاملي باشد كه احتمال يك عارضه نامطلوب را افزايش مي دهد           خطر مي تواند به معناي       •

 .خطرات عمده سالمت كودكان عبارتند از سوء تغذيه، آب ناسالم و آلودگي هوا در محيط هاي بسته
 باشد براي مثال خطر ناشي از رانندگي در حين مستي چيست؟                پيشامديك  ي  خطر مي تواند به معنا     •

 ) تصادف رانندگي:  پاسخ(
بدون  باشد براي مثال آيا راندن موتورسيكلت           عارضه يا تهديد بالقوه    خطر مي تواند به معناي يك         •

 خطر دارد؟استفاده از كاله ايمني  
 شيوع خطر

سيگار در يك جمعيت    مصرف   شيوع   مثال   مي شوند، اجه مو ي  نسبتي از جمعيت كه با يك خطر خاص         
 نامطلوب سالمت در افرادي كه با يك خطر           پي آمد احتمال يك    ،(RR)  خطر نسبي   .باشد%  25خاص مي تواند   

براي مثال اگر در يك زمان خاص احتمال ابتالي افراد            .  خاص مواجهند در مقايسه با افرادي كه مواجه نيستند          
 البته از   . است 15 برابر بيشتر از افراد غيرسيگاري باشد خطر نسبي آن            15به طور متوسط    سيگاري به سرطان ريه     

 به  جمعيت هاي تعريف نشده  ، امكان پذير است، در     جمعيت هاي تعريف شده  آنجا كه محاسبه خطر نسبي، فقط در        
كه تخميني  (OR)  نسبت شانس   معيار   ، از )مخرج كسر (دليل نامشخص بودن تعداد افراد جمعيت در معرض خطر          

 .از خطر نسبي است استفاده مي شود

 عامل زيان بار

 .مراه دارد  هيك خصوصيت ذاتي و الينفك مثال در يك ماده شيميايي كه امكان آسيب را به

 خطر منتسب به جمعيت

 . نسبتي از بيماري در يك جمعيت كه از يك خطر خاص تهديد كننده سالمت ناشي شده است

 بار قابل انتساب

 .گذشته ناشي شده است سبتي از بار فعلي بيماري يا آسيب كه از مواجهه درن

 بار قابل اجتناب

نسبتي از بار آينده بيماري يا آسيب كه در صورت كاهش سطح فعلي يا آتي مواجهه از طريق توزيع                         
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 .قابل اجتناب است) يا توزيع مجازي(جايگزين 

ي تعدادي از خطرات عمده بر سالمتتاثير كم 

 رات تهديدكننده سالمت و وضعيت اقتصادي اجتماعيخط

ترين افراد جامعه مي باشد كه       ضعيف متاسفانه بيشترين بار خطرات تهديد كننده سالمت بر دوش                
 و با حقوق بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي خود، آشنا نيستند و             دارند يپايينسطح  تحصيالت رسمي اندك و مشاغل      
 ـ اقتصادي، به طرز روزافزوني بر آسيب پذيري آنان افزوده مي شود و برخي از                  تحت تاثير وابستگي هاي سياسي   

كشورهاي صنعتي و متمول جهان نيز با سوء استفاده از نقاط ضعف و جهل و فقر تحميل شده بر اينگونه جوامع، با                       
جهل، ”مثلث شوم   جنگ افروزي و حمايت از حكومت هاي دست نشانده، بر تداوم و تشديد اين چرخه معيوب و بقاي                

به گونه اي كه طي يورش وحشيانه عربستان بر يمن كه با حمايت كشورهاي متمول              .  ، دامن مي زنند  “فقر و بيماري  
 ميالدي، هزاران نفر به طور مستقيم، جان خود         2018و دست نشانده هاي آنان به وقوع پيوسته است تنها در سال             

، ديفتري و ساير بيماري ها قرباني       )كلرا(وء تغذيه، ابتالء به وبا       را از دست مي دهند و عده كثيري هم به علت س            
مي شوند و اعتراضات مكرر سازمان جهاني بهداشت و بعضي از سازمان هاي غيروابسته ديگر نيز راه به جايي                        

 . نمي برد
 منظور كاستن از عوامل تهديد كننده سالمت بايد توسط سازمان جهاني بهداشت و دولت ها تعادل                   ه  ب

، بهبود  قشر آسيب پذير مقابله مستقيم با فقر، توجه به خطرات تهديدكننده سالمت در            اين امر از طريق       .برقرار گردد 
يكي از اجزاي مهم    .   امكان پذير است   ، بهبود سالمت مردم   نهايتاسالمت مردم و در نتيجه رشد اقتصاد عمومي و            

متاسفانه داده ها در   .  طرها در ميان افراد محروم چقدر است       راهبرد ياد شده اين است كه ابتدا دريابيم شيوع اين خ           
منطقه بندي عوامل خطر براساس فقر درباره          .  اين مورد در مناطقي كه بيشتر به آن نياز دارند اندك است                 

 .موضوعات زير صورت گرفته است
  انرژي در كودكي ـسوءتغذيه پروتئين •
 آب و فاضالب •
 مادر عدم تغذيه با شير •
 غيرايمنروابط جنسي  •
 الكل •
 دخانيات •
 اضافه وزن •
 آلودگي هوا در محيط هاي بسته •
 آلودگي هواي شهري •
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 رابطه ميان سطح عوامل خطر و فقر
به طوري كه خطر نسبي     .  داردوجود    همبستگي قوي و اثبات شده اي      ،فقر مطلق  و   وزني كودكان  كمميان  

در مقايسه با افرادي كه بيش از دو دالر در روز             افرادي كه با درآمد كمتر از يك دالر در روز زندگي مي كنند               در  
 .است برابر بيشتر 2-3درآمد دارند 

 با فقر مطلق    ي نامناسب و آلودگي هوا در محيط هاي بسته نيز ارتباط مستحكم            آب و فاضالب  سيستم  
مد دارند در    خطر نسبي براي خانواده هايي كه كمتر از يك دالر در روز درآ             ،دارند در مورد آب و فاضالب نامناسب      

 . برابر متغير بوده است1/15 تا 7/1مقايسه با خانوارهايي كه درآمدشان باالتر از دو دالر است بين 
تر و    ضعيف ،مادر و روابط جنسي غيرايمن       رابطه فقر با مصرف دخانيات و الكل، عدم تغذيه با شير              

 اقتصادي بهتري دارند    ـ وضعيت اجتماعي    هايي كه   گروه توسعه،همچنين در كشورهاي در حال      .  تر مي باشد  متفاوت
با اين  .   نسبت به افراد ديگر مشكالت بيشتري دارند       ،از نظر وضعيت نامطلوب چربي، فشار خون باال و اضافه وزن           

 . تكرار شود اين الگوها با افزايش توسعه اقتصادي معكوس خواهد شد،حال اگر روند مشاهده شده در جهان صنعتي

  توزيع فقر بر سطح عوامل خطرتاثير بالقوه تغيير
 دالر در روز زندگي مي كنند با افرادي كه بيش از           2شيوع عوامل خطر در ميان مردمي كه با كمتر از              اگر

تغذيه پروتئين انرژي، آلودگي هوا در محيط هاي بسته و آب و فاضالب                دالر در روز درآمد دارند برابر شود، سوء         2
چنانچه شيوع عوامل خطر در ميان افراد         .  كاهش خواهد يافت  %  51و  %  50و  %  37نامناسب به ترتيب حدود      

، %23كسرهاي تاثير جمعيتي به ترتيب      و   دالر در روز درآمد دارند       2 كه دقيقا    ه است  برابر با افرادي بود    ،آسيب پذير
 .كاهش مي يافت%  36و % 21

 هاي قابل انتساب به عوامل خطر تقسيم بندي آسيب
 مادر و كودك و ساير خطرات مرتبط با رژيم غذاييـ كمبود تغذيه   1
 ـ عدم فعاليت فيزيكي، ساير خطرات مرتبط با رژيم غذايي 2
 ـ خطرات تهديدكننده سالمت جنسي و باروري 3
 ـ مواد اعتيادآور 4
  ـ خطرات محيطي5
 ـ خطرات شغلي  6
 )رفتار و خشونت ، سوءاقدامات غير قطعي در مراقبت سالمت(ـ ساير خطرات تهديدكننده سالمت  7

در اين قسمت هر كدام از اين خطرات و عمل اصلي آن ها، ميزان گسترش آن ها در جهان و مشكالت                      
سالمت ناشي از آن ها به اختصار شرح داده شده است نتايج اصلي از نظر مرگ و مير قابل انتساب به اين خطرات،                        

 DALY   Disability Adjustedر حسب ناتواني   زندگي تعديل شده ب    يها سال   و هاي از دست رفته    سال
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Life Year  و همچنين سهم مربوط به هر عامل در ادامه ذكر مي شود. 

 كمبود تغذيه مادر و كودك
 كه غالبا مربوط    هستنداي    دچار مشكالت تغذيه   ،كودكان و زنان در بسياري از كشورهاي در حال توسعه          

د، آهن،    عوارض جانبي آن عمدتا ناشي از كمبود ريز مغذي ها مانند ي             و به كمبود اساسي پروتئين و انرژي مي باشد      
 .، روي و عدم تغذيه با شير مادر است Aويتامين

 كم وزني

مي باشد كه ناشي از رژيم غذايي ناكافي و          )  آنتروپومتريك(تن سنجي  عمدتا مربوط به وضعيت ضعيف       
كودكان كم وزن  بيشتر     .  تامين ها و مواد معدني مي شود    عفونت هاي مكرر است كه باعث كمبود كالري، پروتئين، وي        
مطالعات نشان ميدهد كه    .  رار دارند ـي ق ــال و پنومون  ـدر معرض خطر مرگ در اثر بيماري هاي عفوني نظير اسه          

 ماالريا و عفونت هاي دستگاه تنفسي تحتاني در دوره كودكي              ، سرخك ،از بار بيماري هاي اسهالي    %  50-70%
در ارتباط با سوء تغذيه       ، سال 5 كودكان زير    بين در   هااز مرگ و مير   %  45حدود  و   ود تغذيه است  مربوط به كمب  
  .)1جدول  ( رخ مي دهدبا درآمد كم و متوسط، اغلب در كشورهاي مي باشد كه

 
 (WHO, 2018)) پس از دوران نوزادي( ـ بعضي از علل اصلي مرگ و مير دوران كودكي 1جدول 

 

 علل مرگ مل خطرعوا پيشگيري درمان

ارائه خدمات بهداشتي ـ درماني 
 مناسب

تجويز متناسب آنتي بيوتيك ها
تجويز اكسيژن در موارد شديد 

 بيماري هاي تنفسي

 واكسيناسيون

 تغذيه كافي

 تغذيه كامل با شير مادر

كاهش ميزان آلودگي هواي 
 منزل

كمبود وزن هنگام تولد
 سوء تغذيه

عدم تغذيه با شير مادر
 ازدحام جمعيتشرايط 

پنوموني يا 
عفونت هاي حاد 
 دستگاه تنفس

 

رفع كم آبي بدن از طريق مايعات 
 و الكتروليت هاي خوراكي

 
 به عنوان مكمل“ روي”تجويز 

 تغذيه كامل با شير مادر

 تامين آب و غذاي سالم

رعايت موازين بهداشتي و 
فراهم كردن شرايط بهداشتي

 تغذيه كافي

 واكسيناسيون

 با شير مادرعدم تغذيه
مصرف آب و غذاي 

 ناسالم

پايين بودن سطح اقدامات 
 بهداشتي

 سوء تغذيه

 
اسهال هاي دوران 

 كودكي
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 كمبود يد

كمبود يد با كم    .  شايعترين علّت منفرد قابل پيشگيري عقب ماندگي ذهني و آسيب مغزي است           كمبود يد،   
هاي حركتي و نقص       شنوايي، اختالالت مهارت    هاي وزني هنگام تولد، افزايش مرگ و مير نوزادي،  ناهنجاري            

 ميليارد نفر در دنيا در معرض كمبود يد قرار دارند و برآوردهاي اخير نشان                 2/2.  عملكرد عصبي همراه بوده است    
 5/2در كل دنيا،  اختالالت كمبود يد باعث از دست رفتن            .   ميليارد نفر به گواتر مبتال هستند      1دهد كه بيش از      مي

 . مي شود DALYميليون

 فقر آهن

 مورد نياز است و بخصوص در عضله، مغز         ،اي سلولي  هاي پايه  هاي بدن براي فعاليت    آهن در تمامي بافت   
 . و گلبول قرمز خون اهميت اساسي دارد

 ميليارد نفر را گرفتار كرده       2ي در دنياست كه حدود       فقر آهن يكي از شايعترين موارد كمبود مواد مغذّ          
نكه نياز به آهن در دوران نوزادي و بارداري باالست، كودكان كم سن،  زنان باردار و زناني كه به                     به دليل اي  .  است

حدود يك پنجم از مرگ و مير حول و         .  اند بيشتر و شديدتر از ديگران به فقر آهن دچار مي شوند           تازگي زايمان كرده  
در .   قابل انتساب به فقر آهن است       ،عهحوش زايمان و يك دهم از مرگ و مير مادران در كشورهاي در حال توس                

 . در سراسر دنيا ديده مي شود DALY ميليون35 ميليون مورد مرگ و 8/0مجموع 

 Aكمبود ويتامين 

 باعث اختالل بينايي مي شود و علّت اصلي        ، جهان توسعه در بسياري از مناطق در حال         Aكمبود ويتامين 
 كه براساس پايين    Aاز تمامي كودكان از كمبود ويتامين       %  21كوري اكتسابي در كودكان است در كل دنيا حدود           

از كل بار   %    16 باعث حدود     Aهمچنين كمبود ويتامين  .  بودن غلظت سرمي رتينول تعريف مي شود رنج مي برند        
 ميليون مرگ   8/0در مجموع حدود    .  از بار ناشي از بيماري هاي اسهالي نيز مي گردد       %    18جهاني ناشي از ماالريا و      

 . ناشي ميشودAر سراسر دنيا از كمبود ويتامين د

 كمبود روي

كمبود روي تا حدود زيادي به ناكافي بودن آن در رژيم غذايي يا اختالل جذب روي از رژيم غذايي                         
 كمبود شديد روي به عنوان وضعيتي تعريف شد كه وجوه مشخصه آن عبارتست              ،در اوايل قرن بيستم   .  بستگي دارد 

كمبود شديد  .  پوگناديسم، اختالل عملكرد ايمني، اختالالت پوستي، نقص عملكرد شناختي و بي اشتهايي           قد كوتاه، هي  :  از  
روي ممكن است باعث سركوب سيستم ايمني، اختالل فعاليت گلبول هاي سفيد و افزايش ميزان بروز بعضي از                     

اي دستگاه تنفسي تحتاني،     از عفونت ه %  16مسئول  بيماري هاي عفوني گردد و طبق بعضي از آمارهاي موجود،            
  در    DALY ميليون 28 ميليون از موارد مرگ  و        8/0بيماري هاي اسهالي است و در مجموع       %  10ماالريا و   %    18

 .دنيا قابل انتساب به كمبود روي است
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 عدم تغذيه با شير مادر

ي ايمن و ساير    همچنين حاوي اجزا  .   ماه اول زندگي است    6ي براي   شير انسان حاوي مواد معدني و مغذّ      
 كه محافظت ضد باكتري، ضد ويروسي و ضد انگلي را براي خود تامين مي كند                    مي باشدعوامل دفاع ميزباني     

 ماه اول زندگي منحصرا از شير مادر تغديه شود          6 نوزاد بايد در     ،سازمان جهاني بهداشت  كارشناسان  براساس توصيه   
ه تغذيه انحصاري با شير مادر ب      .  وردن شير مادر ادامه دهد      سال دوم زندگي خود نيز به خ        در صورت امكان تا   و  

نبايد به كودك داده شود عدم تغذيه با شير مادر و مخصوصا             )  يا غذا (معناي آن است كه هيچ آب يا مايعات ديگر           
ن راي ناتواني ها و مرگ و ميرهاي دورا      ب ماه اول زندگي از عوامل خطر مهم         6عدم تغذيه انحصاري با شير مادر در        

 برابر  4 برابر و مرگ ناشي از عفونت تنفسي          14  ،نوزادي و كودكي است به طوري كه خطر مرگ ناشي از اسهال            
 .بيشتر است

 ساير عوامل خطر مرتبط با رژيم غذايي و عدم فعاليت فيزيكي

 فشار خون باال

ن باعث تغييرات    بدون عالمت است با اين حال مقادير باالي فشار خو          در اغلب موارد،    ،افزايش فشار خون  
. ساختاري در شريان هايي مي شود كه به مغز، قلب، كليه ها و قسمت هاي ديگر بدن خون مي رسانند                             

پذيرترين علل فشار خون باال عبارتند از رژيم غذايي بخصوص مصرف نمك، ميزان ورزش، چاقي و افراط                    اصالح
از بيماري هاي قلب به    %  49 و   عروقي مغز ي هاي  از بيمار %  62تحليل ها نشان مي دهد كه حدود      .  در نوشيدن الكل  

 ميليون 3/64مرگ و   مورد   ميليون   1/7 فشار خون باال باعث      ،در كلّ .  نامطلوب بودن فشار خون قابل انتساب است      
DALY  از كل موارد مرگ است% 13 مي شود كه حدود. 

WHO       600 تخمين زده است كه             ي قلبي ـ    ميليون نفر در سطح جهان در معرض خطر حوادث جد
 .عروقي و ازجمله سكته قلبي، سكته مغزي و نارسايي قلبي در اثر فشار خون باال هستند

 كلسترول باال

           ات چربي در اليه داخلي شريان ها      كلسترول يكي از اجزاي كليدي ايجاد آترواسكلروز است كه از تجمع ذر
از %  56 و   عروقي مغز از بيماري هاي   %  18يجاد  پديد مي آيد تخمين زده مي شود كه در دنيا، كلسترول باال عامل ا            

  ميليون 4/40و  )  از كل موارد  %  9/7( ميليون مورد مرگ     4/4طور كلي ميزان    ه  ب.  بيماري هاي ايسكميك  قلب باشد    
DALY را در بر مي گيرد. 

  اضافه وزن و باال بودن شاخص توده بدن،چاقي

ارزيابي   (Body Mass Index)وده بدن     عموما با استفاده از شاخص ت         ،شيوع اضافه وزن و چاقي      
حسب متر است كه ارتباطي قوي با          نسبت  وزن بر حسب كيلوگرم به مجذور قد بر           ،فرمول اين شاخص  .  مي شود

 25 شاخص توده بدن باالتر از         ،معيار سازمان جهاني بهداشت براي تعريف اضافه وزن         .  ميزان چربي بدن دارد    
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متوسط شاخص توده   .  متر مربع است     كيلوگرم بر  30اقل     شاخص توده بدن حد    ،كيلوگرم بر متر مربع و براي چاقي      
در حالي كه اين مقدار در آمريكاي شمالي و اروپا           .   كيلوگرم بر متر مربع است     20-23بدن بالغين در آفريقا و آسيا       

ر حال حاضر بيش از     د.   كيلوگرم بر متر مربع برآورد مي شود و در افراد ميانسال و كهنسال افزايش مي يابد               27-25
 . ميليون نفر آن ها از نظر باليني چاق هستند300يك ميليارد فرد بالغ در سراسر جهان اضافه وزن دارند و حداقل 

 مصرف كم ميوه جات و سبزيجات

 عروقي و برخي سرطان ها     ـ به پيشگيري از بيماري هاي عمده نظير بيماري هاي قلبي           ها   و سبزي   هاميوه
 بسيار متفاوت است كه     ، در كشورهاي مختلف   اين مواد ميزان دريافت   .  اه گوارش كمك مي كنند   بخصوص در دستگ  

سطح متوسط مصرف   .   فرهنگي و كشاورزي آن كشور است      ـتا حدود زيادي منعكس كننده محيط غالب اقتصادي         
% 19.  ر است  گرم در روز براي هر نفر در كشورهاي مختلف متغي            455 گرم در روز تا       189ميوه و سبزي حدود      

از سكته هاي مغزي به جهت مصرف كم       %  11از بيماري هاي ايسكميك قلب و      %  13سرطان هاي دستگاه گوارش    
 .را در دنيا سبب مي شود DALY  ميليون7/26رگ و م %9/4 ميليون 7/2در مجموع .   است ها و سبزي هاميوه

 عدم فعاليت فيزيكي

 رفت و آمد،      ،كار:  رصتي براي فعاليت فيزيكي دارند      مردم در چهار حوزه عمده زندگي روزانه خود ف            
 فعاليت بسيار كم يا عدم فعاليت         ، در اين جا منظور از عدم فعاليت فيزيكي          .وظايف خانگي يا در اوقات فراغت      

است كه در   %  17  ،برآورد جهاني از عدم فعاليت فيزيكي در ميان بالغين        .  فيزيكي در هر يك از اين چهارچوب است       
 كمتر از   ، در مورد كساني كه اندكي فعاليت دارند يعني به طور متوسط           مي باشدمتغير  %  24تا  %  11لف از   مناطق مخت 

 ـ  يفعاليت فيزيكي خطر بيماري هاي قلب    .  است%  41و متوسط جهاني آن     %    31ـ%  51 ساعت در هفته بين       5/2
وليسم گلوكز را بهبود مي بخشد      فعاليت فيزيكي متاب  .   را كاهش مي دهد   2عروقي، برخي سرطان ها و ديابت نوع        

فعاليت فيزيكي با تاثير بر پروستاگالندين ها، كاهش زمان        .  چربي بدن را كم مي كند و فشار خون را پايين مي آورد           
همچنين باعث كاهش سرطان    .  ن ها از خطر سرطان كولون مي كاهد      ااي و باال بردن سطح آنتي اكسيد        گذر روده 

 ـابوليسم هورموني ايجاد مي شود وزن بدن كنترل مي شود، سالمت اسكلتي                پستان مي شود كه در نتيجه مت       
 تخمين زده مي شود عدم فعاليت       ،در كل .  عضالني را ارتقاء مي بخشد و نشانه هاي افسردگي را كاهش مي دهد            

 . ميليون مورد مرگ در سراسر جهان ميباشد9/1فيزيكي باعث 

 سالمت جنسي و باروري
 دو عاملي هستند كه سالمت جنسي و باروري را با            ،و عدم پيشگيري از بارداري    روابط جنسي غير ايمن     

 .اند  مواجه كرده،خطر
 روابط جنسي غير ايمن 

كشورهاي با  چهارمين عامل بزرگ مرگ و مير در         )  HIV(ويروس نقص ايمني انساني       2018در سال   
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 هستند و طبق    HIV/AIDS مردم دچار    %56در منطقه زير صحراي آفريقا        .وضعيت اقتصادي نامطلوب بوده است    
 ابتالء به   ارتباط با  هزار مرد در     300 هزار زن و     270 ميالدي تعداد    2017گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال       

 بيش از مردان، تحت پوشش داروهاي ضد        ،اين بيماري در اين منطقه جان باخته اند و اين در حالي است كه زنان              
در قيد  در كل جهان     موردي كه     ميليون 9/36 مورد از كل      ميليون 2/18همين گزارش،   طبق    .رتروويروس مي باشند 

 . ساله تشكيل مي داده اند     15حيات بوده اند را زنان و يك ميليون و هشتصدهزار مورد آن را كودكان كم تر از                      

 .  تاثير قرار مي گيردكودكان، يتيم مي شوند و كل اقتصاد تحتبه طوري كه : عواقب اين بيماري فراتر از مرگ است
 عبارتند از تعداد شركاي جنسي، هويت شركاي جنسي و نوع              ،جنبه هاي مختلف اعمال جنسي پرخطر     

از وضعيت يكساني برخوردار    جهان  ميزان موارد منتقله از طريق تماس جنسي در مناطق مختلف             .  فعاليت جنسي 
شرقي، آسياي مركزي، خاور ميانه و شمال آفريقا از          موارد جديد، در اروپاي     %  95به طوري كه بيش از      !  نمي  باشد 

% 77و در آمريكاي التين،      %  90اين طريق، انتقال يافته و اين رقم در اروپاي غربي و مركزي و اياالت متحده                   
 .داده است موارد را تشكيل مي

 عدم پيشگيري از بارداري

 اتفاق مي افتد اين     ،شگيري از بارداري  هاي پي  هاي ناخواسته بعلّت عدم استفاده كارآمد از روش          بارداري
 :  دسته تقسيم مي شوند3ها به  روش

 ) ابزارهاي درون رحمي يا عقيم سازي، روشهاي مسدودكننده،قرص ضد بارداري(ـ مدرن  1
 )روش دوره اي(ـ سنتي  2
 ـ بدون روش  3

ه از يك روش مدرن      ساله ك  15-29نسبت زنان   .   با كمترين احتمال بارداري همراه مي باشد      ،روش مدرن 
در سطح دنيا   .  مي باشد%    3-%18 بين   ،متغير است و شيوع روش هاي سنتي       %    8-%62استفاده مي كنند بين     

از تولدهاي ناخواسته بوده و مابقي موارد از روش پيشگيري             %  90 مسئول حدود     ،هاي بدون طرح قبلي     بارداري
%)  6/0( ميليون   8/8مرگ و   %)  3/0  (149000 باعث حدود    عدم پيشگيري از بارداري در سراسر دنيا      .    اند ناشي شده 
DALY مي شود. 

 مواد اعتياد آور
 : عوامل مهمي هستندكه ذيال به آن ها اشاره ميشود، الكل و داروهاي غيرمجاز از مواد اعتياد آور،دخانيات

 مصرف سيگار و توتون خوراكي

 به صورت سيگار، جويدني يا انفيه          (Nicotiana tabacum)برگ خشك شده گياه نيكوتيانا تاباكوم       
 . مصرف مي شود

 ازجمله سن شروع مصرف سيگار        ؛مخاطرات ناشي از مصرف سيگار به عوامل متعددي بستگي دارد             
كشيدن، تعداد سيگار مصرف شده در روز، عمق فرو بردن دم و خصوصيات سيگار مثل ميزان قطران و نيكوتين يا                     
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ن هاي سيگار وجود ندارد ولي از شاخصي       اع اين عوامل مالك مناسبي براي زي       نوع ضعيف تر آن،  با توجه به تنو         
 . استفاده مي شود (Smoking impact ratio)نسبت تاثير نهايي سيگار تحت عنوان

در زنان بعلّت مصرف سيگار      %  70از موارد سرطان ريه در مردان و حدود           %    90در كشورهاي صنعتي    
 . استDALYاز % 1/4و )  ميليون9/4( از موارد مرگ  %8/8در سراسر جهان عامل .  است

 مصرف الكل

)  مصرف زياد در طوالني مدت     ، تكانشي ،عادتي(وابستگي  )  مستي(مصرف الكل بواسطه ايجاد مسموميت      
مسموميت با الكل يكي از       .  همراه دارد ه  و ساير اثرات بيوشيميايي، عواقب خطرناك سالمتي  و اجتماعي ب               

در مجموع بين حجم    .  در ايجاد نتايج حاد نظير تصادفات رانندگي يا خشونت خانوادگي است            واسطه هاي قدرتمند   
% 2/3الكل در سراسر دنيا باعث      .   رابطه عميقي وجود دارد    ، نوع بيماري و آسيب    60متوسط مصرف الكل و بيش از       

تخمين زده مي شود   .    ودمي ش)     ميليون سال از دست رفته     3/58(  DALYاز موارد   %  4و  )   ميليون 8/1(موارد مرگ   
 سيروز  ، سرطان كبد  ،سرطان مري :    از هر كدام از موارد زير ناشي از الكل باشد         %  20-%30در سراسر جهان حدود     

  . تصادفات وسايط نقليه و صرع، ديگركشي،كبدي

 مصرف داروهاي غيرمجاز

رطبي از آن ها را ممنوع كرده      ستفاده غي ، ا داروهاي غيرمجاز،  انواع داروهايي هستند كه قوانين بين المللي         
ت اينكه استفاده از اين داروها غيرمجاز و مخفيانه است به دشواري مي توان شيوع مصرف آن ها و وقوع                  ه جه است ب 

 به  DALYاز  %  8/0و  )   ميليون 2/0(از موارد مرگ    %  4/0در دنيا   .  عوارض جانبي سالمت آن ها را برآورد كرد       
 .ب ميشودي داروهاي غيرمجاز منتسمصرف كلّ

 خطرات محيطي
خانه، محل كار، خارج از منزل، سيستم حمل و نقل به طرق مختلف براي سالمتي ما خطرناك هستند در                   

 .اي از آن ها اشاره مي شود زير به پاره

 آب، فاضالب و بهداشت فردي نامناسب

 مديريت  نداشتن فاضالب، تماس با آب ناسالم، مصرف آب ناسالم، عدم دسترسي به آب بهداشتي،                    
اسهال عفوني به   .  نامناسب منابع و سيستم هاي آب ازجمله در كشاورزي با عوارض نامطلوب سالمت همراه است               

تنهايي بيشترين سهم را از بار بيماري مربوط به آب،  فاضالب و بهداشت فردي نامناسب به خود اختصاص داده                       
ز و كرم هاي قالبدار با آب ناسالم، دفع نامطلوب              بيماري هاي شيستوزومياز، تراخم، آسكارياز، تريكوريا      .  است

% 7/3و  )   ميليون 7/1(از موارد مرگ    %  1/3نزديك به   .  فاضالب و رعايت نكردن بهداشت فردي ارتباط كامل دارند        
 .استازدست رفته در سراسر جهان به آب، فاضالب و بهداشت فردي نامناسب منتسب )  ميليونDALY ) 2/54از
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 آلودگي هواي شهري

 حتي در غلظت هاي پايين كه عموما در شهرهاي اروپاي             ،آلودگي هواي ناشي از احتراق مواد سوختي        
 آلودگي هواي شهري به طور       .سالمت انسان را به طور جدي تهديد مي كند        غربي و آمريكاي شمالي وجود دارد        

. فعاليت هاي انساني است   اي نتيجه احتراق سوخت هاي فسيلي براي حمل و نقل، توليد نيرو و ديگر                      فزاينده
                  ات دوده  فرآيندهاي احتراق، تركيبي پيچيده از آالينده ها را توليد مي كنند كه شامل مواد پخش شده اوليه نظير ذر

       كه از سوختن سوخت هاي حاوي     )  نظير اوزون و ذرات سولفات      (ديزلي، سرب و همچنين محصوالت تغييرات در جو
از مرگ هاي  %  2از موارد سرطان ناي،  برونش و ريه،          %  5ودگي هوا باعث حدود     آل.  گوگرد بوجود مي آيند مي باشد   
. از مرگ هاي ناشي از عفونت هاي  تنفسي در سطح جهان مي باشد          %  1 ريوي و حدود     ـمربوط به بيماري هاي قلبي     

 . از دست رفته استDALY%) 8/0( ميليون 9/7مرگ و %) 4/1( ميليون 8/0اين ميزان شامل حدود 

  ناشي از سوخت هاي جامد در محيط هاي بستهدود

 نظير كود حيواني، چوب، زايدات كشاورزي يا زغال سنگ،              ،آشپزي و گرمايش با سوخت هاي جامد       
اين سوخت ها حتي در اجاق هاي     .    احتماال بزرگترين منابع آلودگي هوا در محيط هاي بسته در سطح جهان است             

ات قابل تنفس، مونوكسيد كربن،       ابل توجهي از آالينده ها ازجمله ذر         مقادير ق   .ساده آشپزي استفاده مي شوند    
نزديك به نيمي از مردم جهان با سوخت هاي          .  اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد و بنزن را در خود متصاعد مي كنند             

و از مردم آمريكاي جنوبي     %    50-%75از مردم هند، چين و كشورهاي نزديك آن ها و          %  75 آشپزي مي كنند    ،جامد
22.    از عفونت هاي حاد تنفسي تحتاني    %    7/35دود ناشي از سوخت هاي جامد در محيط هاي در بسته باعث           .  آفريقا
 .از سرطان هاي ناي، برونش و ريه مي باشد% 5/1 بيماري هاي مزمن انسدادي ريه و درصد

 مواجهه با سرب 

 از طريق گوارش يا تنفس وارد بدن        معموال.     عمدتا در هوا،  گرد و خاك،  زمين و آب وجود دارد              ،سرب
بنزين %  85اند و در كل جهان        كشور استفاده از بنزين سرب دار را كنار گذاشته          60در حال حاضر حدود     .  مي شود

كنترل ساير منابع سرب مانند ظروف سراميك سرب دار آشپزخانه،  لوله هاي آب و               .   بدون سرب است   ،عرضه شده 
 . تهاي ساختماني، دشوارتر اس رنگ

 120تخمين زده مي شود كه حدود       .     باعث افزايش سطح خوني سرب مي شود       ،رشد سريع بار ترافيك   
 10همين تعداد هم باالي       ه   ميكروگرم در دسي ليتر باشند و ب          5-10ميليون نفر داراي سطح سرب بميزان          

ميكروگرم در دسي ليتر      5از كودكان داراي سطح خوني سرب بيشتر از          %  40ميكروگرم در دسي ليتر مي باشند و        
سرب عمال تمام    .   زندگي مي كنند   توسعه،كودكان مبتال در كشورهاي در حال           %  97هستند و در مجموع       

خون و طيفي از      هاي بدن را تحت تاثير قرار مي دهد و مي تواند باعث كاهش ضريب هوشي، افزايش فشار                دستگاه
.  وني، آسيب هاي عصبي و اختالالت كليه را در پي دارد             كم خ  ،در موارد شديدتر  .  اثرات رفتاري و تكاملي گردد     

 . مي گرددDALY ميليون 9/12و %) 4/0(مرگ مورد  234,000سرب باعث حدود 
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 تغييرات آب و هوايي

از  نشست بين دولت ها در زمينه تغيير آب و هوا برآورد مي كند             )  2001(آخرين گزارش سازمان ملل متحد      
 درجه سانتيگراد   6/0  ±2/0ميزان  ه   ب 19 و سطح دريا نسبت به اواسط قرن            كه دماي متوسط دنيا در خشكي      

مناطق .  الگوهاي بارش هم تغيير كرده است     .   به بعد اتفاق افتاده است     1976افزايش يافته و بيشترين تغيير از سال        
بين نشست  .   مرطوب تر مي شوند   ،در حالي كه ساير مناطق     .  اند وضوح خشك تر شده   ه   ب ،خشك و نيمه خشك   

 سال اخير   50دولت ها در زمينه تغيير آب و هوا نتيجه مي گيرد كه بيشترين بخش پديده گرم شدن كه در طي                        
اي از سوخت هاي فسيلي       مشاهده شده است،  از فعاليت هاي انساني ناشي مي شود و رها شدن گازهاي گلخانه                 

 اگر هيچ اقدام خاصي براي كاهش و         همچنين نتيجه گرفته شده است كه      .  مهمترين عامل آن محسوب مي گردد    
 درجه  4/1-8/5 احتماال بين     2100تا    1990اي بعمل نيايد دماي كره زمين از سال             رها شدن گازهاي گلخانه    

% 4/2ول نزديك به    ئ، مس 2000تخمين زده شده كه تغييرات آب و هوا در سال             .  سانتيگراد افزايش خواهد يافت   
از موارد تب در برخي     %  7ماالريا در برخي از كشورهاي داراي درآمد متوسط و          موارد  %  6كل موارد اسهال در دنيا،      

 از دست رفته ناشي از تغييرات آب و          DALY ميليون 5/5 و   )%3/0( مرگ   000/154.  كشورهاي صنعتي بوده است   
 .هوا بوده است

 ساير خطرات محيطي براي سالمت
را در جامعه تشكيل مي دهند كه هم          يكي ديگر از اجزاي خطرات محيطي           ،ترافيك و حمل و نقل     

 .را به دنبال دارد هواآسيب هاي ناشي از تصادفات و هم آلودگي 

 حوادث ترافيكي 

 ميليون نفر به علّت آسيب هاي      35/1، ساالنه حدود    2018طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال        
 روي   ساله 5-29   جوانان  كودكان و  رد در ميان   بسياري از اين موا     و ترافيكي جاده اي، جان خود را از دست مي دهند       

از موارد  %  93   ميليون نفر نيز دچار آسيب هاي غيركُشنده و عوارض ناشي از آن مي گردند و             20-50مي دهد و حدود    
وسايل %  60و اين در حالي است كه فقط          مي دهد   رخ متوسط و پايين      با وضعيت اقتصادي   در كشورهاي    ،مرگ

 .شورها مورد استفاده قرار مي گيردنقليه موتوري در اين ك
طبق تخمين سازمان جهاني بهداشت در صورتي كه تدابيري انديشيده نشود ميزان مرگ ناشي از حوادث                 

.  ميليون نفر در سال افزايش خواهد يافت        9/1 به حدود    2020ترافيكي به سير صعودي خود ادامه داده و تا سال             
ناشي ايدار، يك هدف بلندپروازانه براي كاهش نيمي از مرگ و مير جهاني               توسعه پ  اهدافدستور كار   ولي اخيرا در    

 . استگرديده تعيين 2020 تا سال  هااز سوانح ترافيكي راه
اي در ميان اقشار آسيب پذير          نسبت بسيار باالتري از مرگ هاي جاده         ،در كشورهاي در حال توسعه      

و در ميان مسافران    )  يرموتوري، موتورسواران و ترك سواران    عابرين پياده، دوچرخه سواران، ساير موارد ترافيك غ        (
 .اتوبوس و كاميون روي داده است
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رنده در ميان كاركنان مراقبت سالمتآسيب هاي ب 

اين كاركنان به دليل مواجهه شغلي با خون و مايعات بدن،  در معرض عفونت با عوامل بيماريزاي منتقله                    
عفونت هاي شايع كه بيش از همه به       .  ا در اثر وسايل نوك تيز روي مي دهند        اكثر اين تماس ه  .  از راه خون هستند   

.   و ويروس نقص ايمني     C، ويروس هپاتيت   Bكاركنان مراقبت سالمت منتقل مي شود عبارتند از ويروس هپاتيت         
 2.   گيرنددر معرض تماس هاي پوستي با عوامل بيماريزاي منتقله از راه خون قرار مي              كه   ميليون نفر    35از ميان   

اين آسيب ها به   .    نفر با ويروس نقص ايمني انساني       000/170  و    C ميليون با هپاتيت     B   ، 9/0ميليون با هپاتيت    
 مورد عفونت ويروس نقص ايمني       500 و   B مورد عفونت هپاتيت      C   ، 000/70 مورد عفونت هپاتيت      000/15

 .رهاي در حال توسعه روي مي دهداز اين عفونت ها در كشو% 90انساني منجر مي شوند و بيش از 

 بيماري هاي كرونر قلب و استرس شغلي

كنترل شغلي اندك، كار خارج از وقت       .  بيماري هاي كرونر  قلب با استرس هاي شغلي ارتباط نزديكي دارد         
 اداري، تقاضا هاي شديد رواني و كم بودن آزادي عمل در تصميم گيري در ميان مشاغل عالي نظير مديران، كنترل                  

 اجتماعي نامناسب در محل كار،      ـشغلي اندك عدم توازن ميان تالش و پاداش، كار طوالني مدت، محيط رواني                
 .  عدم فعاليت فيزيكي و خشونت شغلي با افزايش خطر بيماري قلبي همراه استـانزواي اجتماعي 

تري گليسريد سرم و    ساز و كارهاي عمل عبارتند از اختالل در ريتم شبانه روزي، خستگي، افزايش سطح               
به طور كلي عوامل زير در ميان       .  اين واقعيت كه شيفت شبانه ساير عوامل خطر بيماري هاي قلبي را تشديد مي كند            

محدود بودن اختيار عمل، كار خارج از وقت اداري، عدم           :  كاركنان باعث افزايش بيماري هاي كرونر قلبي مي شود       
مدت،  محيط رواني و اجتماعي نامناسب در محل كار،  انزواي اجتماعي،              توازن ميان تالش و پاداش، كار طوالني        

 .عدم فعاليت فيزيكي يا خشونت شغلي

 خطرات شغلي
مواد شيميايي،  عوامل  زيستي، شرايط نامطلوب ارگونوميك،          :       عبارتند از  ،برخي از مخاطرات محل كار    

مواجهه با اين عوامل     .  اجتماعي متعدد و متنوع    ـ  اي از خطرهاي ايمني و عوامل رواني           ها، شبكه پيچيده   آلرژن
 اسكلتي  ، بيماري هاي تنفسي  ، كاهش شنوايي  ، سرطان ،ازجمله آسيب ها .  پيامدهاي سالمتي مختلفي را بهمراه دارد     

  . است پوستي و رواني، نوروتوكسيك، توليد مثلي، قلبي و عروقي،و عضالني

 عوامل خطر شغلي آسيب زا

رزي  در معرض بيشترين خطر قرار دارند ولي حتي كارمندان دفاتر، مغازه ها و                 كارگران صنعتي و كشاو   
سقوط از بلندي در محل كار، آسيب هاي ناشي از وسايط نقليه موتوري و               .  مدارس هم در معرض خطر  ميباشند       

 . روزانه باعث هزار مرگ شغلي در سراسر جهان مي شوند،تماس با ماشين آالت
 برابر بيشتر   2-5اقل    از كشورهاي در حال صنعتي شدن گزارش مي شود حد        ضريب مرگ هاي شغلي كه     

 .از ضرايب كشورهاي صنعتي است
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 سرطان زاهاي شغلي

اند در اماكن شغلي       ماده شيميايي كه در اين خصوص طبقه بندي شده            150اكثر عوامل سرطان زا از       
، مي توان از بروز تمام      مناسب يندها و تهويه   متوقف كردن بعضي فرا    ،با جايگزين كردن مواد ايمن تر      .  وجود دارد 

 . شايعترين سرطان هاي شغلي مي باشند،سرطان هاي ريوي. سرطان هاي شغلي پيشگيري نمود

 مواجهه شغلي با ذرات معلق در هوا

ها كارگر در مشاغل مختلف نظير معدن، ساخت و ساز و انفجارهاي تخريبي در معرض ذرات                      ميليون
 ،تنفس اين ذرات نه تنها ممكن است باعث سرطان ريه         .  ليس،  آزبست و خاك زغال هستند      ميكروسكوپي معلق سي  

      آزبستوز و پنوموكونيوز زغالي     ،ه بيماري هاي تنفسي غير بدخيم نظير سيليكوز      ناي و برونش شود، بلكه مي تواند كلي 
 .را سبب گردد

 استرس هاي ارگونوميك در محيط كار

ازجمله اين عوامل مي توان    .   همراه است  ،اهاي ارگونوميك در محل كار    كمردرد  با بسياري از استرس ز       
 انجام كارهايي كه نيازمند قدرت بدني        ، حركات قدرتي  ،بلند كردن و حمل بارهاي سنگين      :  موارد زير ر ا نام برد      

 .هستند،  لرزش تمام بدن، خم شدن مكرر، پيچيدن در وضعيت هاي غيرمناسب
يان ماشين آالت   هاي خاصي از كارگران ازجمله كشاورزان، پرستاران، متصد        ميزان باالي كمردرد در گروه    

 يكي از داليل عمده غيبت از كار است و در نتيجه ضرر                   ، كمر درد  . گزارش شده است    ،و كارگران ساختماني  
 .اقتصادي بسياري را تحميل مي كند

 آلودگي صوتي شغلي

ي ترين تاثير اين مسئله اختالل      جد.   مي باشد ز حد و صداي بيش ا     يكي از شايعترين مخاطرات شغلي، سر     
 . برگشت ناپذير شنوايي است

 معموال در محدوده فركانس هاي صداي انسان آغاز مي گردد و             ،نقصان شنوايي در اثر آلودگي صوتي       
ره آميز   مخاط ،ل براي كارگران  سي بِ   دِ  85مواجهه با سطوح باالتر از      .  باعث اختالل در ارتباطات گفتاري مي شود     

 استفاده مي شود كه آستانه     ، بهداشت براي اختالل شنوايي     جهاني در اين تحليل از تعريف سازمان     .  قلمداد مي شود 
 . دسي بل تعيين كرده است41 هرتز را 4000، 2000، 1000، 500براي فركانس هاي را نقصان شنوايي 

ان، چاپخانه ها، كاركردن با چكش     فعاليت و حضور طوالني مدت در محيط آسياب سنگ كارخانه هاي سيم          
 نفر از   481طي مطالعه اي كه در     .  بادي و امثال اين ها پس از مدتي باعث كاهش غيرقابل برگشت شنوايي مي شود             

 انجام شده است كاهش شنوايي به ميزان         1394كاركنان يكي از كارخانه هاي ريسندگي و بافندگي ايران در سال            
 . ه كار و ميزان تحصيالت در آنان به اثبات رسيده استو ارتباط آن با سن، سابق% 40

عنوان آستانه نقصان شنوايي استفاده ميشود در         ه   دسي بل ب    25در محيط هاي شغلي عموما از آستانه         



 158 /خطرات تهديد كننده سالمت در جهان و ايران / 6گفتار 
 

 

   . بوده است DALY ميليون2/4 آلودگي صوتي شغلي مسئول ،مجموع

 سوء رفتار و خشونت
از اين موارد در اثر     %  50 كه حدود    هدر جهان گرديد  مرگ  مورد    000/700 خشونت باعث    2000در سال   

 . درصد در اثر خشونت هاي جمعي بوده است20در اثر خشونت هاي فردي و % 30خودكشي 

 خشونت فردي

يعني استفاده عمدي از زور و قدرت فيزيكي عليه شخص ديگر كه منجر به جراحت، مرگ يا آسيب                        
رفتار   يف عالوه بر خشونت از سوي افراد غريبه و دوستان شامل سوء           اين تعر .  رواني، سوء تكامل يا محروميت شود     

 ساله  15-44با كودكان، همسر، سالمندان و خشونت جنسي نيز مي شود و ششمين عامل عمده مرگ در ميان افراد                  
 .مي باشد

عالوه بر مرگ، آسيب هاي عميق بر       .   مورد سوء رفتار واقع مي شوند       ، ميليون كودك  40ساالنه حدود   
عوامل خطر در مقياس فردي عبارتند از       .  المت  رواني براي  بسياري از قربانيان  و شاهدان خشونت  وجود دارد               س

عوامل خطر در خانواده عبارتند از      .  آزار و بي توجهي در دوران كودكي، سوء مصرف مواد، مرد بودن و جوان بودن                
 اقتصادي خانواده و در سطح جامعه پايين         ـماعي  ناسازگاري زناشويي، اختالف والدين و پايين بودن وضعيت اجت          

 .بودن سرمايه اجتماعي و ميزان باالي جرم و جنايت در اين امر نقش دارد

 خشونت جمعي

ست و زماني بكار ميرود كه گروهي از خشونت عليه گروه ديگر                 ا اصطالحي عام تر از جنگ و دعوا        
رات غيرمستقيم خشونت جمعي ناشي از بيماري هاي عفوني،          تاثي.  دند تا به هدفي دست ياب      ناستفاده ابزاري مي كن  

سوء تغذيه، جابجايي جمعيت ها، عواقب رواني، اجتماعي و تشديد بيماري هاي مزمن است بعنوان مثال ميزان مرگ                 
  برابر  مرگ و مير در اين كشور        80.  و مير در جمعيت هايي كه در اثر خشونت هاي جمعي در روآندا، آواره شده بودند             

هاي سبك،  نابرابري در دستيابي به         عوامل خطر براي خشونت فراگير عبارتند از دسترسي عمومي به سالح            .  بود
 .هاي آموزشي، اقتصادي و سياسي و سوء استفاده از حقوق بشر فرصت

  1395 سال سطح جهانمهمترين علل مرگ در 
 1395در سطح جهان در سال      موارد مرگ هاي گزارش شده     %  57طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت،      

 :  علت اصلي بوده كه به ترتيب عبارتند از10ناشي از 
  ـ بيماري هاي قلبي ـ عروقي1
  ـ سكته مغزي2
  ـ بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي3
 هاي دستگاه تنفس تحتاني  ـ عفونت4
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  ـ آلزايمر5
  ـ سرطان ريه و راه هاي تنفسي6
  ـ ديابت7
  ـ حوادث ترافيكي8
 بيماري هاي اسهالي ـ 9

 .  ـ سل10
 

 
 

  ـ بيماري هاي قلبي ـ عروقي1
  ـ سكته مغزي 2
  ـ بيماري هاي انسدادي مزمن ريوي 3
هاي دستگاه تنفس تحتاني   ـ عفونت4
  ـ آلزايمر 5
  ـ سرطان ريه و راه هاي تنفسي 6

 

  ـ ديابت 7
  ـ حوادث ترافيكي 8
  ـ بيماري هاي اسهالي 9

  ـ سل10

  1396 ـ ده علت اصلي مرگ در سطح جهان، سال 1دار نمو
 

 
  عفونت  دستگاه تنفس تحتاني ـ 1
  بيماري هاي اسهالي ـ 2
  عروقي ـ بيماريهاي قلبي ـ 3
 

  HIV/AIDS ـ 4
  سكته مغزي ـ 5
  ماالريا ـ 6
  سلـ 7
 

  عوارض ناشي از زايمان زودهنگام ـ 8
 هاي هنگام تولد   خفگي و ضربهـ 9

 .وادث ترافيكي حـ 10

  1396 ـ ده علت اصلي مرگ در كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب، سال 2نمودار 
 

 

 

 )ميليون(موارد مرگ

 ) نفر100000در (موارد مرگ



 160 /خطرات تهديد كننده سالمت در جهان و ايران / 6گفتار 
 

 

در اين گزارش بر اين واقعيت تاكيد شده است كه بيماري هاي قلبي ـ عروقي و سكته مغزي، طي پانزده                    
 1395 به گونه اي كه در سال        .سال گذشته، همواره كشنده ترين بيماري ها را در سطح جهان تشكيل مي داده اند             

الزم به ذكر است كه در كشور ايران نيز اين          .   هزار نفر را از نعمت حيات، محروم كرده اند        200 ميليون و    15ود  دح
 . استبوده 1396موارد مرگ در سال % 40دو بيماري، عامل بيش از 

 
، نشان دهنده   ختلفوضعيت اقتصادي كشورهاي م   توزيع ده علت اصلي مرگ در سطح جهان بر اساس            

به طوري كه بيش از      .  الگوي متفاوتي از نقش عوامل مختلف در ايجاد بيماري ها و مرگ ناشي از آنها مي باشد                  
 يعني بيماري هاي عفوني،    1نيمي از كل موارد مرگ در كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب را عوامل گروه                  

ربوط به غذا و تغذيه، تشكيل مي دهد و اين در حاليست كه اين              علل مادري در دوران بارداري و زايمان و مسائل م         
د و تنها وضعيت مشترك بين      نكل مرگ ها مي باش  %  7شرايط در كشورهاي با وضعيت اقتصاي مطلوب فقط عامل           

به طوري كه در شرايط اقتصادي       .  دنهاي دستگاه تنفس تحتاني تشكيل ميده       شرايط اقتصادي مختلف را عفونت    
 . تقريبا يكساني داردمختلف، وضعيت

 
كل موارد مرگ مي باشند ولي توزيع آنها بر         %  71هرچند بيماري هاي غيرعفوني در سطح جهان، عامل         

به طوري كه در كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب، بالغ بر            .  حسب وضعيت اقتصادي كشورها، متفاوت است     
ضمنا حوادث  .  ارد مرگ را به خود اختصاص داده اند      مو%  78موارد و در كشورهاي با وضعيت اقتصادي مطلوب،       %  37

ترافيكي در كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب، رقم خيلي باالتري از مرگ و مير را شامل مي شوند و حال آن                    
 .نمي باشند ، علت اصلي مرگ10كه در كشورهاي با وضعيت اقتصادي مطلوب، جزو 

 1396مهمترين علل مرگ در ايران سال 
 1396براساس آمار سال     شايعترين علل مرگ در ايران        نشان داده شده است،     2جدول    ر كه در  همانطو

دمانس، پرفشاري خون، آنفلوآنزا    /  ، حوادث ترافيكي، آلزايمر     Strokeبيماري عروق تاجي قلب، حمله مغزي       :  شامل
مطالعات  شايان ذكر است كه   .  و پنوموني، بيماري هاي ريوي، ديابت، سرطان معده و بيماري هاي كليوي بوده است            

طي مطالعه اي  مثال  .  انجام شده در جمعيت هاي منتخب، نيز در بعضي از موارد، منطبق بر همين نتايج بوده است                  
 و خانواده هاي آنان انجام شده، مشخص        ايراني  نفر از دانش آموزان منتخب      11315در تعداد     1393كه در سال    

، حوادث  %)4/26(بيماري هاي قلبي ـ عروقي     :  ر بين آنان به ترتيب، شامل     گرديده است كه شايعترين علل مرگ د      
/8(، سكته مغزي    )%1/6(، آسيب هاي عمدي    )%4/6(، آسيب هاي غيرعمدي    )%4/11(، سرطان ها   )%8/17(ترافيكي  

 .)3نمودار  (بوده است%) 1/25(و ساير علل ) %8/1( ديابت ،)%2/2(، عفونت هاي دستگاه تنفس تحتاني )2%
، به ترتيب فراواني عبارتند     كشورهاي با وضعيت اقتصادي نامطلوب     علت اصلي مرگ در      10به طور كلي    

 HIV/AIDS  5  ـ  4 عروقي   ـ بيماريهاي قلبي    ـ  3 بيماري هاي اسهالي    ـ  2 عفونت  دستگاه تنفس تحتاني      ـ  1:  از
هاي  و ضربه )  آسفيكسي(خفگي    ـ  9 عوارض ناشي از زايمان زودهنگام        ـ  8 سل   ـ  7 ماالريا   ـ  6 سكته مغزي    ـ

 . حوادث ترافيكيـ 10هنگام تولد 
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 )1396سال (در كشور ايران  به ترتيب فراواني )  علّت اول از كل علل50( ـ علل مرگ و مير 2جدول 

 
درصد رتبه علل مرگ درصد  رتبه علل مرگ

27.47 26 سرطان پروستات 0.77  01 بيماري هاي قلبي عروقي

13.06 27 هسرطان مثان 0.76  02 سكته مغزي

6.83 28 قلبي/ التهابي  0.74  03 حوادث ترافيكي

5.29 29 اعتياد دارويي 0.65  04 دمانس/ آلزايمر 

5.06 30 آتش سوزي 0.64  05 پرفشاري خون

3.44 31 سقوط 0.6  06 آنفلوآنزا و پنوموني

2.99 32 سرطان كبد 0.48  07 بيماري هاي ريوي

2.86 33 ي اسهاليبيماري ها 0.45  08 ديابت قندي

اختالالت غدد درون ريز 0.45 34 2.73  09 سرطان معده

2.18 35 زخم معده 0.44  10 بيماري هاي كليوي

 11 سرطان مري 1.63 36 جنگ 0.43

 12 سرطان ريه 1.48 37 سل 0.41

 13 كمبود وزن هنگام تولد 1.45 38 سرطان پانكراس 0.37

 14 سرطان روده بزرگ و ركتوم 1.45 39 سرطان تخمدان 0.36

 15 اختالالت مادرزادي 1.31 40 مسموميت 0.35

 16 آسم 1.3 41 سرطان ناحيه دهان 0.26

 17 بيماري هاي كبدي 1.2 42 غرق شدگي 0.24

 HIV/AIDS 18 1.2 43 مننژيت 0.24

 19 سرطان پستان 1.09 44 ساير سرطان ها 0.24

 20 فوملن B 45 1.08هپاتيت  0.15

 Violence 21خشونت  1 46 صرع 0.14

 22 )لوسمي(سرطان خون  1 47 سرطان پوست 0.12

 23 ساير آسيب ها 0.94 48 سرطان دهانه رحم 0.12

 24 خودكشي 0.87 49 بيماري رماتيسمي قلب 0.1

 25 آسيب هاي هنگام تولد 0.8 50 بيماري پاركينسون 0.09

https://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/iran /2017 

 
ر ا  )  1396 نفر در سال     89116( نفر   000/90 ساالنه در كشور ما جان بيش از         ،عروقيـ  بيماري هاي قلبي   

توانيم با ارائه راهبردهاي علمي باعث كاهش اين عوامل و متعاقبا              عوامل تشديد كننده مي      ساييبا شنا .  مي گيرد

5/71% 
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به اين عوامل پرداخته شده        3 در جدول    . اجتماعي ناشي از آن گرديم      ـكاهش مرگ و مير و عوارض اقتصادي         
 طبقه بندي   كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير پايين          در گروه    ايرانالزم به توضيح است كه كشور        .  است

  % 21افزايش كلسترول خون    %  56بيماران قلبي عروقي كه فوت كرده بودند داراي فشار خون باال،             %  49.  مي شود
% 12  ميوه ها ناكافي سبزي ها و  مصرف  سابقه  داراي  %  13دچار عدم فعاليت فيزيكي      %  22داراي افزايش وزن،       

 .اند  استعمال دخانيات بودهداراي سابقه
 

 

 
 

 1393 ـ علل عمده مرگ در يك جمعيت منتخب ايراني بر حسب سن وقوع، سال 3نمودار 
 

 مورد مرگ در جهان اتفاق افتاده        000/840/55 حدود   2000مالحظه مي كنيد در سال        4همانطور كه در جدول      
 000/957/15 مورد مربوط به كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير باال،                  000/412/26است كه از اين تعداد      

 اتفاق افتاده   پيشرفته،  مورد در كشورهاي      000/491/13مورد در كشورهاي در حال توسعه با مرگ و مير پايين و              
 491/203/2 نفر در كشورهاي گروه اول       142/967/1است و تنها ريسك فاكتور افزايش فشار خون منجر به مرگ            

 هزار نفر فقط    9در همين سال    .    پيشرفته شده است   نفر در كشورهاي     529/962/2نفر در كشورهاي گروه دوم و       
 .نده ابه علّت  افزايش فشار خون جان خود را از دست داد

 بيماري هاي قلبي عروقي

 حوادث ترافيكي

سرطان ها

 عمديآسيب هاي 

 آسيب هاي غيرعمدي

 عفونت ريويسكته مغزي

 ديــابت

 )سال(سن 

 (%)مرگ 
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  جمعيت هزار نفر10ها در ده استان كشور به ازاء هر   مهمترين علل مرگ در زيرگروه-3دول ج

 علّت مرگ  ×10000ميزان بروز   علّت مرگ  دست رفتهزسهم عمر ا

 سكته قلبي 4/6 يكيحوادث تراف 4/13

 كهولت بدون زوال عقل 5 سكته قلبي 6/10

 حوادث ترافيكي 3 ناشي از طول حاملگي 1/5

 سكته مغزي 6/2 سكته مغزي 7/3

 فشار خون 4/1 خودكشي 3/3

 نارسايي قلبي 1/1 كهولت بدون زوا ل عقل 0/3

 ناشي از  حاملگي  9/0 قتل و خشونت 0/2

مواد سوختن با دود شعله و         0/2
 داغ 

 سرطان معده 8/0

 خودكشي 6/0 نارسايي قلبي 7/1

اختالالت تنفسي و عروقي در      7/1
  و جنيندنوزا

 سرطان ريه  5/0

 آسم 5/0 لوسمي 5/1

سوختن با دود شعله و           4/0 سرطان معده 4/1
 مواد داغ

 
 2000 سال عروقي برحسب سطح توسعه و جمعيت  عوامل تهديدكننده بيماري هاي قلبي وـ 4جدول 

 

 كشورهاي پيشرفته

كشورهاي در حال 
 توسعه با مرگ 

 و مير پايين

 كشورهاي در حا ل توسعه با 

 )به هزار( مرگ و مير باال

مردان زنان مردان زنان مردان زنان
 كل مرگ ها 13758 12654 8584 7373 6890 6601

 فشار خون باال 4/7 5/7 7/12 1/15 1/20 9/23

 كلسترول باال 0/5 7/5 1/5 6/5 5/14 6/17

 اضافه وزن 1/1 0/2 2/4 6/5 6/9 6/11

مصرف كم ميوه و سبزي 6/3 5/3 0/5 8/4 6/7 4/7
 عدم فعاليت فيزيكي 3/2 3/2 8/2 2/3 6 7/6

 دخانيات 5/7 5/1 2/12 9/2 3/26 3/9
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 ـ اميد زندگي در ايران و رتبه جهاني در سنين            6
 )1396سال (مختلف 

د زندگي در ايران و رتبه جهاني          ـ امي  5جدول  
 )1396سال  (1340-95طي سال هاي 

 
 در ايران رتبه جهاني
 مرد زن مرد زن

 )سال(سن 

 بدو تولد 74.6 76.9 47 88

86 44 78.1 75.8 5 

86 44 78.2 75.9 10 

86 44 78.2 76 15 

86 44 78.4 76.2 20 

86 43 78.5 76.5 25 

88 43 78.6 76.8 30 

90 44 78.7 77.1 35 

92 47 78.9 77.3 40 

93 48 79.1 77.6 45 

97 56 79.3 78 50 

100 59 79.7 78.6 55 

103 65 80.2 79.3 60 

106 75 81 80.2 65 

114 82 82.2 81.5 70 

128 92 83.8 83.4 75 

117 102 86.6 86.2 80 

121 99 89.7 89.5 85  

 كشور ايران رتبه جهاني

جمع زن دمر جمع  مرد زن
سال

100 105 96 48.5 48.5 48.5 1340
102 111 95 54.1 54 54.2 1350
109 117 103 58.9 59.7 58.3 1360
110 114 100 64.8 65.9 63.7 1370
90 102 66 70.3 71.2 69.4 1380
68 88 52 74.1 75.6 72.7 1390
64 88 47 75.7 76.9 74.6 1395

 
 مشاهده مي شود اميد    5 در نمودار              همانگونه كه 
 7/75 به   5/48 دهه گذشته، از      5زندگي در ايران طي      

 .افزوده شده و رتبه جهاني نيز بهبود يافته است
 

 مالحظه مي گردد،    6          همانطور كه در نمودار        
رتبه جهاني اميد زندگي مردان و زنان ايراني در سنين            

 .مختلف، متفاوت مي باشد

 

 هاي كاهش خطرات تهديد كننده سالمتراهبرد

اي رفع خطر و يا عامل تهديد كننده اي نقش اساسي را ايفا مي كند تحليل              ــه ه راه حل  ـه در ارائ  ـآنچه ك 
) effectiveness analysisكه در سازمان ملل بعنوان پروژه       .  است)  ه اثربخشي نهزيInterventions that are 

cost Effective) CHOICE    ده مي شود براي پاسخ دادن به سواالت اصلي كه در عرصه سياستگذاري               نام بر
 پيش مي آيد مقايسه هزينه ها و اثر بخشي مداخالت با وضعيت حاصل از             ،بهداشتي براي مقابله با تهديدات سالمت     
همچون چنانچه مداخالتي كه در جامعه صورت مي گيرد،  داراي معايبي            .  عدم انجام مداخله بهداشتي الزامي است     

ه دولت بايد راهبردهايي را براي تشويق مردم در جهت ب           .  عدم اثربخشي، خطرناك بودن و بار مالي زياد باشند          
 . ارائه دهد، حتي اگر منابع مالي اين برنامه را تامين نكرده باشد،كارگيري هرچه بهتر منابع موجود

ن ها بهبود سالمت نبوده است مانند      ها موجب ارتقاي سالمت مي شوند ولي هدف اوليه آ          فعاليتاز  بعضي  
در اين جا بيشتر به مداخالتي كه هدف اوليه  آن ها             .  نقليه و آموزش  وسيله    ، بهبود وضعيت مسكن   ،كاهش فقر 

ـ مداخالتي كه در    1:   راهبردها را مي توان به طور كلي به دو دسته تقسيم كرد            ،بهبود سالمت است اشاره مي شود    
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ـ مداخالتي كه افراد خاصي را در جامعه مورد هدف           2 اعمال مي شوند    ،م جامعه جهت كاهش خطرات بر روي عمو     
هاي مهندسي    يا مالياتي و نيز راه حل       نقدي شامل قانونگذاري،  تشويق هاي       ،گروه اول مداخالت  .  قرار مي دهند 

ومي براي  ارتقاي سالمت عم  امكانات، جهت     جنظير نصب كمربند ايمني در وسايل نقليه و لوله كشي آب و بسي              
 انجام مي شود و اغلب از طريق       ،گروه دوم راهبردها جهت تغيير رفتارهاي بهداشتي افراد       .  جامعه مي شود افراد  عموم  

كي بر  شيوه ها و برقراري       مقابل مابين ارائه كننده خدمات بهداشتي با گيرنده خدمت صورت پذيرفته و عمدتا متّ               
 .ارتباط و رفتار ارائه كنندگان خدمت است

 (Life style)يوه زندگي ش

هاي مهندسي نظير    حتي راه حل  .     محسوب مي شود  خطرتغيير رفتار، اغلب جزيي از راهبردهاي كاهنده         
فراهم سازي سيستم لوله كشي آب آشاميدني،  اگر به همراه اقبال عمومي جهت استفاده از اين منابع جديد نباشد                      

شمندان علوم اجتماعي پيدا كردن باور را نخستين مرحله تغيير            دان.  منجر به بهبود وضعيت بهداشتي نخواهند شد       
پديد آمدن اختالف در نحوه تبديل يك باور به يك              موجب ،رفتار مي دانند، برخي از تمايالت و خصوصيات فردي        

رفتار بهداشتي مي شوند از آن جمله مي توان به ميزان بيزاري افراد نسبت به خطرات تهديد كننده سالمت و نيز                       
در مقايسه با ساير گزينه هاي زندگي از قبيل رفاه و شيوه زندگي بها                 را  ن هاي سالمت   ااينكه آن ها چقدر نقص    

 اين تمايالت بوسيله ميزان آگاهي فرد مشخص شده و تحت تاثير آگهي هاي تجارتي و نيز                   .مي دهند اشاره نمود  
رد و مفاهيم فرهنگي پذيرفته شده درباره خطر         ممكن است ميان درك خطر از سوي يك ف         .  بازاريابي ها قرار دارند  

در جامعه تفاوت وجود داشته باشد براي مثال هر چند ممكن است از نظر يك جامعه رانندگي بدون كمربند ايمني                      
آنقدر غيرقابل قبول باشد كه قانونگذار را ناچار به اجباري نمودن آن نمايد افراد درون اين جامعه ممكن است خطر                     

رابر خود را ناچيز بشمرند و از كمربند ايمني استفاده نكنند زماني كه مسئله خطرات تهديد كننده                        موجود در ب  
سالمت مطرح مي شود افراد و جوامع گاهي اوقات ترجيح مي دهند كه از مزاياي يك فعاليت در زمان حال بهره مند                    

ثال مصرف زياد انواع خاصي از غذاها با         براي م .  شوند بدون اينكه به هزينه هاي احتمالي آن در آينده فكر كنند            
وجود اثرات مخرب بر سالمت از ديد برخي افراد لذتبخش است و اين افراد به اين خطرات بها نمي دهند زيرا در                        
آينده اتفاق خواهد افتاد كه ميزان ارزش و توجهي كه افراد نسبت به پيامدهاي نامطلوب احتمالي در آينده نشان                       

اي از عوامل ديگر نيز بر نحوه پاسخ دهي افراد به مداخالت كاهش              مجموعه.  اي دارد  ل مالحظه مي دهند تفاوت قاب  
حتي زماني كه مردم اين پيام را بشنوند و بفهمند كه پشه بندها حاوي حشره كش از گزش                       .   تاثير دارند  ،خطر

ار پشه ها و خطر ماالريا در امان         پشه ها جلوگيري مي كند و تمايل به استفاده از اين تورها داشته باشند تا از آز                  
برخي عوامل مي توانند مانع از انجام اين كار توسط آن ها شوند اين عوامل عبارتند از دسترسي و قدرت                       .  بمانند

يكي از عوامل تعيين كننده،  فرهنگ و         ).  در منزل يا خيابان   (خريد پشه بندها  در آن منطقه و محل خواب آن ها             
نحوه تامين منابع مالي    .  عي موجود است كه گاهي اوقات سرمايه اجتماعي ناميده مي شود          شبكه هاي حمايتي اجتما  

و يا شيوه سازمان دهي اين نظام نيز بر رفتار و در نتيجه              )  براي مثال از طريق بيمه يا پرداخت وجه       (نظام سالمت   
 .بر هزينه ها و اثر بخشي مداخالت تاثير مي گذارد
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 (PHC)مراقبت هاي اوليه سالمت 

 به تصويب رسيد و در بيانيه       هاي اوليه سالمت   راهبرد مراقبت   1977سال    در اجالس جهاني سالمت در    
هاي زير را هرچند به مقدار بسيار كم به            فعاليتمقرر شد     ، در خصوص سالمت براي همه      1978آلماآتا در سال    

نترل آن مشكالت، ارتقاي تامين غذا و       آموزش با توجه به مشكالت بهداشتي رايج  و پيشگيري و ك           .  انجام برسانند 
تغذيه مناسب، آب سالم و فاضالب مناسب، مراقبت از سالمت مادر و كودك كه شامل تنظيم خانواده، ايمن سازي                    

درمان بيماري هاي شايع منطقه،       PHC (Primary health care)عليه بيماري هاي عفوني مهم، پيشگيري و         
هاي اوليه سالمت، بيش از         مراقبت .ي شايع و تامين داروهاي ضروري        درمان مناسب بيماري ها و آسيب ها      

بيماري ها بر حوزه هاي برنامه ريزي شده تاكيد دارد و مشاركت و اعتماد به نفس عمومي و فردي را مورد تشويق                      
 .قرار مي دهد و بر پيشگيري و رويكردهاي چند بخشي پافشاري مي كند

 كمبود تغذيه دوران كودكي

 :راهبرد 

 ـ مشاوره مادران جهت تغذيه تكميلي مناسب و اهميت ادامه تغذيه با شير مادر در يك جلسه1
  ساله1 ماهه تا 6يه شيرخواران  ماه يكبار توسط كاركنان  بهداشت جهت كل2ّ هر آموزش تهيه غذاهاي مناسبـ 2
هميت تغذيه با شير مادر و لزوم       ـ جلسه توجيهي فشرده براي كاركنان  بهداشتي درباره تغذيه تكميلي مناسب و ا              3

  ماهه و رسم منحني رشد3ويزيت هاي 
 ـ اطالع دادن به والدين در صورت هرگونه انحراف از وزن مورد انتظار4
پزشك عمومي  (به سطوح باالتر     ساله كه افزايش وزن نامناسب و يا كم وزني دارند            1 ماهه تا    6 ـ كليه كودكان     5

 .ارجاع شود) و متخصص اطفال

 قر آهنف

 :راهبرد

معموال تركيب آهن و اسيد فوليك به حامل هاي غذايي كه به آساني در دسترس كل               (ـ غني سازي آهن     1          
 .            آرد غالت رايج ترين حامل غذايي است كه تركيبات آهن دار به آن اضافه مي شود. )جامعه هستند اضافه مي شود

 ميلي گرم آ هن روزانه در       60 به ميزان    ،شودتجويز   در دوران بارداري     ـ مكمل آهن به همه زنان باردار      2
  . ماه بعد از زايمان3 ماه بارداري و 6

 Aكمبود ويتامين 

 :راهبرد

ـ الف  A سال ساالنه دو نوبت مكمل ويتامين        5مراكز بهداشتي به كودكان زير         در   : A تغذيه تكميلي با ويتامين       
 . واحد بين المللي است000/200 براي كودكان در بدو تولد  Aوز ويتاميند. به صورت خوراكي داده  شود

ـ ب نتيجه تحليل تعدادي از برنامه هاي غني      .   به نظر ميرسد شكر حامل مناسبي باشد       :   A غني سازي با ويتامين     
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 . است Aدر شيوع كمبود ويتامين% 60سازي در آمريكاي مركزي نشان دهنده كاهش نسبي به ميزان 
 .  است A  همانند آهن،  بسيار هزينه اثر بخش تر از تهيه مكمل هاي حاوي ويتامين Aازي با ويتامين غني س

 كمبود روي

 :راهبرد

طي اولين ايمنسازي در نوزادان، كاركنان بهداشتي گلوكونات يا سولفات          :      ا روي ـي ب ـالف ـ تغذيه تكميل   
س از مراقبت كودك،  تركيبات روي دار را روزانه در             پ.   تجويز مي كند  طور معمول، به  )   محلول mg10(روي را   

 .اثر بخشي اين مداخله بستگي به مداومت مصرف روزانه مكمل دارد.  سالگي به كودك ارائه نمايند5منزل  تا سن 
 است با    Aخصوصيات اين مداخله مشابه ويژگي هاي غني سازي با ويتامين         :    ب ـ غني سازي با روي      

 .رنامه بجاي شكر از گندم استفاده مي شوداين تفاوت كه در اين ب

  سال5برخي راهبردهاي فردي جهت كودكان زير 

 :دو راه جهت كاهش خطر مرگ بر اثر عوامل خطرزا مطرح مي شود
كاركنان بهداشتي مايع درماني خوراكي را  بياموزند و براي ارزيابي و اصالح دهيدراتاسيون ناشي از                 )  الف

از يك الگوريتم استفاده نمايند اقدامات و توصيه هاي انجام اين مداخله به صورت برنامه               سال   5اسهال كودكان زير    
 . درصدي ميزان مرگ و مير ناشي از اسهال مي شود36ريزي شده تقريبا موجب كاهش 

درمان موردي پنوموني، كاركنان بهداشتي از نظر ارزيابي و اداره ديسترس تنفسي در كودكان،  تحت                 )  ب
 روزه درمان با آنتي بيوتيك      5د يا تحت يك دوره      نر گيرند و برحسب عالئم يا به بيمارستان ارجاع  شو          آموزش قرا 

كاهش در  %  50تجزيه و تحليل آمار ها نشان مي دهد اين روش باعث           .  آورندهاي الزم بعمل     قرار گرفته و پيگيري   
 .مرگ و مير ناشي از پنوموني شده است

 فشار خون و كلسترول باال

مرتب عوامل  اي از كنترل      عروقي شامل مجموعه   ـردهاي جامع در زمينه كنترل بيماري ها قلبي          رويك
، كلسترول باال، مصرف دخانيات، شاخص توده بدن، كم تحركي، رژيم غذايي و                باال خطر مرتب چون فشار خون    

رهايي كه داراي    اين رويكرد ها در دو سطح عمومي و فردي استفاده مي گردد و در كشو                   از  .  ديابت مي شود 
 . عروقي شده است  ـكاهش چشمگير مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبيباعث هاي جامع هستند  سياستگذاري

 فشار خون باال

 :  راهبرد

 :كاهش مصرف نمك در كل جامعه
 همكاري بين بخشي دولت و كارخانجات مواد غذايي جهت نصب برچسب هاي نشان دهنده                    ـالف  
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 در محصوالت و كاهش گام به گام نمك موجود در غذاهاي آماده كه استفاده بيشتري در                    محتواي نمك موجود  
 .جامعه دارند
ـ ب  برخورد قانوني جهت حتمي كردن كاهش نمك موجود در غذاهاي فن آوري شده و نصب                          

 برچسب هاي مناسب                                         
 ميلي گرم در روز     50براساس رژيم استاندارد آتنولول به مقدار       :  ر خون باال  درمان و آموزش بر افراد در معرض فشا       

 ويزيت توسط   4ساليانه  .  برآورد شده اند  )  ديورتيك( ميلي گرم در روز      25و هيدروكلروتيازيد به مقدار     )   بالكر ـبتا  (
.  مورد نياز است   معاينه سرپايي جهت آموزش هاي بهداشتي         5/1كاركنان بهداشتي جهت معاينه پزشكي و نيز          

 .هاي مربوط به چربي و قند خون نياز خواهد بود هاي عملكرد كليوي، آزمايش همچنين به انجام ساليانه آزمون

 كلسترول باال

 :  راهبرد

انتظار ميرود كه آموزش بهداشت از طريق رسانه هاي          :    آموزش همگاني بهداشت از طريق رسانه هاي گروهي        
 . درصدي سطح كلسترول در سرتاسر مناطق شود2 موجب كاهش  تلويزيونـمكتوب در راديو 

 و كلسترول باالي    220كلسترول باالي    ـ   1درمان و آموزش فردي دو نوع رويكرد وجود دارد           در مورد    
 4ارزيابي بيمار توسط مراقب بهداشتي طي        ـ   2  لوواستاتين در روز      mg 30 ميلي گرم در دسي ليتر مصرف        240

 . جلسه سرپايي جهت آموزش بهداشتي5/1جلسه ساليانه و 

 مصرف كم ميوه ها و سبزي ها

 :راهبرد

 سكته مغزي  و     ، منجر به كاهش خطرات بيماري هاي ايسكميك  قلبي         هايز و سب   هاافزايش مصرف ميوه  
ز  وعده سبزي در رو    5 وعده ميوه    2اي كه به نام      در برنامه .   ركتوم،  معده، ريه و مري مي شود       ،سرطان هاي كولون 

 اين راهبردها شامل تبليغات     .در استرالياي غربي و انگلستان انجام پذيرفت از راهبردهاي چندگانه استفاده مي شد             
فشرده و كوتاه ساليانه و آموزش همگاني از طريق تسهيالت بهداشتي، خرده فروشان و ارائه كنندگان خدمات                      

 .غذايي مي شود

 HIV/AIDSبهداشت باروري و 

   ويروس نقص ايمني انساني عفونت ناشي ازابتال به بيماري ايدز يا 
 :راهبرد

 ـ آموزش براي  جوانان و تسهيالت سرپايي براي داوطلبين مشاوره 1
  راديو  و روزنامهــ بهره گيري از رسانه هاي همگاني با استفاده از تلويزيون  2
 له سا10ـ18ـ آموزش مطالبي در مورد ايدز در مدارس براي جوانان بين  3

  آموزش ابتدايي زنان و همتايان آن ها و در اختيار قرار دادن كاندومـالف  
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 عالوه بر موارد فوق يك نظام ارجاع جهت انجام آزمايشات و درمان احتمالي عفونت هاي آميزشي را                  ـب  
 .شامل مي شود

 ـ درمان عفونت هاي آميزشي 4
 ـ جلوگيري از انتقال بيماري از مادر به كودك 5

 .به زناني كه در دوران بارداري خواستار مراقبت هاي پيش از تولد مي شوند اطالعات و امكانات الزم داده شود      
 نظام هاي سالمت بايد در نهايت از نظر درمان ضد رتروويروسي قادر به پوشش دادن                .ن هاي ضد ويروس  اـ درم   6

 .،  باشنددارنددوران بارداري قرار نسبتي از جمعيت مبتال كه در حال حاضر تحت پوشش مراقبت هاي 
ـ تلفيق مداخالت تاثيرات و هزينه هاي تلفيق همه مداخالت فوق الذكر به طرق گوناگون مورد بررسي قرار                        7

 . اين ارزيابي بايد زير بناي تمام راهبردهاي واقعي براي كاهش خطر روابط جنسي غيرايمن  باشد.گرفت

 مواد اعتيادآور

 استعمال دخانيات

 :اهبردر

. هايي را براي كنترل مصرف دخانيات به اجرا گذاشته است           در بسياري از كشورها، دولت قوانين و ماليات       
اند به موفقيت هاي چشمگيري     كشورهايي كه برنامه هاي كنترلي فراگير شامل تركيبي از مداخالت را اتخاذ كرده             

 .نائل شده اند
 موجب افزايش قيمت محصوالت دخانيات مي شود و در          ،وانين مالياتي ق وضع   :ـ وضع قوانين مالياتي   1

 نتيجه ميزان مصرف آن ها كاهش مي يابد
قوانيني كه در ابتدا جهت ممنوعيت        :ـ وضع قوانين در رابطه با تميز نگهداشتن هواي اماكن عمومي           2

با  ولي    بود يياستعمال دخانيات اجرا شد به عنوان اقداماتي جهت جلوگيري از آتش سوزي و بهداشت مواد غذا                   
گذشت زمان اين قوانين بيشتر به شواهد محكم دال بر مضر بودن تنفس هواي آلوده به دود سيگار كه از آن بيشتر                      

 .استبه عنوان سيگار كشيدن غيرفعال ياد مي شود توجه كرده 
ت از  ف دخانيا ر با وضع چنين قوانيني تبليغ مص      :ـ ممنوعيت جامع تبليغ دخانيات از طريق وضع قانون        3

 تلويزيون و ساير رسانه هاي گروهي و نيز تابلوهاي اعالنات و در محل فروش كال               ، راديو ،طريق رسانه هاي مكتوب  
همچنين در فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي ديگر نمي توان نام شركت هاي توليد كننده سيگار را تبليغ                .  ممنوع است 

نين توزيع وسايلي نظير تي شرت كه آرم و نشانه هاي            توزيع نمونه هاي دخانيات به صورت مجاني و همچ         .  كرد
 .شركت را نشان ميدهد نيز ممنوع است

  :ـ آموزش خطرات استعمال دخانيات4

ـ الف  فراهم كردن شرايط آموزشي بهداشتي براي عموم جامعه در مورد خطرات استعمال دخانيات و                     
 چگونگي ترك آن
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 ز دخانيات در مدارس آموزش بهداشت در زمينه خطرات استفاده ا ـب
  آموزش ويژه افراد در معرض خطر باال ـج
وابستگي به  .   سال است  20-60هاي بين     اين روش معطوف به سيگاري     : ـ درمان جايگزين نيكوتين    5

هاي درماني   برخي از روش  .  نيكوتين يكي از موانع اصلي دستيابي به ترك موفقيت آميز دخانيات به شمار مي رود               
ـ الف  :  د از جايگزين عبارتن  ـ ب،   برچسب هاي پوستي    ـ   آدامس حاوي نيكوتين     ،  اسپري هاي استنشاقي نيكوتين   ، ج 

ـ د ـ ه،   قرص هاي مكيدني     برخي از داروهاي ضد افسردگي مثل بوپروپيون            )   اسپري هاي آئروسلي و      
(Bupropion). 

 عوامل خطر محيطي

 آب،  فاضالب و بهداشت فردي مناسب
 راهبرد

هزاره به نصف رساندن تعداد افرادي است كه به آب سالم دسترسي ندارند و در اين                   ـ اهداف توسعه      1
 زمينه حق تقدم با كساني است كه از فاضالب مطلوب بهره مند شده اند

  به نصف رساندن تعداد افرادي كه به آب سالم و فاضالب اوليه دسترسي ندارند- 2
 وريهاي پايينـ تامين آب و فاضالب سالم با استفاده از فن آ 3
 ـ تامين آب و فاضالب سالم از طريق ضدعفوني در محل استفاده 4
 .هاي پيشرفته  ـ تامين آب و فاضالب سالم با استفاده از فن آوري5

 عوامل خطر شغلي

 راهبرد

 كاهش آسيب هاي ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري
 نصب كمربند ايمني  ـ الف

 ب ـ استفاده از كاله ايمني 
  قوانين مربوط به معاينه وسيله نقليه ـج
 كه ديد خوب وجود ندارد ن هايياهاي جلو در زم  استفاده اجباري از چراغ ـد
 هاي انحرافي  سرعت گيرها و راه ـه

 كاهش كمر دردهاي شغلي
ـ الف ا  ارائه آموزش به كارمندان در جهت باال بردن آگاهي آن ها نسبت به خطرات و ارتقاي توانايي آن ه                   

 در مقابله با مشاغل زيان آور
  كنترل مهندسي كه شامل اقدامات فيزيكي در جهت مهار ميزان تماس با عوامل زيان آور ـب 
 . يك برنامه كامل جهت تلفيق كار و محيط كار با ويژگي ها و نيازهاي شغلي ـج
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 سيماي سالمت در جهان و ايران

Health status in the world and Iran 
 

 ر علي اكبر سياري، دكتر سيد احسان بالدياندكت

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا
 
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 سالمت را تعريف كند 

 عوامل اثر گذار بر سالمت را بيان نمايد 

  مقايسه نمايدوضعيت دسترسي به خدمات بهداشتي درماني را در جهان و ايران 

 وضعيت بهداشتي كشور ها را با توجه به شاخص هاي آن تفسير نمايد 

 وضعيت بيماري هاي واگير دار را در كشور و جهان توصيف نمايد 

 وضعيت امنيت غذا و تغذيه را در كشور و جهان شرح دهد 

 تغييرات جمعيتي را توصيف نمايد 

  ملّي و بين المللي را تفسير نمايدوضعيت منابع مالي صرف شده در نظام سالمت در سطح 

 .قادر به مقايسه وضعيت موجود سالمت با وضعيت مطلوب و موقعيت جهاني آن باشد 

 بيان مسئله
سالمت به معني برخورداري از رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است و تنها به مفهوم                    

وان يكي از عمده ترين حقوق انساني تلقي مي شود و در           سالمت به عن  .  نبود بيماري، معلوليت و ناتواني نمي باشد     
عوامل اثرگذار بر سالمت،    .  نتيجه همه مردم بايد به منابع مورد نياز براي تامين سالمت، دسترسي داشته باشند                 

ـ     اجتماعي، محيط فيزيكي، شيوه هاي زندگي و عوامل ژنتيكي و دسترسي به خدمات                  شامل عوامل اقتصادي 
براي بررسي وضعيت سالمت در جهان از شاخص هاي مربوط به سالمت و عوامل اثرگذار               .   است بهداشتي درماني 

اساسي و مهم در امور مالي،          هاي  نشان مي دهد علي رغم تفاوت       ها  ايج پژوهش نت.  بر آن استفاده مي شود     
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باً مشابهي روبرو   تقري هاي  كشورها با چالش    مختلف همه   خدمات بهداشتي درماني در كشورهاي      هو اراي سازماندهي  
حصول اطمينان از برقراري عدالت در دسترسي به خدمات           در بخش بهداشت و درمان شامل      ها  اين چالش .  اند  بوده

براي عموم مردم، توسعه     ها  نمودن هزينه   درماني، افزايش كيفيت خدمات، توسعه و بهبود نتايج درماني، قابل تحمل          
 دخالت دادن هر چه بيشتر مردم در تصميم           ر و بهتر نظام درماني،     پذيري و پاسخ گويي بيشت       كارايي، مسئوليت 

وارده  هاي  البته پاسخ   اجتماعي بوده است،   هاي  و كاهش موانع بين سالمتي و مراقبت        بهداشتي درماني  هاي  گيري
،1بوش(كشورهاي مختلف متأثر از شرايط مختف تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد             در ها  به اين چالش  

2002.( 
        شاخص هايي كه در اين فصل به آن پرداخته شده شامل شاخص هاي دسترسي به خدمات اوليه بهداشتي،                   

سيماي مرگ و بيماري از نظر سن       .  اميد زندگي، مرگ و ابتال به بيماري  ها، جمعيت، تغذيه و اقتصاد بهداشت است             
به عوامل اثرگذار بر سالمت مي شود، ولي در اين          ؛ مربوط   چرايي موضوع .  و جنس در جهان، بسيار متفاوت است       

گفتار، در حد شاخص هاي بهداشتي به موضوع پرداخته شده است و بديهي است كه براي چرايي موضوع بايد به                      
 . منابع ديگر رجوع نماييد

 شاخص ها و موفقيت ها
ان دسترسي مردم به    يكي از عواملي كه براساس آن وضعيت عدالت اجتماعي را در جوامع مي سنجند ميز              

 بيان مي شود و    “شاخص”مي باشد كه برمبناي    ...  خدمات مورد نياز از قبيل خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني و            
 : مواردي از آن به شرح زير است

 وضعيت دسترسي مردم به خدمات اوليه بهداشتي 

بوده   ققان در كشورهاي مختلف جهان    همواره مورد توجه مح   ي  درمانـ  دسترسي يكسان به خدمات بهداشتي              
خدمات بهداشتي درماني باعث ارتقاي         واقع دسترسي عادالنه همه افراد جامعه به          در .)2،2011هندريكس(است  

بنابراين .  هاي اجتماعي شده و باعث ايجاد فضاي رشد و توسعه در جامعه مي گردد              انجام فعاليت  برايسطح سالمت   
هاي   پيش زمينه ايجاد عدالت در جامعه است و حق برخورداري از مراقبت             ،رمانيدسترسي به خدمات بهداشتي و د     

 ).2003، 3گوليفورد (برابر در جامعه خواهد شد هاي بهداشتي و درماني باعث ايجاد فرصت
         سازمان جهاني بهداشت، اهداف نظام هاي سالمت را در سه محور اساسي ارتقاء سطح سالمت، پاسخگويي                

نظام هاي سالمت در دنيا در چهار حيطه توليت، توليد و          .  ت عادالنه مردم در پرداخت هزينه ها دانسته است       و مشارك 
توسعه منابع انساني و غيرانساني براي سالمت، تامين مالي براي پرداخت هزينه هاي سالمت و نهايتاً ارائه خدمات،                  

  برخي از شاخص هاي     1جدول    ).  1394 همكاران،   دكتر رهبر و  .  (اقدام به تحقق سه هدف اساسي فوق مي نمايند       
 .دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي اوليه را نشان داده است

                                                 
1 - Busse R 
2 - Hendryx M 
3 - Gulliford M 
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 ن ساكنا  به  خدمات  ارايه  از  ديگري  برگ  روستايي،  خانواده  پزشك  طرح  شدن  اجرايي  با  1384  الدر س 
 اجراي طرح تحول نظام سالمت،      ، براي اولين بار در كشور، با      1393روستاها ورق خورد و سرانجام در اوايل سال          

دولت گامي مهم و بلند در راستاي دستيابي به ابعاد پوشش همگاني سالمت، ازجمله كاهش ميزان پرداخت از                       
 .جيب و تالش براي افزايش كيفيت خدمات برداشت

 
   شاخص هاي دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي اوليه-1جدول  

 

 درصد پوشش/واحد درصد/تعداد

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 1394(تعداد خانه هاي بهداشت   17884
 4وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 1394(پايگاه بهداشتي شهري  4111
 5وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 1394(پايگاه بهداشتي روستايي  3873
 6مان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، در) 1394(مركز بهداشتي درماني شهري  2534
 وزارت بهداشت) 1393(در صد پوشش مراقبت هاي اوليه بهداشتي شهري  100
 وزارت بهداشت) 1393(در صد پوشش مراقبت هاي اوليه بهداشتي روستايي 95

 دسترسي به آب آشاميدني سالم    

اين در  .  به شمار مي آيد  دسترسي به آب آشاميدني سالم و تسهيالت بهداشتي يكي از نيازهاي اساسي انسان                   
حاليست كه متاسفانه در بسياري از نقاط دنيا، انسان ها در شرايطي زندگي مي كنند كه از اين خدمات بهره مند                        

 ميليون نفر به    748براساس آخرين گزارش هاي انتشار يافته از طريق سازمان جهاني بهداشت حدود               .  نمي باشند
) بيش از يك سوم جمعيت جهان     ( ميليارد نفر    5/2از سوي ديگر    .  سي ندارند منابع توسعه يافته آب آشاميدني دستر     

 . فاقد دسترسي به تسهيالت بهداشتي فاضالب مي باشند
 ميليارد نفر در سراسر جهان به منابع مطمئن آب آشاميدني           3/2 ، بيش از     2012 تا   1990          در فاصله سالهاي    

 كودكاني كه در اثر بيماري هاي اسهالي تلف مي شوند ـ كه عموما مرتبط             در همين مدت تعداد   .  دسترسي پيدا كردند  
 هزار  600 ميليون نفر به     5/1 از حدود    ـبا وضعيت نامناسب آب آشاميدني، دفع فاضالب و ضعف بهداشت مي باشند            

 . نفر كاهش يافته است
م كشور به منابع مطمئن آب         درصد از مرد    95،  1390           براساس نتايج آخرين سرشماري ملي در سال           

 1393همچنين در پايان سال     .   درصد نيز به تسهيالت بهداشتي دفع فاضالب دسترسي دارند         98آشاميدني و حدود    
 )1395 شقاقي،. ( درصد از جمعيت روستايي كشور تحت پوشش شركت هاي آب و فاضالب گزارش شده اند6/76، 

                                                 
 .پايگاه سالمت كه خدمات جديد ارايه مي كنند در اين تعداد لحاظ گرديد است - 4
 .شودمي  هزار نفر جمعيت مجري برنامه پزشك خانواده20 اين تعداد شامل مراكز بهداشتي درماني در مناطق روستايي و شهرهاي زير - 5
  مركز بهداشتي درماني و  مركز سالمت جامعه- 6
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 اميد زندكي

ما نشان  اين معيار به     .  متوسط طول عمر افراد يك جامعه است        ، معياري براي تشخيص      اميد زندگي 
. )2جدول    (داشته باشد را  دهد كه هر فرد بايد حداقل توقع چند سال زندگي در كشوري كه در آن به دنيا آمده،                    مي 

 . انتظار داشتن سالمتي نسبي را داشته باشد         ،براي توصيف سالهايي است كه فرد      نيز  اميد زندگي سالم    اصطالح  
عواملي كه با بهينه سازي و  جدي گرفتن           .  گذارندتاثير مي  »  اميد زندگي «عوامل متعدد و متنوعي بر شاخص         

 . هركدام مي توان اميدزندگي هر كشوري را افزايش داد
 آن به طرز چشمگيري      "اميدزندگي"      ژاپن يكي از كشورهايي است كه بعد از جنگ جهاني دوم، شاخص                 

دولت ژاپن  .   سال بيشتر شد   7/13ه طوري كه يك دهه بعد از جنگ، نرخ اميد زندگي ژاپني ها             افزايش يافته است، ب   
در سال هاي بعدي نيز توانست با افزايش سطح خدمات بهداشتي درماني، آموزش سبك زندگي سالم و به ويژه                      

گر از كشورهايي   هند نيز يكي دي    .   را در اين كشور افزايش دهد        "اميدزندگي"اصالح الگوهاي تغذيه اي شاخص    
 اميد زندگي   2004هندي ها در سال    .   را به خوبي ارتقاء دهد     "اميدزندگي"است كه در دهه اخير توانسته شاخص         

  . برسانند6/69 به 2014 سال بود موفق شدند اين رقم را در سال 9/63شان 
شيوه ارائه خدمات    .  ددر كشورهاي مختلف به عوامل متعدد و متنوعي بستگي دار             »  اميد زندگي «نرخ          

 هاي  فراگير، سبك زندگي رايج، كميت و كيفيت استرس          هاي  بهداشتي و درماني، سطح آموزش سالمت در رسانه        
مجاز و عمومي، سالمت محيط زيست و شرايط اقتصادي كشور را مي توان از                   فردي و اجتماعي، ميزان شادي     

 اين حال، عوامل ديگري نيز مي توانند بر طول عمر ما             با  .ناميد»  اميد زندگي «مهمترين عوامل موثر بر شاخص       
در تمام  .  تاثير بگذارند؛ به عنوان نمونه ژنتيك، نژاد و حتي جنسيت از عوامل تاثيرگذار در اين حوزه تلقي مي شوند                   

ردن، مالي  ا:   كشور صدق نمي كند    3زنان بيشتر از مردان است ولي اين قاعده در          »  اميد زندگي «كشورهاي جهان،   
 .و افغانستان

درآمد و پردرآمد جهان نشان       در كشورهاي كم  »  اميد زندگي «نيز تحقيقي جامع درباره نرخ        2011         در سال   
 سال  80 سال و دركشورهاي پردرآمد حدود       60 درآمد حدود    هاي كم ردر كشو »  اميد زندگي «داد كه ميانگين نرخ     

سازمان .  ساكنان يك كشور است   »  اميد زندگي «صادي در   اين نتيجه، نشان دهنده نقش پررنگ شرايط اقت        .  است
 :منتشر كرد  كشور جهان 222 را در» اميد زندگي«آمار ، 2013 در پايان سال جهاني بهداشت

اميد «صدر جدول    سال در    5/86، دومين كشور كوچك جهان، با ميانگين سني          »موناكو«كشور كوچك   
 سال  08/83،  84،  2/84،  6/84سني   هاي  كنگ با ميانگين    ور و هنگ  ژاپن، آندورا، سنگاپ  .  قرار گرفته است  »  زندگي

كانادا كه در تبليغات خود، زياد بر شاخص        .   اند را به خود اختصاص داده    »  اميد زندگي «دوم تا پنجم جدول     رتبه هاي  
 اگرچه  قطر  .در رتبه دوازدهم جدول هستند     سال   5/82 مي كرد با ميانگين سني      در اين كشور تاكيد   »  اميد زندگي «

 جدول  68 سال در رتبه        5/75يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان محسوب مي شود، با ميانگين سني                  
 .  سال در رتبه نود و هفتم2/74 قرار گرفته است و چيني ها با ميانگين سني "اميدزندگي"

 "اميدزندگي" جدول قرار گرفته است اين درحالي است كه          106اميد زندگي در رتبه     " سال   5/73ايران با   
 سال  5/47كشور سيرالئون با ميانگين سني       .   سال است  76 زنان ايراني    "اميد زندگي " سال و    72مردان ايراني   
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اين درحالي است كه رتبه آخر جدول در سال هاي گذشته به چاد تعلق                 .   را درجهان دارد    "اميدزندگي"كمترين  
 . داشته است
 

 مان جهاني بهداشت مقايسه اميد زندگي در مناطق ساز-2جدول  
 

   اميد  زندگي از بدو تولد اميد زندگي سالم از بدو تولد

 زن مرد
هر دو     

 جنس
 زن مرد

هر دو     
 جنس

 سال
منطقه 

WHO 
49 51 50 57 60 58 2013 
   48 52 50 1990 

 آفريقا

65 69 67 74 80 77 2013 
   68 75 71 1990 

 آمريكا

58 60 59 66 70 68 2013 
   58 60 59 1990 

جنوب شرقي     
 سياآ

64 70 67 73 80 76 2013 
   68 75 72 1990 

 اروپا

58 60 59 67 70 68 2013 
   61 63 62 1990 

 شرق مديترانه

66 70 68 74 78 76 2013 
   67 72 69 1990 

غرب اقيانوس    
 آرام

60 64 62 68 73 71 2013 
   62 67 64 1990 

 جهاني

 ) بهداشتمنبع سازمان جهاني(

 مرگ كودكان زير يكسال

 اسالمي  جمهوري  در  اساسي  هاي پيشرفت  ،سال يك  زير  كودكان  مير  و  مرگ  نرخ  شاخص  خصوص    در
 و  مرگ، ميزان   1350 نشان داده شده است در انتهاي دهه          4 و   3همانطور كه در جدول     .  است  حاصل شده   ايران
 هزار  هر  در  مرگ  5/52  از   بوده است اين ميزان    زنده  تولد  هزار  هر  در  مرگ مورد   110  سال يك  زير  كودكان  مير
 يافته  كاهش  1394  سال  در    مورد  14 كمتر از      به  و  1389  سال  در  مرگمورد    20  به  1369  سال  در  زنده  تولد
 هاي مرگ  درصد  90  به  نزديك    كه  شود مي  مشاهده   سال و زير يكسال    5 مرگ زير    شاخص  دو  مقايسه   با .است
 و  مرگ  كاهش  و  كنترل  به  توجه  اهميت  خوبي  به  نكته  اين  كه  است  داده  رخ  زندگي  ستنخ  سال  در  سال پنج  زير
 . دهد مي نشان سني گروه اين در را كودكان مير
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  سال اخير40 روند كاهش مرگ كودكان زير يكسال در جمهوري اسالمي ايران در -3جدول  
 

1394  ه تولد زند1000مرگ در  50انتهاي دهه  1369 1389 1391 1392

 زير يكسال 110 52 20 15 14 13,8
 

 از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورها          7نسبت مرگ و مير كودكان زير پنج سال         
علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا                      .  است

 كه در   8به همين منظور براساس اهداف توسعه هزاره        است و شورها   مهم ك  اتكاهش آن از تعهد   .  افزايش آن است  
 ميالدي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت، نسبت مرگ و مير كودكان در اين كشورها تا سال                     2000سال  
 كاهش مي يافت و خوشبختانه جمهوري اسالمي ايران         1990 درصد نسبت به سال       75 ميالدي مي بايست    2015

 .  به اين هدف دست يافت2015قبل از سال 
 

  مقايسه آمار مرگ كودكان زير يك سال-4جدول  

 )منبع سازمان جهاني بهداشت(

 مرگ كودكان زير پنج سال

 از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورها          11نسبت مرگ و مير كودكان زير پنج سال       
يه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي        علت انتخاب اين شاخص به عنوان نما      ).  6 و   5جدول  (مي باشد  

                                                 
7 - U5MR 
8 - Millennium Development Goals 

 افغانستان، بنگالدش، بوتان، هندوستان، ايران، ماديو، نپال، پاكستان، سريالنكا - 9
 

  بحرين، عراق، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، فلسطين، سوريه، تركيه، امارات، يمن-10
11 - U5MR 

 كشور/منطقه تولد زنده1000مرگ نوزادان در   تولد زنده1000مرگ كودكان زير يك سال در 

 ايران 10 8/13
 متوسط جهاني 19 32
 مناطق توسعه يافته 3 5

 مناطق در حال توسعه 21 35
 9منطقه آسياي جنوبي 29 41
 10منطقه آسياي غربي 12 19

 آندورا 46 96

 ژاپن 1 2
 سنگاپور 1 2
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به همين منظور براساس اهداف توسعه        است و  مهم كشورها    اتكاهش آن از تعهد   .  در كاهش يا افزايش آن است     
 ميالدي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت، نسبت مرگ و مير كودكان در اين                   2000 كه در سال      12هزاره

 كاهش مي يافت و خوشبختانه جمهوري      1990 درصد نسبت به سال      75ي مي بايست    ميالد 2015كشورها تا سال    
 .  به هدف دست يافت2015اسالمي ايران قبل از سال 

 
  سال اخير40 سال در 5 روند كاهش مرگ كودكان زير -5جدول  

 
1394 1392 1391 1389 1369 

 50انتهاي دهه 

 

 تولد زنده1000مرگ در 

 
  سال5زير  <170 140 68 22 18 17

 
  سال5 مقايسه آمار مرگ كودكان زير -6جدول  

 كشور/ منطقه  تولد زنده1000 سال در 5مرگ كودكان زير 

 ايران 16
 متوسط جهاني 43
 مناطق توسعه يافته 6

 مناطق در حال توسعه 47
 منطقه آسياي جنوبي 51
 منطقه آسياي غربي 22
 ژاپن 3
 سنگاپور 3

 ) بهداشتمنبع سازمان جهاني(

 مرگ مادران به ازاي يكصدهزار تولد زنده

 مادر در دنيا بر اثر عوارض قابل اجتناب بارداري و زايمان، جان خود را از دست                        800روزانه حدود    
 13 زن دچار عوارض بارداري     20تخمين زده مي شود كه در دنيا به ازاي هر مورد مرگ مادر، حدود                    .  مي دهند
 14.از اين ها عوارض شديدي هستند كه زنان ممكن است طوالني مدت از آن رنج ببرندتقريبا يك چهارم    .  مي شوند

 استفاده مي شود كه    MMR يا به اختصار     15نسبت مرگ مادران  شاخصي به نام        از مرگ مادر  براي اندازه گيري    
  نشان مي دهد  تولد زنده را100000اين شاخص تعداد مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان به ازاء هر 

                                                 
12 - Millennium Development Goals 
13 - Maternal Morbidity 
14 - Severe Maternal Morbidity 
15 - Maternal Mortality Ratio 
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 ميالدي مورد تعهد كشورهاي جهان       2000، براساس اهداف توسعه هزاره كه در سال           2015        قبل از سال    
 1990 درصد نسبت به سال       75 ميالدي، بايد    2015قرار گرفت، نسبت مرگ و مير مادران در كشورها تا سال               

 و آخرين بيانيه سازمان جهاني        SDGs(16(ار  ، براساس اهداف توسعه پايد      2015بعد از سال     .  كاهش مي يافت 
 2015 منتشر شده شاخص هاي زير براي كاهش عادالنه مرگ مادري بعد از سال                  2014بهداشت كه در سال      

 :تعيين شده است
   :شاخص جهاني

 در صد هزار تولد زنده برسد       70 در جهان به كمتر از       17 ميالدي، متوسط نسبت مرگ مادري     2030تا سال   
 . برابر ميانگين جهاني نباشد2 در صد هزار تولد زنده يعني بيشتر از 140كشوري بيشتر از و در هيچ 

 : شاخص دركشورها

يعني ( در صد هزار تولد زنده بوده است          420 كمتر از    2010در كشورهايي كه نسبت مرگ مادر در سال          
 كاهش  2010اندازه دو سوم آن در       حداقل به    2030، رقم اين شاخص تا سال       )بيشتر كشورهاي دنيا ازجمله ايران    

 .يابد
 در صد هزار تولد زنده بوده است          420 بيشتر از    2010در كشورهائي كه نسبت مرگ مادران در سال           

 در صد هزار    140 در هيچ كشوري بيشتر از       2030كاهش اين شاخص بايد سير نزولي بيشتري داشته و در  سال              
ق، هدف و استراتژيهاي زير توسط سازمان جهاني بهداشت توصيه            براي دستيابي به شاخص فو      .تولد زنده نباشد  

 :شده است
 .18مرگهاي قابل اجتناب مادران) پايان دادن به( پيشگيري از : هدف نهايي

 :اهداف استراتژيك 

 رفع بي عدالتي در دسترسي و كيفيت خدمات سالمت باروري، مادري و نوزادي  •
 ي، مادري و نوزادياطمينان از پوشش جامع خدمات سالمت بارور •
 توجه به تمام علل مرگ هاي مادري، عوارض مادري و باروري، ناتواني هاي مرتبط با آن •
 تقويت سيستم هاي سالمتي براي پاسخ به نيازها و اولويت هاي زنان و دختران •

 :وضعيت موجود

 1990سال    درصد نسبت به      44  مرگ مادر در دنيا رخ داده است كه              303000 حدود     2015در سال     
 كمتر شده است 

نسبت .   درصد كل مرگ هاي مادري دنيا را به خود اختصاص داده اند              99مناطق در حال توسعه حدود       

                                                 
16 - Sustainable Development Goals 
17 - MMR 
18 - Ultimate Goal :  Ending Preventable Maternal Mortality 
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 ).8جدول (مي باشد ) 12(  برابر مناطق توسعه يافته 20حدود ) 239(مرگ مادران، در مناطق در حال توسعه 
 ان جهاني بهداشت  در ايران براساس آخرين گزارش سازمMMR روند -7جدول  

2015 

)1394( 

2010 

)1389( 

2005 

)1384( 

2000 

)1379( 

1995 

)1374( 

1990 

)1369( 

 سال ميالدي

 )سال شمسي(

  )MMR(نسبت مرگ مادران  123 80 51 34 27 25

 درصد كاهش، جزو كشورهاي موفق در دستيابي به هدف           80 همين گزارش، كشور ايران با حدود         طبق
  .)7جدول (شده است توسعه هزاره اعالم 

در مناطق مختلف دنيا    Life time Risk of Maternal death     و        MMR شاخص هاي   -  8جدول  
 براساس تقسيم بندي سازمان جهاني بهداشت

احتمال خطر مرگ در اثر عوارض          2015تخمين نسبت مرگ مادر در سال 
 بارداري و زايمان در طي عمر زن

 )عدد يك،  تقسيم بر عدد زير( 

 متوسط حداقل حداكثر

 منطقه

 افريقا 542 506 650 37
 امريكا 52 49 59 920

 اروپا 16 15 19 3400
 آسياي جنوب شرقي 164 141 199 240
  )EMRO(مديترانه شرقي  166 142 216 170

 كشور ايران 25 21 31 2000
 دنيا 216 207 249 180

 مناطق توسعه يافته 12 11 14 4900
 مناطق در حال توسعه  239 229 275 150

  سال5پوشش واكسيناسيون كودكان زير 

 سال فوت   5 ميليون كودك زير      6 سازمان جهاني بهداشت، ساالنه حدود        2014براساس گزارش سال    
درصد شرايط و عوارض    11درصد عفونت هاي تنفسي،    15درصد در اثر تولد نوزاد نارس،       17كه از اين تعداد      .مي كنند

 درصد،  86ثالث    :  2014پوشش جهاني واكسن ها در سال      .   درصد ماالريا است   7 درصد اسهال و     9ان،  حول زايم 
 پوشش  2014در سال   .   درصد بوده است   B  82 درصد و براي هپاتيت      56)  نويت دوم ( درصد، سرخك    86فلج اطفال 

 درصد، در آفريقا    51كا درصد، در آمري   56 درصد بوده، اين ميزان در جهان       99نوبت دوم واكسن سرخك در ايران        
 درصد، در منطقه جنوب شرقي       93 درصد، در منطقه غرب اقيانوس آرام          66درصد، در منطقه مديترانه شرقي     11

، پوليو، سرخك،   DTP واكسن   6، در ايران    1356تا سال   .   درصد بوده است   84 درصد و در منطقه اروپا        59آسيا    
BCG    سه واكسن هپاتيت     ،1393تا سال   .   درصد تزريق مي شد   30 با پوشش B       سرخجه، اوريون اضافه شد، و در ،
 به برنامه واكسيناسيون كودكان ايران افزوده       b، دهمين واكسن جديد يعني هموفيلوس آنفلوانزاي تايپ         1393سال  
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 . ناميده شد"پنتاواالن" تحت عنوان DTP و Bشد و همراه با واكسن هپاتيت 

 وضعيت بيماري تاالسمي بتا در جهان

. بطور اوليه بيماري تاالسمي بيماري محدود به مناطق خاصي از جهان بوده است             :  دگي جغرافيايي پراكن
تاالسمي در  .  در حال حاضر تاالسمي در  نواحي مديترانه، آفريقا، خاورميانه، آسيا، اروپا و آمريكا منتشر مي باشد                   

لند، مالزي، اندونزي و در خاورميانه       آسيا، نواحي جنوب شرقي، همچنين نواحي جنوبي چين، هند، بنگالدش، تاي             
شامل ايران، پاكستان تا سواحل شمالي آفريقا و آمريكاي جنوبي و در اروپا بويژه جنوب و مركز اروپا، شامل پرتقال،                    

در حال حاضر مهاجرت و ازدواج هاي بين        .  اسپانيا، ايتاليا، يونان تا بخش هاي جنوبي شوروي سابق، پراكنده است           
يت ها و قوميت هاي مختلف باعث شده تا تاالسمي حتي در كشورهاي اروپاي شمالي نيز به وقوع                     افراد از جمع  

در .   تا سه درصد جمعيت جهان، ناقل ژن تاالسمي بتا هستند            5/1براساس مستندات علمي مختلف بين       .  بپيوندد
 . درصد مي رسد20 تا 10ناحيه جنوب شرقي آسيا شيوع ناقلين بتا تاالسمي به 

 ميليون ناقل تاالسمي    90 تا   80تخمين زده مي شود شيوع بيماري و مرگ ناشي از آن در جهان، در حدود                          
.  مورد جديد تاالسمي بتا، در جهان متولد شوند         000/60همچنين تخمين زده مي شود ساليانه حداقل        .  بتا مي باشد 

 000/200 در حال حاضر برآورد مي شود كه         همچنين.  بيشينه اين موارد در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد          
با توجه به ميزان بروز بيماري تاالسمي       .  بيمار تاالسمي بتا در قيد حيات هستند و در مراكز مرتبط ثبت نام نموده اند             

بتا، كم شماري در فراواني گزارش شده بيماران به آن دليل است كه تعداد زيادي از آنها حتي قبل از تشخيص و                         
 . شورهايي كه امكانات الزم درماني را فراهم نمي آورند، جان خود را از دست مي دهندثبت، در ك

 اپيدميولوژي بيماري تاالسمي بتا در كشور

در ايران تاالسمي بتا    .   تاالسمي بتا شايع ترين بيماري ارثي ايران است          :پراكندگي جغرافيايي بيماري  
اين پراكندگي با نقشه شيوع ماالرياي فالسيپارم در         .  ده است بويژه در مناطق ساحلي جنوبي و شمالي كشور پراكن         

با وجود اين به دليل وقوع مهاجرت و ازدواج هاي بين گروهي و جمعيتي،                 .  گذشته در اين مناطق تطبيق دارد       
 . تاالسمي بتا در تمام مناطق كشور ديده مي شود

درصد جمعيت ايران ناقل ژن بتا تاالسمي          5 تا   4شيوع و بروز بيماري، تخمين زده مي شود بطور متوسط بين              
 .  نفر است000/18تعداد بيماران ايران براساس ثبت موارد در مراكز تزريق خون سراسر كشور حدود . باشند

        در صورت عدم مداخله پيشگيرانه، بروز مورد انتظار تاالسمي بتا در ايران در هر سال بطور متوسط يك مورد                    
است ولي در شرايط اجراي برنامه هاي پيشگيري و كنترل بيماري، بروز به تناسب موفقيت                   تولد زنده    1000در  

در حال حاضر با توجه به موفقيت برنامه پيشگيري از          .  برنامه در هر استان و در نتيجه در كل كشور كاهش مي يابد           
مورد در ده هزار تولد زنده طي           1 در ده هزار تولد به         6/4بروز بتا تاالسمي ماژور، ميزان بروز اين بيماري از             

ميزان بروز باقي مانده مربوط به مناطقي از كشور است كه الگوي              .   كاهش يافته است   1392 تا   1377سال هاي  
علل بروز در آن ها متفاوت از ساير نقاط كشور بوده و استراتژي هاي پيشگيرانه ي ويژه اي متناسب با تحليل علل                     

بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شده              بروز توسط اداره ژنتيك وزارت      
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 )1394سموات، عظيمي، . (است

 كنترل بيماري هاي عفوني
در خصوص برنامه هاي مرتبط با بيماري هاي عفوني، اشاره اي به برنامه هاي مبارزه با فلج اطفال، سرخك،                

 : خواهيم كردHIV/AIDS نوپديد و بازپديد و ازجمله كزاز نوزادان، سل، ماالريا و بيماري هاي
 ريشه كني فلج اطفال 

 را تصويب نمود در آن زمان،       2000، ريشه كني فلج اطفال تا سال        1988مجمع جهاني بهداشت در سال      
 مورد از اين بيماري در جهان رخ         350000 كشور جهان حالت بومي داشته و ساالنه بيش از             125فلج اطفال در    

 گزارش شد و از آن زمان كشور ايران عاري از فلج اطفال              1379آخرين مورد فلج اطفال در ايران در سال          .  ادمي د
در حال حاضر ويروس فلج اطفال تنها در دو كشور افغانستان و پاكستان بومي است و طبق برآوردهاي                        .  است

روند .  ه فلج اطفال جلوگيري كرده است      سازمان جهاني بهداشت، ريشه كني اين بيماري از ابتال ده ميليون نفر ب               
 مورد در دنيا    74،  2015 مورد و در سال      359، تعداد   2014بيماري در سطح جهان، رو به كاهش بوده و در سال              

 . گزارش شده است

 سرخك

 بوده است از    2015 درصد، تا سال     95          هدف برنامه سرخك، كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك به ميزان            
 درصد كاهش   79 درصد و تعداد مرگ ناشي از اين بيماري           73 تعداد موارد ابتال به سرخك        2014 تا   2000سال  

 نفر در منطقه مديترانه شرقي       38592 نفر مبتال به سرخك شدند        853479،  2000در جهان در سال     .  يافته است 
 .  ه مديترانه شرقي بودند نفر ساكن منطق54300 نفر فوت كردند كه 547000ساكن بودند از اين تعداد حدود 

   
 1390-94 ـ روند پنج ساله سرخك در سطح كشور، طي سال هاي 9جدول 

 سال

تعدادموارد تب        
 و بثورات ماكولوپاپوالر  

  شناسايي شده

تعداد موارد تاييد    
 شده آزمايشگاهي   

 سرخك

1390 3150 30 
1391 4217 234 
1392 3956 100 
1393 4401 142 
1394 6140 450 

 
 نفر در منطقه مديترانه شرقي ساكن        18129 نفر مبتال به سرخك شدند كه          267482،  2014در سال   

.  نفر ساكن منطقه مديترانه شرقي بوده اند      13900 نفر فوت كردندكه     114900،  2014از اين تعداد در سال    .  بوده اند
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طبق برآورد  .  ص گرديده است   مشخ 9روند پنج ساله موارد گزارش شده سرخك در جمهوري اسالمي، در جدول               
 ميليون نفر در اثر ابتال به سرخك           17 از مرگ     2000-2014انجام شده واكسيتاسيون سرخك در سال هاي          

 .جلوگيري كرده است
به ترتيب يك مورد مرگ در اصفهان در كودك زير يكسال             )    1389(   2010و  )  1383  (  2004در سال   

 ساله پاكستاني  اتفاق افتاد كه از هردو نمونه آزمايشگاهي تهيه نشده                3ايراني و يك مورد در زاهدان در كودك          
 .است

يك  مورد مرگ در كودك زيريكسال ايراني در شهرستان چابهار و در سال                  )    1391  (2012در سال   
  ساله  افغاني  در شهرستان جيرفت اتفاق افتاد  هر           3در طغيان سرخك يك  مورد مرگ در كودك          )  1393  (2015
 .ورد نتيجه آزمايشگاهي سرخك تاييد شده داشتنددو  م

 كزاز نوزادي

ايران .  رخ مي دهد )   كشور جهان  34عمدتاً در   ( مورد مرگ ناشي از كزاز نوزادي در جهان           50000ساالنه  
، چهار مورد كزاز    1394، سه مورد و در سال        1393در سال   .   موفق به حذف اين بيماري شده است        1995از سال   

. ان رخ داده است ولي خوشبختانه موردي از مرگ ناشي از اين بيماري در كشور گزارش نشده است                   نوزادي در اير  
 . ، حدود ده هزار نوزاد به علت كزاز نوزادي فوت مي كردند1360اين درحالي است كه تا قبل از سال 

 سل

 مورد جديد سل در دنيا       ميليون 9 ساالنه حدود    .اند شده مبتال سلي، عفونت به دنيا در نفر ميليارد 2تاكنون
 نفر ميليون دو 1990 در سال  رقم   اين   ميليون نفر بر اثر ابتال به سل فوت مي كنند          5/1  همه ساله  بروز مي كند و  

ميزان ابتال   است آينده مبهم  در سل روند.  دهد مي   تشكيل را مرگ علّت درصد 3  بيماري سل، حدود   .است بوده
اي يكصد هزار نفر جمعيت مي باشد، براساس برآورد سازمان جهاني              مورد به از  )  126-141  (133جهاني سل   

 متاسفانه تنها   .مورد در يكصد هزار نفر جمعيت گزارش شده است        )  18-26  (22  ايرانبهداشت ميزان بروز سل در      
 از سوي كشورهاي جهان شناسايي و به سازمان جهاني بهداشت              گذشته سال   طياز موارد سل تخميني      %  63

 .اندگزارش شده 
كشورهاي .  ودگي همزمان به ويروس ايدز خطر ابتال به بيماري سل را به طور معناداري افزايش مي دهد               آل

، به ويژه كشورهاي واقع در افريقاي زير صحرا، شاهد افزايش چشمگير تعداد بيماران مبتال به                HIV با شيوع باالي  
، ميزان شيوع   2015در سال     . بوده اند  90 دهه    برابر ميزان هاي بروز گزارش شده سل در        3  تا  2سل و افزايش    

  .تخمين زده شده است% 12 در ميان بيماران مبتال به سل در جهان HIVعفونت 
 مورد به ازاي يكصد هزار نفر       142تعداد موارد از     موارد ثبت و كشور در  19استراتژي داتس  اجراي به توجه با

 بزرگ موفقيت كه)  بيش از ده برابر كاهش     (ه است    كاهش يافت  1393 مورد در سال      9/12 به   1343در سال   

                                                 
19 - Directly Observed Strategy 
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 .است بهداشتي در سطح كشور
 مقاومت آمده بوجود كه بزرگي خطر و است گسترش به رو ايدز بروز علت به جهاني سطح در سل روند

 .است آور سرسام و گران بسيار مقاوم موارد درمان هزينه كه طوري به است سل ضد رايج داروهاي به سل ميكروب
 هزار تومان بوده ولي اين هزينه براي هر يك از موارد سل             450ر حال حاضر هزينه درمان هر مورد سل، كمتر از           د

 بوده دنيا در مرگ علّت هفتمين 1990 در سال  سل.   ميليون تومان برآورد مي گردد    250 تا   40مقاوم به درمان بين     
 استراتژي سل اجراي  كنترل در بهداشت جهاني زمانسا سياست.  نكند تغيير 2020 سال تا شود بيني مي  پيش و است

 با خلط اسمير مشاهده(تشخيص   براي موثر ساختار يك كه است مستقيم نظارت تحت20 مدت كوتاه انداتس درم 
 .شود مي   شامل هم را )نوري ميكروسكوپ

 ماالريا

 و به دنبال    1/2/1389 با عنايت به مصوبات هفتمين جلسه شورايعالي سالمت و امنيت غذا در تاريخ                  
 ، اقدامات همه    1404تاكيد انجام شده طي نشست مزبور مبني بر تالش بي وقفه در خصوص حذف ماالريا در افق                  

 شهرستاني شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي        ـجانبه اي توسط همكاران ستادي، مديران و كارشناسان استاني           
در .  صه ظهور رسيده كه نتايج ارزشمندي را بدنبال داشته است         زاهدان، ايرانشهر، بندرعباس، كرمان و جيرفت به من       

 مورد بومي ماالريا    1240 مجموعا   1390 مورد ماالريا گزارش شده، درحاليكه در سال         11333 در كشور    1387سال  
 . گزارش شده است
ان،در استان هرمزگ    مورد 12 مورد بومي ماالريا در كشور گزارش گرديده كه          246 مجموعا   1393در سال 

 . مورد استان سيستان و بلوچستان و  فقط يك مورد ماالرياي بومي در استان كرمان گزارش گرديده است233
 مورد آن  فالسيپارم بوده      21 مورد بومي ماالريا در كشور گزارش شده است كه           212 مجموعا     1394      در سال    

ان بوده، كه مربوط به شهرستانهاي سراوان،         همگي موارد فالسيپاروم بومي متعلق به سيستان ـ بلوچست           .  (است
اين شهرستان ها در نوار مرزي با ايالت بلوچستان پاكستان قرار دارند، كه براساس              .  سرباز، كنارك و چابهار ميباشد    

 .)آخرين تخمين هاي سازمان جهاني بهداشت از آلوده ترين مناطق جهان محسوب مي شوند
 در صد مناطق كشور،  اين بيماري        90ماالريا و توقف انتقال محلي بيماري در              وضعيت نا همگون انتقال          

از سوي ديگر وجود مهاجرت هاي كنترل      .  را در بسياري از استان ها به يك مشكل فراموش شده مبدل نموده است             
شوار كرده  نشده از مرزهاي شرقي و گستردگي آثار آن به تمامي استان ها شرايط را براي حذف ماالريا بسيار د                      

البته با مديريت صحيح منابع، تالش موثركارشناسان و حمايت همه جانبه مديران استاني اين مشكل نيز                    .  است
عليرغم عدم بهره مندي از رديف اختصاصي بودجه اي، به شكل قابل تقديري جبران گرديده و زمينه حذف ماالريا                   

 .اطق جهان محسوب مي شود، فراهم نموده استدر كنار ايالت بلوچستان پاكستان كه از آلوده ترين من
هم اكنون حذف ماالريا در يك كشور بزرگ منطقه كه سالهاي طوالني در تصور كارشناسان و مديران                    

                                                 
20 - Treatment short Course 



 186 /سيماي سالمت در جهان و ايران / 7گفتار 
 

 

 .خبره سازمان جهاني بهداشت نمي گنجيده است، در جمهوري اسالمي ايران در شرف به بار نشستن مي باشد
 25 جهاني بهداشت هرساله در تمامي كشورهاي عضو مراسمي در روز             با تصويب مجمع عمومي سازمان              

آوريل با عنوان روز جهاني ماالريا برگزار ميشود، و طي آن متوليان سالمت، مديران عاليرتبه و نمايندگان                          
 . سازمانهاي بين المللي براي حمايت از فعاليت ها و برنامه هاي مبارزه با ماالريا گرد هم مي آيند

 22 و بازپديد 21 هاي عفوني نوپديدبيماري

عليرغم پيشرفت هاي برجسته در تحقيقات پزشكي و درمان در طي قرن بيستم، بيماري هاي عفوني هنوز                
به عنوان يكي از علل عمده مرگ در دنيا باقيمانده اند و اين مسئله ناشي از نوپديدي بيماري هاي عفوني جديد و                       

 ناشي از عوامل عفوني مي باشند كه طي        بيماريهاي عفوني نوپديد  .  مي باشدبازپديدي بيماري هاي عفوني قديمي،     
و يا از قبل نيز وجود داشته ولي عامل مسبب آنها طي اين دوره              )  ايدز، سارس (سه چهار دهه ي اخير، شناسايي شده       

زماني نسبت به   و يا عليرغم قدمت بيماري، عامل مسبب آن ها طي اين دوره            )  Cهپاتيت  (زماني، شناسايي گرديده    
و يا عليرغم وجود آن در بسياري از نقاط جهان،           )  سل مقاوم به چند دارو    (بسياري از آنتي بيوتيك ها مقاوم گرديده      

براي اولين بار طي سه چهار دهه اخير در يكي از مناطق يا حتي يكي از استان هاي كشور، شناسايي شده است                         
 آن دسته از بيماري ها مي باشند كه       بيماريهاي عفوني بازپديد  سوي ديگر   از  )  ...  فاسيوليازيس انساني در كرمانشاه   (

قبال شناخته شده اند ولي در طول زمان و تحت تاثير بهبود شيوه زندگي و اقدامات پيشگيرنده، از ميزان بروز و                         
 نمي  شيوع آنها به شدت كاسته شده به نحوي كه ديگر به عنوان مشكل بهداشتي عمده و اولويت داري مطرح                      

شده اند ولي تحت تاثير عوامل مختلفي نظير، جنگ، مهاجرت، پناهندگي، حوادث طبيعي و امثال اين ها طي                        
بازپديدي سل و ليشمانيوز احشايي در زمينه ايدز، بازپديدي ديفتري در               (سال هاي اخير مجددا شعله ور شده اند        

 نوع بيماري جديد ظهور كرده اند      40ل بيش از     دهه اخير حداق   4بطور كلي در طي     ).  شوروي سابق و در خوزستان    
تعدادي از بيماريهاي عمده تاثيرگذار     .  كه اين مسئله بار مضاعفي را بر بار جهاني بيماريهاي واگير تحميل مي نمايند            

بر سيستم بهداشتي جهان تا زمان نگارش شامل بيماري آنفلوانزاي پرندگان، بيماري كورونا، ويروس عامل                       
MERS ابوال، عامل     ، بيماري ZIKA           بيماري چيكن گونيا، بيماري تب دنگ، هپاتيت هاي ،C   و E  مي باشند   .

عوامل زيادي بر نوپديدي و بازپديدي بيماريهاي عفوني تاثير گذار مي باشند كه عمده ترين آنها به شرح زير                         
 :مي باشد

ناشي از تجويز داروي    (ايش مقاومت دارويي     تغيير در بيماريزايي عامل بيماري ـ افز       :عوامل مرتبط با عامل بيماريزا    
اشتباه، عدم پذيرش بيمار، تجويز مقدار نامناسب دارو، داروي تقلبي، استفاده نا مناسب دارو در حيوانات و گياهان،                    

  مقاومت به عوامل حشره كش و ضد عفوني كننده ها و گندزداها-)از بين رفتن اثربخشي دارو
ات دموگرافيك جمعيتي، تغيير رفتارهاي انساني، حساسيت انساني به عوامل                تغيير :عوامل مرتبط به ميزبان    

 .بيماريزا، فقر و نابرابري هاي اجتماعي

                                                 
21 . Emerging 
22 . Re-emerging 
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، افزايش  )گرم شدن زمين، پديده ال نينو      ( تغييرات آب و هوايي و اكوسيستم          :عوامل مرتبط به محيط و اقليم      
 مسافرتهاي بين المللي و تجارت جهاني، از بين           استفاده از زمين و توسعه اقتصادي، صنعتي شدن و تكنولوژي،           

 . ، نقص و فقدان حمايت هاي سياسي)جنگ، افزايش جمعيت، آشوبهاي اجتماعي(رفتن ساختارهاي بهداشتي 
 عامل عفونتزاي حيواني براي     1415حدود  ( انتقال عوامل بيماريزا از حيوانات به انسان          :عوامل مرتبط به حيوانات   

 درصد اين ميكروب ها بيماري مشترك انسان و حيوان را ايجاد                61نده مي باشند و حدود       انسان نيز آلوده كن    
، جابجايي  ) درصد پاتوژن هايي كه جديداً شناسايي گرديده اند منشا حيواني دارند            70مي نمايند و همچنين حدود      

 .حيوانات به علّت تغييرات اقليمي
 ميالدي در   1990وز بيماري ديفتري در اوايل دهه          مي توان به بر    بيماريهاي بازپديد  از عمده ترين     

 در بنگال و بعضي ديگر از كشورهاي آسيايي، بيماري طاعون در             O139شوروي سابق، بيماري وبا با سوش جديد        
 سال درطي  سالهاي      40 دهه خاموشي بيماري، افزايش موارد بيماري تب دنگ بعد از               3 در هند بدنبال      1994
 . اشاره نمود  در دنيا1998 تا 1990

       از سوي ديگر احتمال سوء استفاده و بكارگيري عوامل بيماريزاي نوپديد و بازپديد توسط افراد مخالف و                       
زيرا به دليل توليد آسان تر، هجوم گسترده تر        .   ناميده مي شود  بيوتروريسمگروههاي تروريستي نيز وجود دارد كه        

ها، ايجاد ترس گسترده و اختالالت وسيع اجتماعي، عوامل             بيماري، سخت بودن شناسايي و گزارش دهي آن          
بيولوژيك ابزار مناسبي براي ترور مي باشند و اگر از عوامل عفونتزاي ريشه كن شده اي نظير عامل آبله استفاده شود                   
 نوپديدي و اگر از عوامل كنترل شده اي نظير باسيل طاعون و توالرمي سوء استفاده گردد، بازپديدي به حساب                      

 .مي آيد و لذا از اين منظر نيز توجه به بيماري هاي نوپديد و بازپديد بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد
شايان ذكر است كه در كنار اصطالحات نگران كننده نوپديدي و بازپديدي بيماري ها اصطالح نويدبخش                 

مثال ريشه كني   .  در سطح جهان است    هم ابداع شده است كه منظور از آن ريشه كني كامل يك بيماري              “ناپديدي”
، توسط سازمان جهاني بهداشت، اعالم گرديده       1980 در سطح جهان تحقق يافته و در سال          1977آبله كه در سال     

و سرخك كه به دليل تك مخزني بودن و دارا بودن واكسن موثر،             ...  ، پوليوميليت   Bو يا بيماري هايي نظير هپاتيت      
 .ه ناپديدي مي باشندكانديد ريشه كني و محكوم ب

 1365شاره كرد كه در سال       ا   HIV  عفونت ناشي از   مي توان به ايدز و      بيماري هاي نوپديد در ايران   ز  ا
ه اولين همه گيري آن در زمستان       ك E  هپاتيتاولين مورد آن در يك كودك مبتال به هموفيلي، به اثبات رسيده و               

 يفتاد و بطور همزمان در فريدون شهر اصفهان نيز با وسعت خيل             شمسي در كرمانشاه، اتفاق ا     1370 و بهار    1369
 در كرمانشاه   1379 كه در سال     همه گيري فاسيوليازيس انساني در غرب كشور     محدودتري حادث گرديده و اولين      

 رخ داده است و از آنجا كه واژه نوپديدي           1382كه در سال    همه گيري ارليشيوز انساني استان مازندران      و اولين   
تب روده ناشي از     به ظهور سويه هاي مقاوم به دارو نيز اطالق مي گردد به همه گيري مقطعي و گذراي                        

.  نيز اشاره نماييم   توبركولوز مقاوم  در سال هاي گذشته در سطح كشور و به موارد           سالمونال هاي مقاوم به چند دارو    
كشور، رخ داده است ولي هيچ مورد ثابت         هم در سطح     H5N1ضمنا موارد انگشت شماري از آنفلوآنزاي پرندگان        

 . تا زمان نگارش اين گفتار، در سطح كشور، وجود نداشته استZIKA و يا MERS يا SARSشده اي از 
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تب ، در استان خوزستان،      سالك و   ديفتري، مي توان به همه گيري      بيماري هاي بازپديد كشور    ازجمله
.  .  . ف كشور به اطراف كرمانشاه طي دوران جنگ عراق با ايران              در بين رزمندگان اعزامي از نقاط مختل       پاپاتاسي

 استان گيالن كه با ابتالء حدود ده هزار نفر از ساكنين آن منطقه، بزرگترين اپيدمي                    فاسيوليازيسو همه گيري   
  .اشاره كرد! ثبت شده بيماري در طول تاريخ پزشكي به حساب مي آيد

 در شيراز رخ داده است،       1351 كه آخرين مورد آن در سال         آبله  ر ب ، عالوه بيماري هاي ناپديد كشور  ز  ا
 سال ها است كه حتي     1996ر سال    د WHO  ، اشاره كرد كه براساس اعالم رسمي       دراكونكوليازيسمي توان به   

 كه تعداد موارد آن در سال هاي اخير به كمتر از يك مورد در هر ده                جذاميك مورد جديد آن گزارش نشده است و         
  و B  هپاتيتر جمعيت رسيده و طبق اعالم رسمي سازمان جهاني بهداشت، به سطح حذف، رسيده ايم و                   هزار نف 

  . كه طبق برنامه هاي سازمان جهاني بهداشت به سوي حذف و ريشه كني آنها به پيش مي رويمپوليوميليت

HIV/AIDS23 

جهانگيري ايدز  .  ز مي گذرد  و نوپديدي بيماري ايد    HIV  بيش از سه دهه از شناخت ويروس عامل ايدز يا         
. يكي از بزرگ ترين چالش ها را در زندگي فردي و اجتماعي انسان به خصوص نوجوانان و جوانان تشكيل مي دهد                   

 آلودگي به اين عفونت يا بيماري          دو ميليون كودك با     بيش از  ميليون نفر ازجمله      36 بالغ بر     در سطح جهان     
، به  ميان نوجوانان سه برابر شده است     در  ته مرگ و مير ناشي از ايدز         سال گذش  15طي  .   زندگي مي كنند  ويروسي،

بيماري ايدز اولين عامل مرگ و مير نوجوانان در آفريقا و دومين علت فوت اين رده سني در سطح                        طوري كه   
مت اثرات سوء اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي ايدز بر جوامع بشري و به ويژه اثر بر سال                   .جهان به حساب مي آيد   

از اين رو امروزه پيشرفت هاي زيادي در عرصه         .  باعث شده است تا ايدز مورد توجه دانشمندان قرار گيرد            انسان
 . تشخيص و درمان اين بيماري حاصل شده است

   در كشور وجود دارد؟HIVچه خدماتي در رابطه با ويروس 

 بين ببرد وجود ندارد، اما درمان هاي موجود         با وجود آن كه در حال حاضر درمان قطعي كه ويروس را از                        
مي تواند از تبديل عفونت به بيماري، جلوگيري كند و در واقع بيماري را تحت كنترل در آورده و باعث بهتر شدن                        

 در فرد مبتال    HIVاز سوي ديگر مصرف داروي ضد        .  كيفيت زندگي افراد مبتال و افزايش طول عمر آنها شود           
روس در بدن وي شده و در صورت تداوم رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز، احتمال انتقال                    باعث كاهش مقدار وي   

 .بيماري  به طرف مقابل كاهش مي يابد و  همه گيري و گسترش بيماري را كنترل مي كند
 توسط مادر مبتال باعث كاهش خطر انتقال ويروس در طي دوران               HIV به عالوه مصرف داروي ضد                 
 . ، كليد پيشگيري استHIVلذا درمان عفونت ناشي از .  و زايمان به نوزاد وي مي شودبارداري

                                                 
23 - ���/���� 
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، هر چه زودتر از ابتالي خود آگاه شوند، مي توانند سريعتر از خدمات مراقبتي و                    HIVاگر افراد مبتال به              
يت زندگي بهتري داشته باشند،     درماني  مناسب استفاده كنند كه اين باعث مي شود نه تنها طول عمر بيشتر و كيف                 

 .شريك جنسي نيز كم مي شود/ بلكه خطر انتقال بيماري از آنها  به ديگران به خصوص همسر
شريك جنسي آنها سابقه رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز         /   از اين رو توصيه مي شود افرادي كه خود يا همسر                 
ن كاندوم، سابقه زندان، سابقه تزريق  مواد با سرنگ و سوزن               سابقه ارتباط جنسي محافظت نشده و بدو        (دارند  

، افراد در مشاغلي كه با خون و ترشحات مواجهه دارند، افرادي كه به واسطه نوع شغل خود، مدت                           )مشترك
شريك جنسي  آنها،  با مراجعه به نزديك ترين مركز مشاوره              /  طوالني دور از منزل و خانواده هستند و همسر          

 از وضعيت   هر چه سريع تر     ، "HIV به موقع  مشاوره و آزمايش        " رفتاري محل سكونت خود با انجام      بيماري هاي
در .  مطلع شوند تا بتوانند از خدمات درماني و مراقبتي مناسب و به موقع در اين مراكز بهره مند شوند                      ابتالي خود 

يري از انتقال بيماري و داروي         و وسايل پيشگ    HIVاين مراكز كليه خدمات شامل آموزش، مشاوره، آزمايش            
اين مراكز تحت نظارت دانشگاه هاي علوم پزشكي       .  ضدويروس به صورت رايگان و با رعايت رازداري ارائه  مي شود         

 . در سراسر كشور فعاليت مي نمايند
 HIV  گردد؟مي   منتقل چگونه 

 زير طرق چهار از يكي به و دشو يافت مادر شير و واژن ترشحات مني، مايع خون، در اين ويروس مي تواند
 :گردد است منتقل ممكن

 مبتال فرد با جنسي تماس طريق از
 )تولد از پس شيردهي طريق از يا و زايمان حين در يا تولد از قبل( فرزندش  به مبتال مادر از
 )عضو پيوند يا و خون انتقال مانند( آلوده  فرآورده هاي خوني يا خون طريق از
در  مشترك سرنگ از استفاده مانند( ويروس به آلوده تزريق وسايل ديگر و سرنگ سوزن، زا استفاده طريق از

 )خالكوبي هنگام در يا و تزريقي معتادان
خون  انتقال اثر در عفونت خطر .متفاوت مي باشد  مواجهه نوع حسب بر ، HIVعفونت به فرد ابتالي احتمال         
 بايد افراد   ابتال، خطر كاهش براي .است آلوده سوزن تصادفي رفتن فرو ثرا در عفونت خطر از بيشتر بسيار آلوده،
 .گردند آگاه انتقال نحوه درمورد
  .گيردمي  صورت نشده محافظت جنسي طريق ارتباط  از ، HIVانتقال موارد بيشتر سطح جهان،  در اكنون هم       

 خطر مكرر، جنسي تماس هاي در است ولي  كم نسبتاً جنسي تماس بار يك با ويروس انتقال احتمال درحالي كه 
  .يابد افزايش مي ابتال

 از مشترك استفاده ي آلوده، تزريق وسايل آلوده، و فرآورده هاي خوني   خون طريق از اين ويروس مي تواند  
 در نشده استريل وسايل از استفاده يا مبتال و  فرد از پيوند عضو  نشده، استريل جراحي وسايل سرنگ هاي آلوده، 

 .پذيرد صورت جراحي اعمال ساير يا و ختنه خالكوبي،
 حال در كشورهاي در.  دهد رخ است ممكن شيردهي يا و زايمان بارداري، زمان در فرزند، به مادر از          انتقال

 عواملي زايمان و بارداري حين در.  باشد درصد مي  40  تا    25فرزند   به مادر از HIV ويروس احتمال انتقال  توسعه،
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 كه بوده عواملي خونريزي ازجمله  و زودرس زايمان پوشاننده جفت و جنين،    پرده هاي مادر، پارگي  سالمت همچون
 ترشحات يا مادر خون با آلوده مي شوند،  زايمان حين در كه اغلب نوزاداني  .باشند دخيل فرزند عفونت در توانند مي

 يا و باشد باالتر خون در ويروس بار ميزان كه صورتي در.  مواجهه داشته اند  بوده، ويروس حاوي كه رحم دهانه
 زايمان، از  پس  .يابد افزايش مي  كودك به مادر از انتقال احتمال داشته باشد،  قرار بيماري ايدز  مرحله در مادر اينكه

 كه مبتال به    تشخيص داد    شوداز روي ظاهر فرد نمي     .  محسوب مي گردد  بيماري انتقال عامل مهمترين شيردهي
HIV/AIDS يا خير   است .  HIV                 در جريان رفتارهاي پرخطر از فردي كه مبتال به اين ويروس است به فرد ديگر 

 . قابل انتقال مي باشد
 :شود نمي منتقل زير طرق از HIV كه داشت خاطر به بايد

 مبتال؛ فرد بوسيدن يا كردن  ؛ بغلHIV و صحبت با فرد  مبتال به عفونت دادن دست 
 كار؛ محل يا مدرسه مثل محيط هاي عمومي در مبتال فرد كنار نشستن 
 مشترك؛ ظروف از استفاده يا و نوشيدن و خوردن 
 عمومي؛ تلفن از استفاده 
 بدن؛ ترشحات و مايعات با سالم پوست تماس 
 عمومي؛ شناي استخر و حمام توالت، از استفاده 
 حشرات و نيش پشه گزش 
 عطسه و سرفه 

در جهان، رفتار پرخطر و محافظت نشده جنسي است ولي در ايران شايع ترين                يروس      شايع ترين راه ابتال به و     
، هنوز در  مجموع، استفاده از وسايل تزريق مشترك در بين مصرف كنندگان تزريقي  مواد                HIVراه ابتال به ويروس     

 كه به واسطه ارتباط     بررسي مبتاليان در ايران نشان مي دهد كه در سال هاي اخير، تعداد افرادي             .  مخدر مي باشد 
مصرف مواد مخدر، الكل، مواد محرك و روان گردان           .جنسي محافظت نشده مبتال شده اند،  رو به افزايش است           

شامل شيشه و قرص اكستاسي قدرت تصميم گيري فرد را براي پرهيز از رفتار پرخطر و محافظت نشده جنسي                      
ايدز بيماري افراد   .   ناشي از انجام رفتارهاي پرخطر است      بيماري يك    ايدز پس مهم است كه بدانيم    .  مختل مي كند 

يا گروه هاي خاصي از جمعيت نيست و هر فردي چه مرد و چه زن در هر سني  اگر رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز                        
  .داشته و مراقب نباشد، مي تواند به آن مبتال شود

 : عبارتند ازHIVويروس راه هاي پيشگيري از ابتالي به 

 تن داري و پرهيز از روابط جنسي در زمان تجردخويش
 وفاداري به همسر  و پرهيز از روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده به هنگام تاهل 

 استفاده از كاندوم و داشتن روابط جنسي محافظت شده در تماس جنسي با افراد مبتال، افراد در معرض خطر و                        
 در دست نيستافرادي كه از وضعيت ابتالي آن ها اطالع 

 پرهيز از مصرف مواد مخدر، محرك و روانگردان
ازجمله سرنگ و سوزن و ساير وسايل تزريق، تيغ اصالح، سوزن              (  عدم استفاده از وسايل تيز و برنده مشترك           
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 )خالكوبي
در دوران بارداري و پرهيز از شيردهي در          )  HIVويروس  (ارائه مراقبت هاي الزم، تجويز داروهاي ضد ويروس          

 ادران مبتال  به منظور پيشگيري از ابتالي نوزاد م
 در طي تماس جنسي     HIV مهم ترين وسيله محافظت افراد از انتقال ويروس         "كاندوم"بايد  همواره به ياد داشت       

 .است
  ميليون نفر تاكنون    39مرگ  .  به اچ آي وي مبتال شده اند        نفر  ميليون  78  تاكنون  1980  سال  در جهان از       

در سال  .  ندرد كشور زندگي مي ك   15 در   2013در سال   اچ آي وي   موارد شناسايي شده    %  75.  ه است گزارش شد 
ن نفر مبتال    ميليو 1/17 و ن نيازمند درمان بوده    ميليو 22.  ميليون مبتال به ايدز بودند      9/36در سطح جهان      2014

 . به عفونت  هستند كه  از ابتالي خود بي اطالعند
 نفر  30727 مجموعاً     1/10/1394 كشور، تا تاريخ     HIVع مديريت داده هاي الكترونيك     براساس نظام جام         

% 55.  را زنان تشكيل مي دهند   %  15آنان  را مردان و      %  85مبتال به اچ آي شناسائي، ثبت و گزارش شده است كه              
 موارد شناخته شده    براساس  اين  نظام گزارش دهي  از كل          .   سال هستند  35 تا   21موارد ثبت شده در گروه سني       

 . نفر نيز وارد مرحله ايدز شده اند9729 نفر فوت شده اند  و 7553تعداد 
 تاكنون در كشور به ثبت رسيده اند به ترتيب، تزريق با             1365علل ابتال در بين كل مواردي كه از سال            

 2( مادر به كودك      و انتقال از   ) درصد 18(، رابطه جنسي     ) درصد 67(وسائل مشترك در مصرف كنندگان مواد         
 درصد از   1الزم به ذكر است كه راه انتقال        .  از اين گروه نامشخص مانده است     %  12راه انتقال در    .  بوده است )  درصد

اين موارد مربوط به خون و فرآورده هاي خوني در سال هاي پيش از اجراي سياست پااليش صد در صدي خون                       
 .سالم توسط سازمان انتقال خون مي باشد

 در حالي است كه الگوي انتقال و درصد ابتالي زنان و مردان  در سال هاي اخير تغيير كرده است به                       اين
  % 66موارد ثبت را زنان و      %  34 حدود   1394گونه اي كه از كل موارد شناسايي و گزارش شده  در نه ماه اول سال                

مادر به  %  4روابط جنسي؛   %  41تياد تزريقي،   موارد اع %  39آنها را مردان تشكيل مي دهند و راه احتمالي انتقال در            

ضمنا هيچ مورد ابتال جديدي از طريق خون و فرآورده هاي           .  راه احتمالي ابتال بيان نشده است      %  16كودك و در    

 HIV وضعيت انتقال ويروس -1نمودار  
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 .خوني، ثبت نشده است

 كنترل بيماري هاي غيرواگير
. ميروند شمار به امروز دنياي در ناتواني و مرگ و مير   عوامل اصلي ترين  غيرواگير، و مزمن بيماريهاي

ايجاد  حاد عفونت يك توسط اساسا كه شود اطالق مي  بيماري ها از مجموعه  اي به غيرواگير بيماريهايعبارت  
 اين عمده.  دارند مدت طوالني مراقبت و درمان به نياز عموما و بوده، مدت دراز با آنها  مرتبط اثرات نمي شوند،
  بيماريهاي .تنفسي دستگاه مزمن بيماريهاي و ديابت قلبي ـ عروقي،   بيماريهاي ها،سرطان  انواع از عبارتند بيماريها
 و حوادث، و سوانح همچون موارد ديگري  ميتوانند و نشده محدود فوق الذكر  به عوامل  تنها غيرواگير، و مزمن

 اهميت شرايط اين گستردگي و غيرواگير بيماريهاي وسيع طيف تصور با.  شوند نيز شامل  را رواني روحي اختالالت
 خطري عوامل كنترل با ميتوانند غيرواگير بيماريهاي از  بسياري.ميشود دوچندان انواع بيماريها از دسته اين به توجه

 كنترل و پيشگيري نامناسب، غذايي رژيم هاي و كافي، جسمي عدم فعاليت الكل، مصرف دخانيات، مصرف همچون
 .شوند

سيستم هاي  نگراني هايي در  بروز سبب دهه هاي اخير  در خصوصاً غيرواگير  ي هايبيمار چشمگير بروز و       شيوع
 جهاني سازمان و متحد ملل سازمان.  است شده دنيا در سالمت نظام دست اندركاران  و كشورهاي جهان  سالمت

 در غيرواگير بيماري هاي كنترل و پيشگيري براي برنامه هاي مدوني  كه تاكنون  هستند ارگان هايي بهداشت ازجمله 
 گرفت نتيجه چنين ميتوان مجموع، در .هستند تالش بخش در  اين در ارتقاء سالمت  جهت در و كرده تنظيم جهان

 همه سالمت نظام كه است معضلي و نبوده يك منطقه  يا كشور يك به غيرواگير، محدود  بيماري هاي بحث كه
 .هستند گريبان به دست آن با جهان كشورهاي

 اين كه.  ميشوند دنيا در مورد مرگ  ميليون 35 سبب ساالنه غيرواگير، بيماريهاي كه شود برآورد مي  ين            چن
 80 حدود در چيزي يادشده آمار از.  ميشود شامل را جهان مرگ ها در سطح   كل درصد از  60 حدود در چيزي رقم

 بيماريهاي مقوله به پيش از بيش وجهت به نياز امر كه اين  مي افتد اتفاق توسعه، كشورهاي در حال   در آن درصد
 بيماري هاي غيرواگير   در حال حاضر،   .ميكند دوچندان ما كشور خصوصا و توسعه حال در كشورهاي در را غيرواگير
 %60 عوامل سبب  اين 2020 سال تا رود انتظار مي   و هستند جهان سراسر بيماري ها در  بار %53 از بيش مسوول

رخ  توسعه حال كشور هاي در  در آنها%  80 مرگ، ميزان اين از كه شوند مرگ موارد مامت%  73 بيماري ها و  بار كل
 پايه.  دارد اختصاص بيماري  هاي غيرواگير،  به ايران بيماري ها در  بار كل %76 از بيش اين ميان،  در.  مي دهد

 است عوامل اين كنترل و پيشگيري و آنها عمده و اوليه خطر شناسايي عوامل  بيماري هاي غيرواگير،  از پيشگيري
 .است بروز محل در امكان، حد تا كنترل آنها همچنين، گيري ها و همه وقوع از جلوگيري كار، اين از هدف كه

، الكل،  )1390 درصد ـ گزارش سال      91/10مصرف روزانه سيگار    (چهار عامل خطر رفتاري مصرف سيگار       
و )  1390ه يا سبزي در روز مصرف مي كنند ـ گزارش سال             واحد ميو  5 درصد افراد كمتر از      15/88(  غذاي ناسالم   
و چهار عامل خطر     )  ،)1390 گزارش سال     - درصداز افراد، فعاليت جسماني كمي دارند         12/40(كم تحركي    

درصد افراد با كلسترول    (و چربي خون باال      )1390 گزارش سال    -/79درصد افراد با قندخون باال     (بيولوژيك قند   
 .  و فشار خون باال، عوامل چهار بيماري كشنده هستند) 84/16درصد افراد چاق(ضافه وزن ، ا) 43/28خون باال 
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 كه ميدهد قرار اولويت در را غيرواگير بيماري چهار تنها كنترل بهداشت جهاني سازمان جهاني استراتژي
 ـ  4 و چاقي يابت و  ـ د  3 سرطانها،  ـ انواع  2  ـ بيماري هاي قلبي ـ عروقي،       1  :از عبارتند بيماري چهار اين

 از حوزه را سياستگذاران اذهان اولويت بندي، نبايد   اين كه داشت نظر در بايد حال اين با.  مزمن بيماري هاي تنفسي 
 و دهان بيماريهاي بيماريهاي اسكلتي ـ عضالني،    رواني، اختالالت همچون غيرواگيري و مزمن بيماريهاي ساير
 .كند دور حوادث، و سوانح و دندان

 به نهايت در را آنها كه ميگيرند قرار متعددي اجتماعي و محيطي عوامل معرض در افراد زمان، گذشت با
 عدم دخانيات، مصرف همچون خطر عوامل كنترل اگرچه.  ميدهند سوق ايمن غير ناسالم و  زندگي شيوه سوي
 غيرواگير بيماريهاي كنترل و پيشگيري در بسزايي نقش  ميتواند  ...نامناسب و  غذايي رژيم مناسب، بدني فعاليت

 تغيير و جامعه افراد دانش سطح ارتقاي با مرتبط همچون فعاليتهاي  مداخالتي نقش از نبايد بين اين در اما كند، ايفا
 بيماريهاي به ما كشور در بيماريها اعظم بار  بخش كه آنجايي از.  شد غافل خطر عوامل به نسبت آنان نگرش

 موثرترين از يكي غيرواگير ميتواند  بيماريهاي كنترل و پيشگيري كه داشت نظر در دباي ميشود، مربوط غيرواگير
 .ميشوند تحميل كشور سالمت نظام به كه باشد بيماريهايي بار كاهش جهت راهكارها

 شمار آن در نتيجه  كه باشد كشورها از بسياري در اميدزندگي افزايش ميتواند افزايش اين داليل از يكي 
 كه است آن ديگر دليل.  ميشود بيشتر مزمن و بيماريهاي غيرواگير  انواع به ابتال احتمال نتيجه در و مسن افراد

 بيماريهاي انواع به ابتال مستعد را فرد دگرگوني، اين و ميشود دگرگون سرعت به مردم رفتاري و الگوهاي زندگي 
 .ميكند غيرواگير

 و كم درآمد  كشورهاي در) نفر   ميليون 28(غيرواگير   بيماريهاي از ناشي مرگ و ميرهاي   چهارم سه تقريبا
 82 ميدهد؛ رخ سالگي 70 سن از قبل غيرواگير بيماريهاي از ناشي مرگ ميليون  شانزده.ميدهد رخ متوسط درآمد با

مرگ و   دليل  عمده ترين  .است متوسط و كم درآمد  به كشورهاي  مربوط" زودرس" مرگ و ميرهاي   اين از درصد
سال  در مرگ ميليون 5/17عامل كه ميشوند محسوب عروقي-قلبي بيماريهاي غيرواگير ماريهايبي از ناشي مير

 .دارند  قرار  )ميليون5/1 ( ديابت و ،)ميليون 4 ( تنفسي بيماريهاي ،)ميليون 2/8 ( سرطان آنها، از پس و هستند،
. ميشوند محسوب غيرواگير ايبيماريه از ناشي مرگ و ميرهاي   كل از %82 عامل بيماريها، از گروه چهار اين

 بيماريهاي از ناشي مرگ خطر همگي ناسالم غذايي رژيم و الكل، مصرف بدني، فعاليت عدم دخانيات، مصرف
 .ميدهند افزايش را غيرواگير

 مكانيسم هاي جهاني  روي بر 2011 سال در كشور 190 از بيش بهداشت، جهاني سازمان رهبري              تحت
ه اجتناب غيرواگير قابل  ريهايبيما بار كاهش  كنترل و پيشگيري براي جهاني اقدام«روي برنامه     بر ازجمل

مرگ و   تعداد 2025 سال تا كه است اين به دنبال  برنامه اين .كردند  توافق » 2025-2013 غيرواگير بيماريهاي
 اين.  دهد كاهش %25ميزان به جهاني داوطلبانه هدف 9 طريق از را غيرواگير بيماريهاي از ناشي زودرس ميرهاي

 عدم و ناسالم غذايي رژيم الكل، مصرف سوء دخانيات، مصرف مانند عواملي از بخشي روي بر كدام هر هدف 9
 .ميدهند افزايش را افراد ميان در بيماريها اين بروز خطر عوامل، اين كه مي نمايند تمركز فعاليت فيزيكي،
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 :هستند زير حشر  گانه سازمان جهاني بهداشت به9اهداف 

قلب و عروق، سرطان، ديابت،      (غيرواگير بيماريهاي از ناشي زودرس مرگهاي خطر از  %25 كاهش   •
 )بيماري هاي مزمن تنفسي

 ناكافي بدني تحرك ميزان از% 20  كاهش •
 الكل مصرف از % 10 كاهش •
 سديم نمك مصرف ميزان از %30 كاهش •
 دخانيات استعمال شيوع از %30 كاهش •
 خون پرفشاري شيوع از %25 كاهش •
 جمعيت ديابت و چاقي بيشتر افزايش از جلوگيري •
 غيرواگير بيماريهاي درمان براي ضروري و پايه فناوري هاي و مناسب داروهاي به جمعيت %100دسترسي •
 عروق حمالت و قلبي عروقي  بيماريهاي از پيشگيري براي الزم مشاوره و دارو به %70 اقل حد دسترسي •

 .مغزي
 بهداشت، وزارت مقامات عالي ترين تفاهم نامه هايي بين   فوق، اهداف به نيل راستاي در و اساس همين بر

 هدف با محور سالمت پزشكي و ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط براي اجراي اقدامات             آموزش و درمان
 .ميگردد مبادله غيرواگير بيماريهاي مداخالت كنترلي ارتقاي و پيشگيري

 كه مينمايد ارائه را صرفه به مقرون و باال تاثير با مداخالت يا  و  »گزينه ها بهترين «از منو يك برنامه اين
 اشكال تمام ممنوعيت از گزينه ها عبارتند  از بعضي.  ميسازند محقق را گانه 9داوطلبانه   جهاني گزينه ها اهداف  اين

 با تغذيه از حمايت و ترويج نشده، اشباع بيهايبا چر  ترانس چربيهاي جايگزيني الكلي، مشروبات و تنباكو تبليغات
 .غربالگري طريق از رحم دهانه سرطان از جلوگيري و مادر شير

 پايه مقادير با مقايسه در را خود پيشرفت ميزان و نموده ملي اهداف تنظيم به شروع كشورها ، 2015 سال         در
 .است  آمده »2014 غيرواگير بيماريهاي جهاني عيتوض گزارش« در مقادير پايه  اين كه مي سنجند، 2010 سال

 برگزار 2018 سال در را غيرواگير خصوص بيماريهاي  در ارشد مقامات نشست سومين ملل، سازمان عمومي مجمع
 .نمايد ارزيابي را 2025 سال تا جهاني داوطلبانه اهداف به رسيدن در ملل پيشرفت ميزان تا مينمايد

 مغزي سكته و ماژور افسردگي اختالل جاده اي، سوانح كمر، درد قلبي، كايسكمي حاضر بيماري  درحال
 كشورهاي بيماري ها در الگوي شبيه كه آن از بيش الگو اين كه اند بوده ايران  در 2010 سال در بار بيشترين داراي

 .دارد شباهت توسعه يافته كشورهاي در بيماري ها الگوي به باشد؛ توسعه حال در
 به ابتال اثر در بسياري افراد ساالنه، و هستند جهان سراسر در مرگ عامل اولين عروقي، يقلب بيماريهاي

 %31 كه كرده اند فوت بيماري اين به ابتال اثر در نفر ميليون5/17حدود ، 2012در سال    .ميشوند كشته بيماري اين
 6/7و   قلب كرونري بيماري دليل به نفر ميليون 4/7 ميزان مرگ،  اين از.  ميشوند شامل را جهان در مرگها تمامي
 با كشورهاي در كرونري قلب  بيماري از ناشي مرگهاي سه چهارم .  مغزي، تلف شده اند   سكته اثر در نفر ميليون
 .ميدهد رخ متوسط تا كم درآمد

 درآمد با كشورهاي در آنها %82 كه است بوده غيرواگير بيماريهاي از ناشي سال 70 زير مرگ ميليون 16
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 .است بوده عروقي قلبي بيماريهاي دليل به آنها% 37 و داده روي متوسط و كم
 به مربوط خطر عوامل  به واسطه  2010 سال در مرگ و مير   بيشترين ميزان  موجود براساس آمارهاي 

 با در مقايسه  ايران فيزيكي؛ فعاليت عدم كمبود يا  تغذيه اي و  خطر عوامل بحث در.    است داده عوامل تغذيه اي رخ  
 همچون عوامل خطري  جهاني، متوسط با مقايسه  در .است برخوردار تري وضعيت نامساعد  از جهاني وسطمت

 و فيزيكي يا عدم فعاليت   كمبود همچون خطري  عوامل .دارند قرار بهتري وضعيت در و توتون  سيگار مصرف
  .دهند نشان مي  از خود ايران در نيز و دنيا در كاهشي سيگار روندي مصرف
 بيش توسعه حال در كشورهاي در به خصوص  و دنيا در غيرواگير بيماريهاي به توجه اهميت    در حال حاضر         

 غيرواگير بيماريهاي به جانبه همه توجه ضرورت.  نيست مستثني قاعده از اين  ما نيز  كشور و بوده نمايان پيش از
 بيماريهاي كنترل و پيشگيري ملي كميته «  عنوان با كميته اي ملي  تشكيل با تا داشته آن بر را امر مسئوالن
 بيشتر هرچه كنترل و پيشگيري جهت در غيرواگير بيماريهاي بحث بر تمركز با » ايران اسالمي جمهوري غيرواگير

 مقتضي نحو به را زمينه اين در موجود فعاليتهاي و كرده تالش آنها با مرتبط خطر عوامل و بيماريها از دسته اين
 .بيماريهاي غيرواگير است   حوزه در كشور سالمت نظام خبرگان از مجموعه اي متشكل  كميته؛ اين   .جهت دهد 

 از معاونتهاي مختلف  در خود متخصص نيروهاي دانش بر تكيه با كشور پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت
 خطر عوامل گير و سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيروا        تدوين و تهيه به اقدام 1394 سال خردادماه
سازمان جهاني بهداشت و     پيشنهادي نُه گانه  اهداف چارچوب است كه در   نموده ايران اسالمي جمهوري در مرتبط

 2025 سال اين بيماري ها و كاهش بار بيماري ها تا        از ناشي مرگ و مير   بيماري هاي غيرواگير و   كنترل هدف با
 بيماريهاي بحث در كشور موجود اولويت هاي به توجه با نيز را ديگري اين سند، اهداف  .  ميالدي، تهيه شده است   

 در دفتر منطقه اي سازمان جهاني بهداشت فني كميته نشست در سند اول اين نسخه .  است نموده تعريف غيرواگير،
اين سند در شورايعالي    .  اصالح شده است   براساس نظرات كارشناسان،   گرفته و  قرار بررسي و بحث مورد بيروت
مت و امنيت غذايي كشور به تصويب و توسط رياست محترم جمهوري، جهت اجرا ابالغ شده است و كنترل در                    سال

 . در دست اجرا مي باشد"ايراپن"چهار  شهرستان به صورت پايلوت تحت عنوان 
 :اهداف نه گانه در ايران بر مبناي اهداف سازمان جهاني بهداشت عبارتند از

قلب و عروق، سرطان، ديابت،      (غيرواگير   بيماريهاي از ناشي زودرس مرگهاي خطر از  %25 كاهش   .1
 )بيماري هاي مزمن تنفسي

 ناكافي بدني تحرك ميزان از% 10كاهش  .2
 الكل مصرف از % 10 كاهش  .3
 سديم نمك مصرف ميزان از %30 كاهش .4
 دخانيات استعمال شيوع از %30 كاهش .5
 خون پرفشاري شيوع از %25 كاهش .6
  ديابت و چاقي يشترب افزايش از جلوگيري .7
 غيرواگير بيماريهاي درمان براي ضروري و پايه فناوريهاي و مناسب داروهاي به جمعيت %80دسترسي .8
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 عروق حمالت و قلبي عروقي  بيماريهاي از پيشگيري براي الزم مشاوره و دارو به %70 اقل حد دسترسي .9
 مغزي

 :اهداف الحاقي در ايران عبارتند از

  چرب ترانس در روغن هاي خوراكي و مواد غذايي در حد صفررساندن ميزان اسيدهاي .1
 در مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي% 20كاهش نسبي  .2
 در ميزان مرگ و مير ناشي از مصرف مواد مخدر% 20كاهش نسبي  .3
 بيماران رواني به درمان بيماري هاي رواني%  20افزايش دسترسي  .4
 جمهوري اسالمي  جمعيت كشور  در آن دستيابي به  امكان بهداشت و  سازمان جهاني  اهداف نه گانه   بر تحليلي

 :ايران

 هر در تنفسي و بيماري هاي مزمن   ديابت سرطان ها، عروقي، بيماري هاي قلبي  دليل به موارد مرگ  تعداد
 2006 سال رشد نرخ  براساس . مرگ است  75150 برابر 2010 سال در سال و  70 تا   30 سني گروه در و دو جنس 
 عروقي، دليل بيماري هاي قلبي   به مرگ103239 و   107602تعداد   ترتيب به 1986 و 1996 سال هنسبت ب 

  در .داد خواهد  رخ 2025سال   در سال 70 تا   30 سني در گروه  تنفسي بيماري هاي مزمن  و سرطان ها، ديابت 
 .كرد خواهد پيدا كاهش  مورد مرگ،20475 تعداد ، 9 تا 2 اهداف شدن تمامي اجرايي درصد 100 صورت

 كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير

 برنامه ايران، اسالمي جمهوري در مرتبط خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي كنترل و پيشگيري ملي سند
 كه است مرتبط خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي كنترل و پيشگيري براي اسالمي ايران جمهوري كشور راهبردي

 و پيشگيري براي را پزشكي آموزش و بهداشت، درمان  وزارت راهبردهاي ،) 2025 سال تا( سال   10 مدت به
 كميته نام مذكور، كميته اي با   برنامه اجراي براي.  ميكنند مشخص مرتبط خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي كنترل

 قانوني وظايف اجراي رايب كه است شده تشكيل خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي كنترل و پيشگيري ملي
 زمينه در فعاليت ها تمامي بر نظارت برنامه ريزي و    سياستگذاري، در يكپارچگي هدف با و وزارت بهداشت 

  .است شده تشكيل ايران اسالمي در جمهوري مرتبط خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي
 كميته سياستگذاري، نظارتي،   يك ملي، كميته.  است بهداشت وزارت وظايف با مطابق كميته اين تشكيل

زمينه هاي  تمام در و مي باشد خود وظايف اجراي براي زيركميته هاي الزم  داراي كه است برنامه ريزي  و علمي
 در بهداشت وزارت تصميم گيري  مرجع به عنوان  و فعاليت ميكند  مرتبط خطر عوامل غيرواگير و  بيماريهاي كنترل
 اسالمي جمهوري بين المللي تعهد به توجه با و بيماريها گروه از اين اهميت دليل  به.ميشود گرفته نظر در مورد اين

 محترم وزير رياست با اين كميته  كشور، در مرتبط خطر عوامل و غيرواگير بيماريهاي كنترل براي اقدام به ايران
 در كشور واقعي زهاينيا و جهاني تجربه هاي ارزشمند  كمك با كميته مزبور، .  است گرفته شكل درمان و بهداشت

 بر ناظر عمدتا كه را غيرواگير بيماريهاي كنترل ملي سند مرتبط، خطر عوامل و غيرواگير حوزه بيمارهاي 
 برنامه ها و  اجراي حسن بر ناظر حال عين در و غيرواگير كنترل بيماريهاي  اصلي راهبردهاي و كالن سياست هاي

 منابع و براساس شرايط  بايد كميته  اهداف .نموه است  تدوين است بخشي برون و سياست هاي درون  و راهبردها
 بخش با پزشكي آموزش ادغام و خانواده پزشك برنامه.  برداشت گام آنها سوي به و شده تعريف كشور در موجود
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ه كشور پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در و درمان  بهداشت  و بهداشت سيستم موجود فرصتهاي ازجمل
 نظر در را نكته اين بايد كل در.  ميروند شمار به ايران در غيرواگير كنترل بيماريهاي  و پيشگيري رايب كشور درمان
 :كه داشت
  شوند؛ تعريف جداگانه شكل به مختلف بومي كشورهاي شرايط براي بايد جهاني سازمانهاي اهداف
  د؛ميرس نظر به خوشبينانه بسيار سازمان جهاني بهداشت اهداف تمامي به رسيدن
 اين انتظار قابل ميزان از كمتر مرگ و مير   ميزان كاهش سازمان جهاني بهداشت   پيشنهادات تمام انجام با حتي

  .بود خواهد سازمان
 بيماري هاي رواني

براساس پيمايش  .   نيز مشابه ساير كشورهاي جهان رو به افزايش است           بيماري هاي روانپزشكي شيوع  
 سال در كشور مبتال به يك يا چند اختالل              15 درصد افراد باالي      6/23،  1390ملي سالمت روان، در سال        

شايع ترين اختالل، شامل افسردگي احساسي با        .  روانپزشكي هستند كه البته حدود يك سوم آنها شديد مي باشند           
 .  درصد مي باشد كه در خانم ها دو برابر آقايان است7/12شيوع 

 تغييرات جمعيتي

شور هاي دنيا، پس از جنگ جهاني دوم مراحل انتقال جمعيتي را با كاهش                ايران همچون بسياري از ك     
 با رشد بي سابقه و شتابان جمعيت         1360 تا   1330هاي   اساسي و مستمر مرگ و مير آغاز كرد، اما در فاصلة سال            

د ساالنة  رش.  كه معدل رشد ساالنة جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود سه درصد رسيد                اي گونه  به ،  مواجه شد 
، به رقمي نزديك به پنجاه       1335سه درصد سبب شد، جمعيت ايران از رقمي كمتر از نوزده ميليون نفر در سال                   

پيشرفت بهداشت و   .  ميليون نفر افزايش يابد      75به حدود    1390برسد و در سال         1365ميليون نفر در سال      
كننده    نقشي اساسي و تعيين    ، نوزادان و اطفال   ر د ويژه  تبع آن كاهش ميزان هاي مرگ و مير، به         گسترش آن و به   

روند رشد جمعيت ايران از گذشته تا به حال نشان مي دهد كه متوسط               .  در شتاب رشد جمعيت ايران داشته است       
 درصد در سال بوده است؛ ليكن در دهة پس از آن،             1/3 برابر با    1335-1345ميزان رشد ساالنة جمعيت در دهة        

درصد در سال     71/2رو شده و ميزان رشد جمعيت ايران به           به   رو ، با كاهش  1345-1355اي  يعني در فاصلة سال ه   
اجتماعي اين دهه، رشد جمعيت كشور افزايش يافت         ـ   سبب تحوالت سياسي     به 1355-1365در دهة   .  ه است رسيد
در سال   كاهش يافت و      1/3 به   1380 و در سال      7 حدود   TFR  1360در سال   .  درصد در سال رسيد     9/3و به   
 96/1 به   1355  -1365 درصد در دهة      9/3در اين دهه، نرخ رشد جمعيت از           . فرزند رسيده است   8/1 به   1390

 به  1385-1390 درصد و در دهة      1/  61 به نرخ رشد     1375   كاهش يافت و در دهة     1365-1375درصد در دهه    
كشور ايران پس از تجربة كاهش      هاي جمعيت شناختي نشان ميدهد كه        تجزيه و تحليل  .   درصد رسيد  29/1حدود  

، اكنون كشور در بهترين ايام جمعيت يا        )1391مشفق،    (باروري، وارد مرحلة جديدي در تغييرات جمعيتي شده است        
 سال زندگيشان   15-29 سال و يك سوم در سنين        64 تا   15جمعيت در سنين    %  70.  در دوران پنجره جمعيت است    

 دهه ديگر باقي مانده است اگر سرمايه گذاري و استقبال انجام            3-4گذشته و    سال از اين دوران      10.  را مي گدرانند 
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اكنون ساالنه باالي يك ميليون به جمعيت كشور، افزوده          .  نشود اين فرصت به تهديد جمعيتي تبديل خواهد شد         
ن با ازدياد   همچني.  مي شود اين در حالي است كه سن ازدواج باال رفته و موارد طالق در كشور رو به افزايش است                    

تعداد خانوارهاي تك فرزندي ضرورت دارد سياست هاي جمعيتي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري هرچه زودتر                  
عملياتي شود تا در يك برنامه اغنايي جوانان در سن ازدواج، خانواده تشكيل دهند و ضمن سازگاري پايدار در                         

 . خانواده فرزند آوري در كشور ترويج پيدا كند
نظر وضعيت گذار      در حال حاضر كشورها از      . مهمترين وجوه گذار جمعيتي، گذار باروري است         كي از ي

 :باروري به چهار دسته تقسيم ميشوند
.  است 5/1اين گروه كشورها، سطح باروري كلشان كمتر از            :  كشورهاي با باروري خيلي پايين     )  الف

رهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي        نشان ميدهد، كشو    2012همانطور كه نقشة باروري جهان در سال           
 .همچون ژاپن و كرة جنوبي در چنين وضعيتي قرار دارند

همانطور .   است 1/2اين دسته از كشورها، سطح باروري كلشان كمتر از          :  كشورهاي با باروري پايين   )  ب
ريكاي جنوبي،   نشان ميدهد كشورهاي امريكاي شمالي، برخي كشورهاي ام        2012كه نقشة باروري جهان در سال       

  .روسيه، چين و ايران در چنين وضعيتي قرار دارند
برخي كشورهاي   . است 3 تا   1/2اين كشورها سطح باروريشان ميان       :  كشورهاي با باروري متوسط   )  ج

 . شمال آفريقا مثل مراكش، الجزاير و برخي كشورهاي امريكاي جنوبي در چنين وضعيتي هستند
ين  ا ين دسته از كشورها سطح باروريشان باالست و در حال حاضر برخي از            ا:  كشورهاي با بارروي باال   )  د

كشورهايي چون نيجر، مالي و     .  هستندكشور كه عمدتاً در قارة آفريقا قرار دارند، هنوز در مراحل اولية گذار باروري                
 . سطح باروري بااليي دارند،چاد

 

 
 2012 سطوح ميزان باروري كل در جهان در سال ـ1نقشه 

 
گر وضعيت جمعيتي كشور هاي مختلف دنيا به لحاظ وضعيت انتقال باروري و ساختار سني، مشاهده                    ا

كنيم خواهيم ديد كه بيشتر كشورهاي توسعه يافته مراحل انتقال جمعيتي را طي نموده اند يعني باروري شان به                      
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به عبارتي  .   ميل نموده است    رسيده و نيز رشد جمعيت آنها به طرف صفر و حتي رشد منفي،             1/1-6/1سطح حداقل   
 ).10جدول ( موازنه جمعيتي در اين كشورها به هم خورده است

اين وضعيت از يك سو ناشي از اعمال برخي از سياست هاي تعديل رشد جمعيت و از سوي ديگر ناشي از                     
 به هم خوردن    .وقوع برخي تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در فرآيند تحول تاريخي اين كشورها بوده است              

 .موازنه جمعيتي در اين كشورها برخي از پيامدهاي منفي جمعيتي را به دنبال داشته است
 

 تقسيم بندي كشورها براساس مراحل مختلف انتقال جمعيت براساس ميزان تقريبي                -10جدول  
 باروري كل و ميانه سني جمعيت

 امنيت و تغذيه

به طوري كه   .   را طي مي كنند   دوران گذار اپيدميولوژيك تغذيه   در حال حاضر كشورهاي جهان و ايران         
د و   سال و كمبود ريزمغذي ها بويژه كمبود آهن، روي، ي          5از يك طرف سوءتغذيه پروتئين انرژي در كودكان زير           

ويتامين  در گروه هاي سني مختلف شايع است و از سوي ديگر سوءتغذيه ناشي از اضافه دريافت انرژي  به صورت                      
اضافه وزن و چاقي با پيامد هاي زيانبار        .    اضافه وزن و چاقي در همه گروه هاي سني، روندي رو به افزايشي دارد              

ي هاي قلبي عروقي و انواع سرطانها از مهمترين مشكالت          ناشي از آن ازجمله افزايش خطر ابتال به ديابت، بيمار          
 . سالمت به شمار مي رود

 2011براساس آخرين آمار منتشره سازمان جهاني بهداشت و ساير سازمان هاي بين المللي، در سال                     
 درصد كودكان دچار كم     16 متوسط و شديد،     كوتاه قدي تغذيه اي   سال دچار    5 كودكان زير     درصد 26ميالدي،  

 شيوع سوءتغذيه براساس     ايران در   . كودكان جهان مبتال به الغري بوده اند         درصد   8زني متوسط و شديد و        و
 8/6 درصد،   08/4به ترتيب   )  الغري(و وزن براي قد     )  كوتاه قدي (، قد براي سن     )كم وزني (شاخص وزن براي سن     

 درصدي كم وزني، كوتاه     50  يش از بمطالعات انجام شده طي دو دهه حاكي از كاهش           .   درصد مي باشد  4درصد و   
در عين حال بايد توجه داشت كه هم چنان در مناطق محروم كشور                .  قدي و الغري در كودكان كشور مي باشد       

 . درصد بااليي از كودكان، دچار سوءتغذيه پروتئين انرژي هستند
سازمان جهاني  براساس گزارش   .   در كودكان، روندي افزايشي  نشان مي دهد        اضافه وزن و چاقي   شيوع  

 مرحله ميزان باروري كل ميانه سني

 ...)نيجر، سومالي، اوگاندا و : برخي از كشورهاي افريقايي(ل انتقال مرحله او 8/6 -8 15 -22
 ...)پاكستان؛ عمان، بوتان و (مرحله دوم   5 -7/6 27-23

 ...)مصر، نيكاراگوئه، مراكش و (مرحله سوم  9/4-3 28 -32
 ...)ازبكستان، پرو، سري النكا و(مرحله چهارم  9/2-2 37-33
 .....)لتوني، روسيه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و(وط جمعيتي مرحله سق 69/1-1/1 38 -54
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 ميليون  نفر كودك زير پنج سال در جهان داراي اضافه وزن بوده كه نزديك                  42 بيش از    2010بهداشت در سال    
شيوع جهاني اضافه وزن و چاقي       .   ميليون نفر از اين تعداد در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كردند               35به  

 افزايش يافته است، كه انتظار مي رود اين        2010ر سال    د  درصد 7/6 به   1990 در سال     درصد 2/4دوران كودكي از    
در ايران نيز شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان          .    برسيد)   ميليون نفر  60معادل    ( درصد 1/9 به   2020روند تا سال    

 . سال روندي افزايشي نشان داده است5زير 
 درصد كودكان   9/3 سال روستايي و     5زير   درصد كودكان    5/4          نتايج بررسي كشوري، حاكي از آن است كه         

 اين ارقام در مناطق روستايي و شهري به         1387 دچار اضافه وزن يا چاقي بوده اند و در سال           1377شهري در سال    
 درصد دانش آموزان    20اطالعات موجود حاكي از آن است كه حدود         .   درصد افزايش يافته است    1/7 درصد  و     5/6

 .و چاقي هستندكشور نيز دچار اضافه وزن 
كودكان %  17 نشان داده است كه  در حدود          1391          نتايج دومين بررسي ملي وضعيت ريزمغذي ها در سال          

 شيوع كم خوني و كمبود      1380دچار كمبود آهن بودند و در مقايسه با سال          %  5/10 و   كم خوني  ماهه دچار    23-15
شيوع  كمبود روي در كودكان اين گروه سني         .  افته است  كاهش ي   درصد 50حدود  آهن در كودكان اين گروه سني       

 در سال    درصد 7/3   سال از حدود   2 در كودكان زير     Dكمبود ويتامين   .  و بدون تغيير باقي مانده است     %  19درحدود  
 .  افزايش يافته است1391 در سال  درصد23 به حدود 1380

 كاهش  1391 درصد در سال     3/11 به   1380ر سال    درصد د  2/18 ساله  از     6 در كودكان    شيوع كم خوني            
 ساله  بهبود    6 ماهه،  وضعيت كمبود روي در طي اين سال ها در كودكان              15-23برخالف گروه سني    .  يافته است 
 ساله كشور از       14-20هم چنين كمبود روي در نوجوانان       .   درصد كاهش يافته است    4/13 درصد به    31يافته و از    

 به  1380 درصد در سال     40 درصد كاهش يافته و در مادران باردار نيز كمبود روي از حدود               11 درصد به حدود     28
اجراي برنامه ملي غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليك، مكمل ياري             .     كاهش يافته است   1391 درصد در سال     28

ه هاي مدون آموزشي براي     سال و آهن ياري هفتگي دختران دبيرستاني و برنام          2آهن مادران باردار، كودكان زير      
كار كنان بهداشتي درماني و بسيج هاي آموزش همگاني تغذيه در بهبود روند ريزمغذي ها در كشور نقش عمده اي                   

 . داشته است
 D  در حال حاضر از مشكالت شايع بشمار مي رود  به طوري كه شيوع كمبود ويتامين                  Dكمبود ويتامين   

در مدت ده سال كمبود      .   درصد در مادران باردار متغير است       86ماهه تا     23-51 درصد در كودكان      24از حدود   
 براي دختران و پسران     D هزار واحدي ويتامين     50 برابر شده است، مكمل ياري با مكمل         10 در كشور    Dويتامين  

دي  هزار واح  50، مكمل ياري ميانساالن و سالمندان با مكمل           Dدبيرستاني، غني سازي شير مدرسه با ويتامين         
اصالح برنامه  .   از طريق شبكه هاي بهداشتي درماني كشور به مورد اجرا گذاشته شده است            1393 از سال     Dويتامين

عالوه بر آهن واسيد    D  روزگي هم چنين غني سازي آرد با ويتامين            3-5 روزي به    15مكمل ياري نوزادان از      
 . كمبود اين ويتامين  در نظر گرفته شده استفوليك از ديگر راهكارهايي است كه به منظور پيشگيري و كنترل 

 و اختالالت ناشي از آن كه از مشكالت تغذيه اي شايع در سطح كشور بوده است، با افزودن يد                    كمبود يد 
 درصد در سال    68به نمك هاي خوراكي به ميزان قابل مالحظه اي كاهش يافته است به طوري كه شيوع گواتر از                  

 كاهش يافت و كشور ايران  از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان  تنها                  1386 درصد در سال     7/5 به   1368



 سالمت و بيماري / 2كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                          فصل /  201

 

 
 

آخرين بررسي ملي انجام شده در سال        .  كشور عاري از كمبود يد در منطقه مديترانه شرقي معرفي گرديده است             
يت منطقه   ساله كه معرف كفايت دريافت يد در جمع        8-10 حاكي از آن است كه ميانه يدادرار دانش آموزان           1393

پوشش مصرف  .   درصد مردم كشور از نمك يددار استفاده مي كنند         98مي باشد در حد مطلوب قراردارد و بيش از          
 . درصد است50 درصد و در كشورهاي كمتر توسعه يافته 75نمك يددار در جهان 

 ،  2014ل  در سا .   در حال حاضر در جهان و در ايران از شيوع بااليي برخوردار است              چاقي و اضافه وزن   
.  ميليون نفر چاق گزارش شده اند     600 ميليارد نفر از مردم جهان دچار اضافه وزن بوده اند و از اين تعداد               9/1بيش از   

 درصد در كشورهاي مختلف متغير است و در          86 درصد تا    74در منطقه مديترانه شرقي شيويع چاقي در زنان از           
-64در ايران، شيوع اضافه وزن يا چاقي در جمعيت          .  و چاقي هستند   درصد دچار اضافه وزن      77 تا   69مردان نيز از    

در حال حاضر، مصرف قند، نمك و چربي        .   درصد گزارش شده است    84/16 درصد وشيوع چاقي     44 ساله حدود    15
كه از مهمترين عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير ازجمله ديابت، بيماريهاي قلبي عروقي و سرطان ها مي باشند،                   

از سوي ديگر مصرف كم سبزي و ميوه، شير و لبنيات از مشكالت الگوي غذايي                .   از مقدار توصيه شده است     بيشتر
 تغيير الگوي غذايي مردم بصورت مصرف بي رويه فست فود ها،  نوشابه هاي گازدار،                .  مردم كشور بشمار مي رود   

 درصد جمعيت   33-  37 بدني كافي    مصرف زياد مواد قندي و شيرين  و نداشتن تحرك          غذاهاي چرب و سرخ شده،    
 درصد تغذيه ناسالم كه منجر به بروز اضافه وزن و چاقي در كشور شده                 88 سال كشور كم تحركي دارند       64-15

 ساله كشور دچار اضافه     15  -64 درصد جمعيت    50بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه در حدود             .  است
قي در كشورهاي صنعتي و در كشور هاي در حال توسعه مصرف نمك            شيوع اضافه وزن و چا    .  وزن يا چاقي هستند   

بيماري هاي قلبي عروقي   .   فشار خون باال دارند     15-64 درصد جمعيت    19كه مهمترين عامل فشار خون باال و          
 گرم است كه در     8/10مصرف نمك در كشور حدود       مي باشد  در حال حاضر براساس متاآناليز مطالعات انجام شده           

بازنگري استاندارد قند، نمك و چربي و كاهش ميزان آنها در              .   برابر بيشتر است   2يا مقدار توصيه شده      مقايسه  
محصوالت غذايي،  فرهنگسازي و بسيج هاي آموزش همگاني براي كاهش مصرف قند، نمك و چربي و افزايش                   

  .مصرف سبزي و ميوه ازجمله اهداف راهبردي در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي است
 مطالعه شده   1391 و   1380        كمبود ريزمغذي ها در گروه هاي سني مختلف طي دو بررسي ملي در سال هاي              

برخي از مناطق     در حال حاضر عالوه بر مشكل سوء تغذيه پروتئين انرژي كه در             كمبود آهن و كم خوني       .  است
در اثر پديده     هاي سني مختلف،    گروه ها در  ذيغدارد و كمبود ريزم       سال وجود  5كودكان زير     روم كشور در  حم

شهرنشيني و روند رو به افزايش آن، تغيير شيوه زندگي و تغييرات الگوي مصرف غذا، كشور با روند رو به گسترش                      
 .  مرتبط با تغذيه مواجه استغيرواگيرو هشدار دهنده بيماري هاي 

 هزينه هاي بخش بهداشت
و رفاه زندگي در جوامع گوناگون،         همراه با رشد استاندارد     گذشته   بهداشتي در طول چند دهه    هزينه هاي  

 افزايش هزينه هاي بهداشت در كشورهاي مختلف      نگاهي بر روند     .  از افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است        
همانطور كه در جدول     .  باشنددر كشورهاي مختلف به شدت با يكديگر ناهمگون مي         مشخص مي سازد اين تغييرات     
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 پرداخت از جيب در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، باالترين نسبت               1390 مي شود در سال      مشاهده 11
 شاهد كاهش چشم گير     1393را دارا بوده است اين درحالي است كه با اجرايي شدن  برنامه تحول سالمت از سال                  

 مستقيم به وسيله دريافت كنندگان       نشان داد كه پرداخت هاي    1394مطالعه حيدريان در    .  پرداخت از جيب بوده ايم   
 .  كاهش داشته است43/17با ميانگين 1392 ماه ابتدايي سال 9خدمات در 
 

  هزينه هاي بهداشت و درمان در جهان-11جدول  

 
  هزينه هاي عمومي هزينه هاي خصوصي

ساير موارد  بيمه خصوصي پرداخت از جيب
بيمه هاي 
 اجتماعي

 دولت
شورها  و بعضي از ك    WHOمنطقه  
 و مناطق

 آمريكا 14 35,5 28,53 15,2 6,77
 اروپا 36,5 37,95 5,43 17,88 2,24
 آسياي جنوبي شرقي 31,7 5 3,3 53,35 6,65
 منطقه اقيانوس آرام 20,1 45 3,35 27,35 4,2
 مديترانه شرقي 38,9 12,1 3,64 43,56 1,8

 آفريقا 44,45 3,85 16,38 29,25 6,07
 كشورهاي پر درآمد 21,23 40,12 18,93 14,52 5,2

 كشورهاي كم درآمد 37,23 1,67 0,91 46,55 13,64
 كشورهاي با درآمد متوسط به باال 30,6 6 28,8 55,22 5,4

 كشورهاي با درآمد متوسط به پايين  27,95 28,25 7,52 32,5 3,78
 ايران 23,1 14,4 3,3 59,03 0,17

 دنيا 23,2 35,65 15,7 20,45 5
 . اين آمار توسط سازمان جهاني بهداشت از حساب هاي ملي سالمت كشورها استخراج شده است.2014آخرين گزارش سازمان جهاني بهداشت : عمنب

 منابع
،  اداره ژنتيك معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و           "اپيدميولوژي بيماري تاالسمي بتا در ايران و جهان       "گزارش   . 1

 .1395آموزش پزشكي سال 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، دفتر سالمت            "دسترسي به آب آشاميدني سالم    "رش  گزا . 2
 . 1395محيط و كار، اداره آب و فاضالب، 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، دفتر آموزش و              "آموزشي و اطالعاتي اميد زندگي    "بسته   . 3
 . 1392ارتقاء سالمت، 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، دفتر سالمت           " سال 5مرگ كودكان زير يكسال و      "گزارش   . 4
 .1395جمعيت خانواده و مدارس، اداره سالمت كودكان، 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، "وضعيت دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي اوليه"گزارش   . 5
 .1395مركز مديريت شبكه، 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، دفتر          "مرگ مادران به ازاي يكصدهزار تولد زنده      "گزارش   . 6
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 .1395سالمت جمعيت خانواده و مدارس، اداره سالمت مادران، 

، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، مركز مديريت            " پوشش واكسيناسيون در ايران    "گزارش . 7
 .1395بيماري هاي واگير، اداره مبارزه با بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن، 

، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، مركز مديريت بيماري هاي واگير،              " بيماري سل  "گزارش . 8
 .1395اداره مبارزه با بيماري هاي سل و جذام، 

رت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، مركز مديريت            ، وزا " بيماري هاي نوپديد و بازپديد     "گزارش . 9
 .1395بيماري هاي واگير، اداره مراقبت بيماري هاي واگير، 

. ا.ا.،  مجله علمي نظام پزشكي ج      "تاثير اجراي طرح تحول سالمت بر پرداخت از جيب        ".حيدريان ناهيد، شقايق وحدت    . 10
 1394 پاييز 3، شماره 23دوره 

 .1395 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، دفتر بهبود تغذيه جامعه " تغذيهامنيت و"گزارش . 11

، معرفت فرهنگي   "1440 تا   1390پژوهي تغييرات جمعيتي ايران طي دورة           آينده".  مشفق محمود، حسيني قربان     . 12
 21-42،ص1391اجتماعي، سال چهارم، شماره اول، زمستان

، وزارت بهداشت   "آشنايي با نظام سالمت و مراقبت هاي اوليه در ايران         ". نوائيان ناهيد  رهبر محمدرضا، جعفري ناهيد،    . 13
 .1394درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشت، مركز مديريت شبكه 

نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و سالمت حرفه هاي پزشكي، وزارت بهداشت، انتشارات صدا، جلد اول،                .  حاتمي حسين  . 14
 :، قابل دستيابي در سايت گوگل در آدرس1-397 صفحات 1382چاپ اول، سال 

https://sites.google.com/site/emergingreemergingdisappearing/emerging_ebook/emerging_index-
htm         &         https://sites.google.com/site/drhatamilibrary/  
  
15. Hendryx M, Ahern M, Lovrich N, McCurdy,A. Access to health care and community social 

capital. Health Serv Res 2002; 37(1): 85 
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17. . Sharifi v., Amin-Esmaeil m.,Hajebi A.,Motavalian A., radgoodarzi R,., Hefazi M.,Rahimi-
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 اهم برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي 

 
 دكتر علي اصغر فرشاد

 استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

  برنامه از برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي را نام ببرد20حداقل  

 هريك از برنامه هاي حوزه معاونت بهداشتي و اجتماعي را به طور مختصر، توضيح دهد 

 برنامه كنترل دخانيات را شرح دهد 

 ذيه را توضيح دهدبرنامه هاي عمده در زمينه تغ 

 دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي به طور كامل توضيح دهد 

 اجتماعي شدن سالمت را شرح دهد 

 اهميت بيماريهاي غير واگير را توضيح دهد 

 كانون هاي سالمت محله و مجمع سالمت در سطوح مختلف محله، شهرستان و استان را شرح دهد 

 ر ارتقاي سالمت را توضيح دهداهميت و نقش ساير دستگاهها  د 

 برنامه هاي جاري  بهداشت حرفه اي  را شرح دهد 

 برخي برنامه هاي مهم بهداشت محيط را شرح دهد 

 فهرستي از برنامه هاي مفيدي كه باعث حفظ و ارتقاء سالمتي جامعه مي شود تهيه كند 
 

ه ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي        ـ برنام  2 ـ آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت،          1  :اين برنامه ها شامل  
 ـ  7 ـ بيماري هاي واگير،     6 ـ تغذيه،    5 ـ بهداشت محيط،     4 ـ بهداشت حرفه اي،     3غيرواگير و عوامل خطر مرتبط،      

 . ـ گسترش شبكه هاي بهداشتي ـ درماني10 ـ بهداشت مدارس، 9 ـ بهداشت دهان و دندان، 8سالمت خانواده، 
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  ـ آموزش و ارتقاي سالمت1

 برنامه ملي خودمراقبتي

همزمان با گذار بيماري ها از واگير به غير واگير و حركت از درمان قطعي بيماري به مراقبت مادام العمر،                     
نقش مردم در مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده براي سالم زيستن، مديريت ناخوشي هاي جزيي، مديريت                   

 درصد تمام   85 تا   65 افزايش است به گونه اي كه طبق برآوردها            روز به روز در حال      ،بيماري هاي مزمن و حاد   
 . مراقبت ها از جنس خودمراقبتي است

 :خودمراقبتي فردي

سفير سالمت،  .  هدف از برنامه خودمراقبتي فردي، تربيت يك نفر سفير سالمت به ازاي هرخانوار است                
دارد و به صورت داوطلبانه، مسووليت        شتن كالس سواد خواندن و نو     8عضوي از اعضاي خانواده است كه حداقل         

انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سالمت خود و اعضاي خانواده و جامعه را بر عهده                       
 .دارد

 :خودمراقبتي سازماني

ر ها و خط مشي هاي ارتقاي سالمت د      هدف در اين رويكرد، ايجاد محيط كار سالم از طريق اجراي برنامه             
 زندگي سالم با همكاري كاركنان و كارفرمايان         محل كار، خلق محيط فيزيكي و فرهنگ حمايتي و تشويق شيوه            

 . است

 خودمراقبتي اجتماعي

براي تحقق اين   .  هدف در اين رويكرد، توانمندسازي جوامع مختلف براي توسعه محيط هاي سالم است             
وانند نقش مهمي در جلب مشاركت اجتماع براي كنترل بر           هدف، شوراهاي شهري و روستايي و شوراياري ها مي ت        

 عوامل تعيين كننده سالمت داشته باشند

 برنامه تربيت سفيران سالمت دانش آموز

ومير بزرگساالن هستند، ناشي از رفتارهاي        هايي كه عامل مرگ    هاي قلبي و سرطان    بسياري از بيماري  
ناسالم، مصرف الكل و رفتارهاي جنسي خارج از چارچوب است           پرخطر نظير استعمال دخانيات، كم تحركي، تغذيه        

 اين بروز براي را زمينه اند كه مي توانند    گرفته كه معموال از دوران كودكي و نوجواني شروع شده و شكل                  
 آسيب، موجب مي توانند و مي كنند تهديد را پرخطر، سالمت رفتارهاي. كنند بزرگسالي فراهم در مرگبار بيماري هاي

 :دارند اشتراك ويژگي ها اين در پرخطر رفتارهاي بيشتر .نابهنگام شوند مرگ و ماريبي
  مي شوند؛ شروع نوجواني دوران در •
  دارند؛ توامان اجتماعي و آموزشي بهداشتي، عواقب و عوارض •
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 هستند؛ و پيشگيري قابل •
 مي كنند؛ پيدا ادامه جواني دوران در •

در بين گروه سني كودكان و نوجوانان كشورمان و اهميت              با توجه به شيوع باالي عوامل خطرساز           
به .  پيشگيري از بيماري ها، توانمندسازي دانش آموزان براي مراقبت از سالمت خود و ديگران امري ضروري است                

 پيرو تفاهم نامه ارتقاي سالمت        1393همين منظور برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس سراسر كشور از سال                
بين وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش و بر اساس توافق نامه                    مدارس منعقده   

در اين برنامه عالوه بر تهيه راهنماهاي        .  اجرايي برنامه خودمراقبتي در مدارس با همكاري دو وزارت اجرا گرديد            
 سفير سالمت به طور داوطلب      خودمراقبتي متناسب با هر مقطع تحصيلي، از هر ده دانش آموز يك نفر به عنوان                

 .  سفير سالمت دانش آموز در سراسر كشور آموزش ديده اند1،200،000انتخاب و تربيت مي شود كه تاكنون
اين برنامه بر پايه رويكرد آموزش همسانان است و اين فرصت را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد تا                     

ت را با استفاده از ارزش هاي تعاملي و مشاركتي كسب و آن را             آگاهي هاي الزم در موضوعات سالمت و محيط زيس       
 .به ساير همسانان منتقل كنند

  برنامه ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير و عوامل خطر مرتبط-2

 (IraPEN)برنامه ايراپن 

 گرديده  پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان، آسم و ديابت در اين برنامه پيش بيني                   
بسته خدمات ايراپن شامل دستورالعمل ارايه خدمات، پروتكل آموزشي همگاني ويژه آموزش عموم جامعه و                 .  است

كارشناس مراقب سالمت و دستورالعمل انجام تست هاي        /  محتواي آموزشي بيماري ها و عوامل خطر ويژه بهورز         
 .تشخيصي و اندازه گيري است

 سال و باالتر داراي يكي از        30قلبي عروقي، شامل افراد با سن        گروه هدف براي خطرسنجي ده ساله        
متر، مصرف دخانيات، مصرف      سانتي 90ابتال به ديابت، فشارخون باال، دور كمر مساوي يا بيش از              (عوامل خطر   

 و  يعني ديابت، حوادث قلبي عروقي زودرس و سابقه نارسايي كليه         (الكل، سابقه بيماري در افراد درجه يك خانواده         
 .است)  سال و بيشتر40افراد با سن 
 

هاي قلبي و مغزي و نارسايي كليوي از طريق مراقبت هاي ادغام يافته با                    پيشگيري از بروز سكته    
 ساله بروز حوادث قلبي و عروقي، آموزش و مراقبت و درمان              10غربالگري گروه هدف، ارزيابي و مديريت خطر         

) هاي كشوري بر اساس دستورالعمل  (ون باال، ديابت و كلسترول خون باال        مبتاليان به بيماري قلبي عروقي، فشارخ     
شود و ارزيابي مجدد خطر     هاي برنامه هاي كشوري انجام مي    و پيگيري و مراقبت افراد مبتال بر اساس دستورالعمل        

 دارا بودن   قلبي عروقي طبق تواتر برنامه زماني ميزان خطر قلبي عروقي كه براي فرد محاسبه شده است و برحسب                 
 .گيرد انجام مي-عامل خطر
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 برنامه ملي جامعه ايمن

مفهوم جامعه ايمن به معني مشاركت مستمر بخشي سازمان ها براي ارتقاء ايمني و پيشگيري از حوادث                  
مدل جامعه ايمن، الگويي است     .  اين مفهوم بيش از دو دهه قبل توسط سازمان جهاني بهداشت مطرح شد              .  است

 هاي بين بخشي تمام سازمان هاي دولتي و خصوصي ذيربط، مشاركت مردم و مسئولين محلي و                متكي بر همكاري  
سازمان هاي مردم نهاد در يك شهرستان يا يك جامعه كه با همكاري يكديگر براي پيشگيري از حوادث و ايجاد،                     

دگي و حوادث و مرگ هاي      اين برنامه منجر به ايجاد استاندارهاي باالي زن         .  حفظ و ارتقاء ايمني تالش مي كنند      
اين برنامه همچنين هزينه ها را از چندين جنبه         .  كمتر و افزايش احساس ايمني براي ساكنين جوامع ايمن مي شود          

جامعه ايمن مي تواند يك     .  مانند هزينه هاي بيمارستاني، خدمات اجتماعي و پرداخت بيمه ها را كاهش مي دهد              
 .هر يا يك روستا باشدشهرستان يا يك منطقه شهرداري از يك ش

 شاخص هاي جهاني جامعه ايمن

ايجاد تشكيالتي مبتني بر مشاركت مردمي و همكاري بين بخشي كه هر كدام از سازمان ها مسئوليت                     -1
 .اجراي برنامه جامعه ايمن را در حيطه اختيارات خود قبول كنند

و همه محيط ها و همه انواع       وجود برنامه اي مستمر و درازمدت كه هر دو جنس، تمام گروه هاي سني                 -2
 .حوادث را تحت پوشش قرار دهد

 وجود برنامه اي كه هدفش ارتقاء  ايمني گروه ها و محيط هاي در معرض خطر باشد -3

  وجود برنامه اي كه بر اسا س شواهد و مستندات، طراحي شده باشد -4

 وجود برنامه اي كه تعداد مصدومين و علل حوادث را ثبت و مستند سازي كند -5

 جود نظام ارزشيابي كه مراحل اجراي برنامه و تاثير تغييرات آن را مورد بررسي قرار دهدو -6

 .شركت مستمر در شبكه ملي و جهاني جامعه ايمن -7

  بهداشت حرفه اي-3

 ارائه مراقبت هاي بهداشتي به كارگران

 خانه هاي  به منظور دسترسي كارگران به حداقل شرايط بهداشتي و تامين امكانات درمان سرپايي،                    
 تا  20 نفر خانه بهداشت كارگري و        500 تا   50( در واحدهاي توليدي، مشمول      ايستگاه بهگر بهداشت كارگري و    

شايان ذكر است كه بهداشتياران كار و بهگران كه مسئولين           .  تاسيس و راه اندازي مي شود    )   نفر ايستگاه بهگر   45
 واحدهاي توليدي، انتخاب و پس از آموزش توسط مراكز           خانه هاي بهداشت كارگري و ايستگاه بهگر مي باشند از        

 بهداشتي درماني در سطح كشور در محل كار به انجام خدمات، اقدام مي نمايند
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 برنامه طب كار و معاينات شاغلين

اين برنامه با هدف حفظ و ارتقاي سالمت كارگران و به منظور شناسايي و بيماريابي بيماري هاي شغلي و                    
 ام ثبت و گزارش دهي، انجام مي گيردساماندهي نظ

 برنامه ارگونومي مدارس

پيشنهاد، پيگيري و تصويب بندهاي قانوني مرتبط با ارگونومي مدارس در سند تحول بنيادين آموزش و                   -
پرورش كشور به عنوان يك سند باال دستي در شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي عالي انقالب                      

 . قانوني اين موضوع در كشور انجام شدفرهنگي به عنوان بستر سازي

 با عضويت فعال اعضاي      "استانداردسازي ارگونومي مبلمان و تجهيزات آموزشي مدارس        "كميته فني    -
 هئيت علمي، دستگاه هاي ذيربط و متخصصين برجسته ارگونومي كشور تشكيل شد؛

ال اعضاي هئيت علمي،     با عضويت فع   "بهينه سازي وضعيت موجود ارگونومي مدارس كشور      "كميته فني    -
 دستگاه هاي ذيربط و متخصصين برجسته ارگونومي كشور تشكيل گرديد؛

دانش آموزان كشور در مقاطع مختلف      )  ابعاد بدن (اجراي پروژه ملي ايجاد بانك اطالعات آنتروپومتريكي         -
راني در طراحي   تحصيلي و دو جنس پسر و دختر به منظور بهره گيري از ابعاد و اندازه هاي دانش آموزان اي                

 و اجراي فضاها و تجهيزات آموزشي آنان كه براي نخستين بار در كشور اتفاق مي افتد ؛

همكاري مشترك با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جهت استاندارد ملي نمودن بانك                       -
 .اطالعات آنتروپومتريكي دانش آموزان ايراني

 ...)جيوه، سرب و( ناك در محيط كاربرنامه كاهش و كنترل عوامل شيميايي خطر

اين برنامه به منظوركاهش و كنترل اثرات زيانبار جيوه و سرب بر سالمت شاغلين از طريق اجرا و                         
 مواد و كليه محصوالت و فرايندهاي مربوطه در            پياده سازي استراتژي حذف تدريجي يا كاهش مرحله اي اين          

ي در محيط رها يا منتشر مي نمايند تدوين و به دانشگاه هاي كشور            صنايعي كه جيوه و سرب را مصرف و يا به نوع          
پس از پذيرش سند حقوقي جيوه توسط كشور ايران و تصويب آن در هيئت دولت به منظور                  .  جهت اجرا ابالغ شد   

برگزاري نشست هاي تخصصي با    :  فراهم سازي مقدمات الزم االجرا شدن اين سند در كشور، اقدامات الزم از جمله             
ازمان هاي مربوطه جهت توجيه برنامه انجام شد و يك برنامه اقدام ملي جهت كاهش مرحله اي آمالگام                         س

دندانپزشكي و حذف تدريجي تجهيزات پزشكي وسايل اندازه گيري مانند ترمومترها و فشارسنج ها  و دفع بهداشتي                 
رايشي بهداشتي داراي جيوه حدود مجاز      پسماندهاي جيوه، تدوين و در حال پيگيري مي باشد بعالوه براي وسايل آ            

تعيين گرديد و اطالع رساني هاي الزم به ذينفعان از جمله شركت هاي صادر كننده و وارد كننده اين محصوالت                     
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 .انجام شد

  بهداشت محيط-4

 برنامه دفاتر خدمات سالمت و مميزي بهداشتي از واحد هاي صنفي 

 چه بهتر خدمات بهداشتي در سطح جامعه و افزايش              يكي از وظايف مهم وزارت بهداشت ارائه هر          
 :نظارت هاي بهداشتي مي باشد

24 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مواد           13 قانون اصالح ماده     3 تبصره   -استناد به    -
 بر  شتي قانون اصالح قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهدا         13 آيين نامه اجرايي ماده      41 و   25و  

آن شد كه بدون افزايش بار مالي بر دولت  درصد پوشش بازرسي  از مراكز و اماكن عمومي را افزايش                        
 عمومي را   ايجاد نمايد  اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز بهداشتي وضعيت داده و ارتقاء

محيط از طريق دفاتر    در اين راستا مركز سالمت محيط و كار، در جهت انجام برنامه مميزي بهداشت                   -
 .  خدمات سالمت، برنامه ريزي نمودند

 برنامه بهداشت آب

دسترسي به منابع   .  آب يكي از نعمات بزرگ پروردگار، منشا حيات و سرآغاز زندگي موجودات زنده است               
امروزه با افزايش جمعيت، گسترش صنايع و       .  مطمئن آب از ديدگاه كمي و كيفي براي حيات انسان ضروري است            

از سوي ديگر با توجه به اينكه كشور ما در منطقه خشك و نيمه خشك                .  كشاورزي، مصرف آب افزيش يافته است     
قرار دارد كمبود منابع آب به عنوان يك چالش جدي مطرح شده و حتي در برخي از مناطق، مانع رشد و پيشرفت                        

 .كشاورزي، صنعتي وحتي اجتماعي شده است
 درصد از بيماري ها در      80 دفع غيربهداشتي فاضالب، به عنوان عامل         از سوي ديگر فقدان آب سالم و       

هر سال بيش از دو     .  دسترسي به آب سالم از حقوق اوليه انسان ها است         .  كشور هاي در حال توسعه بيان مي شود      
 دست  ميليون نفر از بيماري هاي اسهالي در كشورهاي در حال توسعه كه بيشتر آنان كودكان هستند جان خود را از                   

 . اين بيماري ها همچنين باعث از بين رفتن ميليون ها روز كاري در هر سال براي افراد بزرگسال مي شوند. مي دهند
لذا با توجه به موارد پيش گفت، كاهش منابع آب و عدم كارآيي فرايندهاي تصفيه رايج در حذف برخي آالينده ها از                     

 . ر كيفيت آن به عنوان يكي از وظايف جوامع را نمايان مي كندآب، اهميت حفاظت از منابع و پيشگيري از تغيي
 

 برنامه بهداشت محيط بيمارستان ها

 در سطح كليه بيمارستان هاي كشور به 1376با هدف ارتقاي سطح بهداشت محيط بيمارستان ها از سال  
 هاي عفوني جدا و زباله هاي قابل زباله(اين برنامه در اجراي طرح تفكيك زباله هاي بيمارستاني، . اجرا درآمده است
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 .مورد استفاده قرار مي گيرند) بازيافت بهداشتي در فرآيند تعيين و تبديل

 برنامه كنترل دخانيات

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، قانون جامع كنترل و         )  123( در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم       
ترل و مبارزه ملي با دخانيات به مجلس شوراي اسالمي تقديم             مبارزه ملي با دخانيات كه با عنوان طرح جامع كن          

 .و تأييد شوراي محترم نگهبان به تصويب رسيد15/6/1385گرديده بود، در جلسه علني مورخ 
 ،  اين قانون، به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سالمت عمومي                1طبق ماده   

 . با دخانيات، تشكيل گرديدستاد كشوري كنترل و مبارزه 

  تغذيه-5

 برنامه امنيت غذا و تغذيه در استان هاي كم برخوردار

عوامل متعددي در ايجاد  ناامني غذايي موثرند كه در صورت بي توجهي به آنها احتمال گرسنگي، فقر و                    
يت تامين اجتماعي از    به عنوان مثال وضعيت اشتغال در جامعه، هزينه غذا و وضع            .  ناامني غذايي تشديد مي شود   

تنها وجود غذا و يا خوردن غذا براي تامين امنيت          .  مهم ترين عوامل تعيين كننده توان اقتصادي افراد جامعه هستند        
با .  غذا و تغذيه، كافي نيست بلكه بايد تبديل غذاي خورده شده به مواد مغذي در بدن به طور مطلوب صورت گيرد                     

ي سه دهه اخير، تعاريف امنيت غذا تغييرات زيادي كرده است كه نشان دهنده              فراهم شدن اينگونه شواهد علمي ط     
 . سير تحوالت تفكر رهبران جهان نيز بوده است
امنيت  به عنوان يك پيامد از       )Nutrition Security(امنيت تغذيه     اي   يكي از مهمترين تغييرات، توجه به       

 مطرح شد و    (FAO)در تعاريف سازمان خواروبار و كشاورزي         1996 است كه بعد از سال       )Food Security(غذايي  
فيزيكي همه مردم در تمام         دسترسي اقتصادي و   امنيت غذا و تغذيه براساس توافق هاي بين المللي عبارتست از          

ها از مواد مغذي كافي براي       اوقات به غذاي كافي، سالم با مطلوبيت اجتماعي و فرهنگي و بهره مندي تمام سلول               
دسترسي فيزيكي، دسترسي    :چهار بعد موثر در امنيت غذا و تغذيه عبارتنداز            .  بي به زندگي سالم و فعال       دستيا

 ياصل  هدف  عنوان  به  ييغذا  تيامن  و  هيتغذ  بهبود.  اقتصادي، ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي و تامين سالمت           
 تيامن  بهبود  يبخش  نيب  برنامه  و  ديآ مي  شمار  به  جامعه  سالمت  نيتام  ياصل  يمحورها  از  و  توسعه هاي  استيس

 بخشي  بين  برنامه"  تيمسئول  . با مشاركت كليه بخش هاي رفاه و توسعه اجتماعي قابل اجرا است               هيتغذ  و  غذا
 يدسترس،  سالم  يغذا  توليد،    سالمت(  تهيكم  6  ليتشك  با  "  استاندار  عهده  استان بر   غذايي  تيامن  و  تغذيه  بهبود

 . است)  اي تغذيه حمايت و وسواد فرهنگ ارتقاء ، محلي جوامع ازيتوانمندس، سالم يغذا به يكيزيف
 بلوچستان،  و  ستانيس  الم،يا  كرمان،(شناسايي شده براساس مطالعه سمپات         برخوردار  كم  استان  7  در

 هيكل  مشاركت  با  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  تيحما  با  ،)گان  هرمز  و  خوزستان  احمد،  ريبو  و  هيلويكهك  بوشهر،
 و ها  خانوار  تغذيه اي  سالمت  ارتقاء  جهت  مؤثر  مداخالت  ياجرا  و  يطراحاقدام به     1393  سال  از  مرتبط  ياه دستگاه
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 . تاس شده جامعه هيتغذ بهبود دفتر توسط ييغذا يناامن موانع رفع

  اي جامعه و سوادتغذيه فرهنگ برنامه ارتقاء

عه و پيشگيري و كنترل       آموزش و فرهنگ سازي تغذيه صحيح نقش مهمي در ارتقاء سالمت جام                
 درصد  50 درصد موارد ابتال به ديابت نوع دو،             80بر اساس مطالعات انجام شده در دنيا تا             .  بيماري ها دارد 

 از بين عوامل تاثير گذار      . درصد سرطان ها با تغذيه صحيح قابل پيشگيري است         30بيماري هاي قلبي و عروقي و      
در واقع  سبك زندگي شهرنشيني و        .  ش بسيار مهمي در اين روند دارد       در شيوع بيماري هاي غير واگير، تغذيه نق       

افزايش عرضه مواد غذايي آماده و دسترسي آسان به مواد غذايي داراي چربي، قند و نمك باال  روز به روز بر تعداد                        
 ميليارد  1,9ز  ، بيش ا  2016طبق آمار سازمان جهاني بهداشت در سال        .  افراد مبتال به اضافه وزن و چاق  مي افزايد        

 ميليون نفر بزرگسال چاق      650 سال و باالتر داراي اضافه وزن بوده اند كه  از اين تعداد بيش از                     18بزرگسال  
استراتژي به كار رفته در ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي عبارتست از آموزش، جلب همكاري هاي درون                  .  مي باشند

 .بخشي و برون بخشي و پايش و ارزشيابي
 برنامه اصلي در برنامه تحول نظام         15ه بهبود و اصالح الگوي تغذيه جامعه به عنوان يكي از                 برنام

 . سالمت در حوزه بهداشت در نظر گرفته شده است

  بيماريهاي واگير-6

 برنامه كنترل سل

 :فرآيند اجراي برنامه شامل      -1

رابطين  ، آموزان، سربازان  شامل عموم مردم، دانش    (عموم مردم          :گروه هدف           -
 )بهداشتي

o       گروه هاي پرخطر و در معرض خطر 

ارائه دهنده     مبتاليان به سرفه مزمن مراجعه كننده به مراكز                           �
 بهداشتي درماني  خدمات

 خانواده بيمار ،شناسائي شده  مثبت HIV افراد         �

 به سل اسمير مثبتافراد در تماس نزديك با فرد مبتال          �

 تحت پوشش مبتاليان به ديابت         �

 بيماري هاي مزمن كليوي         �
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 دريافت كنندگان پيوند         �

 مبتاليان به سيليكوزيس شناخته شده         �

 زندانيان         �

 افراد ساكن در آسايشگاه هاي معلولين و سالمندان         �

 نمانافراد بي خا         �

 ساكنين اردوگاه هاي مهاجرين         �

اعم از اسمير مثبت، اسمير منفي،      (مبتاليان به سل ريوي حساس به دارو                  �
 )خارج ريوي

 مبتاليان به سل مقاوم به درمان         �

o     تمامي استان هاي كشور : جمعيت تحت پوشش 

o       ه هاي علوم پزشكي كشورتمامي دانشگا :دانشگاههاي مجري برنامه 

  و بيماري هاي آميزشيHIV/AIDSپيشگيري و كنترل  برنامه

 :فرآيند اجراي برنامه شامل      -1

 جمعيت عمومي   :گروه هدف          -

 ...)جوانان، زندانيان،(گروه هاي در معرض خطر           -

خياباني، همسران مصرف كنندگان     مصرف كنندگان تزريقي مواد، زنان        (گروه هاي پرخطر             -
 و همسران و فرزندان     HIV مبتاليان به    -)  مواد، افرادي كه به رفتارهاي جنسي پرخطر مبادرت دارند         

 آنها

جلب مشاركت و توانمندسازي    (آموزش و اطالع رساني      :نوع خدماتي كه ارائه مي شود              -
اي اطالع رساني، تهيه مطالب آموزشي ويژه          بسيج ه رسانه ها، همكاري با وزارت آموزش و پرورش،         

مشاوره و  )  گروه هاي مختلف شامل روحانيون، والدين جوانان، رسانه ها، راه اندازي خطوط مشاوره تلفني            
درمان متادون، توزيع   (آزمايش تشخيصي رايگان، خدمات رايگان كاهش انتقال از طريق تزريق مواد               
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اس جنسي، پيشگيري از انتقال از مادر مبتال به نوزاد،              ، كاهش انتقال از طريق تم       )سرنگ و سوزن  
شامل معاينات دوره اي،    ( و ايدز      HIVمراقبت و درمان بيماري هاي آميزشي، مراقبت و درمان               

، پنوموكوك، آنفلوآنزا، درمان    Bآزمايش هاي الزم، بيماريابي فعال سل، واكسيناسيون شامل كزاز، هپاتيت        
تا پايان عمر،   ...  زيدوودين، الميودين، اِفاويرنز، كلترا،       : دارو از اقالم   اختصاصي ويروس شامل حداقل سه    

پيشگيري و درمان عفونت هاي فرصت طلب، خدمات سالمت باروري كليه اين خدمات بصورت رايگان                
تقويت نظام آزمايشگاهي تشخيص     )  ارائه مي شود و بيماران تا پايان عمر تحت پيگيري بايد باشند               

ري پس از تماس هاي تصادفي و تماس هاي شغلي، برنامه باشگاه هاي مثبت جهت                  بيماري، پيشگي 
 .توانمندسازي مبتاليان و افزايش حمايت اجتماعي

كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور مكلف به انجام برنامه             :دانشگاه هاي مجري برنامه  
 . هستندHIV/AIDSكنترل 

 سالمت خانواده -7

 حوادث و سوانح در كودكان برنامه پيشگيري از 

در تمامي جوامع، كودكان از آسيب پذيرترين افراد در برابر حوادث هستند، ارتقاء سالمت كودكان از مهم                  
ترين شاخص هاي سطح سالمت يك جامعه بوده و پيشگيري از وقوع حادثه در كودكان، مستلزم رعايت نكات                      

ود نبوده و در برابر بسياري از خطرها، آسيب پذيري بيشتري            كودكان قادر به درك خطرات پيرامون خ      .  ايمني است 
حوادث دوران كودكي عالوه بر مرگ و مير، با ميزان باالي ناتواني نيز همراه مي باشند و هزاران كودك                       .  دارند

شي از  آسيب هاي نا .  ناچارند به دليل آسيب هاي ناشي از سوانح، مابقي عمر خود را با معلوليت و ناتواني سپري كنند                 
 .حوادث، از علل اصلي معلوليت، ناهنجاري هاي دائمي و مرگ در كودكان باالي يك سال است

يكي از آن ها   .   تبعات غير مستقيمي كه در اثر سوانح بر كودكان كشور تحميل مي گردد متعدد است                  
كودكي كه دچار   .   كنند فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر خانواده هايي است كه ناگزيرند از معلولين سوانح مراقبت              

اين زيان، درآمد از دست رفته والدين را بر          .  مصدوميت جدي است نياز دارد كه والدين، هر دو، از او مراقبت كنند              
 .فرصت تحصيلي از دست رفته كودك مي افزايد

در اين راستا مجموعه هاي آموزشي پيشگيري از سوانح و حوادث در كودكان، با هدف توانمندسازي                     
ن و مراقبان كودك، پرسنل بهداشتي درماني و خود كودك براي آموزش اصول ايمني و پيشگيري از سوانح و                    والدي

 .حوادث در كودكان تدوين گرديده است

 برنامه تغذيه مناسب كودكان در سنين مختلف 

 سال هاي ابتداي كودكي  دوران بسيار حياتي براي ارتقاي رشد و تكامل كودكان، شكل گيري ترجيحات                
مطالعات متعددي نشان داده اند كه بيشترين ميزان اختالل رشد،           .  غذايي و الگوهاي غذايي آنان به شمار مي رود        
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به طوري كه تغذيه نامطلوب در        .  كمبود ريز مغذي ها و بيماري هاي شايع كودكان در اين سنين رخ مي دهند                
كودكان  بوده و در دراز مدت اين           سال هاي اول زندگي از علل مرگ و مير و تاخير رشد ذهني و جسمي                      

 .كمبودهاي تغذيه اي موجب آسيب عملكرد ذهني، ظرفيت كاري و سالمتي دوران نوجواني و بزرگسالي مي گردد

بهبود الگوي تغذيه كودكان از طريق تغذيه انحصاري با شير مادر، تغذيه تكميلي مناسب و تداوم تغذيه با                   
 در سنين مختلف، از مداخالت پيشگيرانه و موثر در بهبود تغذيه كودكان به               شير مادر تا دو سالگي و تغذيه مناسب       

بديهي است براي بهبود بخشيدن به الگوي تغذيه كودكان، راهنمايي و مشاوره با مادران امري                    .  شمار مي روند 
 . ضروري است

 كودكي ابتداي دوران جانبه همه تكامل و برنامه رشد

 توانايي ها  پرورش  و  شخصيت  تكامل  مرحله ي  حياتي ترين  زندگي،  ليهاو  سال هاي  خصوصاً  كودكي  دوران
 خانواده  نظر  مورد  جامع  رويكرد  در.  باشد مي  جامع  رويكردي  با  برنامه ريزي  نيازمند  و  است  انسان  استعدادهاي  و

 براي  زمال هاي  توانايي  تنهايي  به  خانواده  كه  آنجا  از  اما.  است  كودك  زندگي  وضعيت  مسئول  اصلي ترين  و  اولين
 به  نسبت  موظفند ها  دولت  داشت،  نخواهد  و  ندارد  را  كودك  تكامل  و  رشد  نيازهاي  كليه  تامين  و  كودك  از  پشتيباني
 اقدامات  كودكان  مراقبان  و ها  خانواده  به  كمك  و  پشتيباني  براي  الزم هاي  برنامه  اجراي  و  سياست ها  تدوين

 .آورند عمل به را ضروري

 ي زايمان برنامه كالسهاي آمادگي برا

 توسط اداره سالمت     1387برنامه كالس هاي آمادگي زايمان و بيمارستان هاي دوستدار مادر از سال               
 اين برنامه به حوزه     1393از سال   .    مادران در بيمارستان هاي حوزه درمان آغاز شده و تاكنون در حال اجرا است              

 . بهداشت تعميم داده شد

 دقيقه اي  90 جلسه   8 بارداري براي مادران طي      37 تا هفته    20ته  كالس هاي آمادگي براي زايمان از هف     
برگزار مي شود كه در آن مطالب مرتبط با بهداشت فردي، تغذيه اي، سالمت روان، عالئم هشدار، مراحل زايمان،                    

براي تقويت  .  روش مناسب زايمان، شيردهي، مراقبت از نوزاد و بهداشت پس از زايمان، آموزش داده مي شود                    
الت و افزايش توانمندي مادر در انتخاب روش مناسب زايمان، كاهش ترس از درد زايمان و پيشگيري از                        عض

ضمناً دو  .  صدمه به عضالت كف لگن، ورزش هاي بارداري، اصالح وضعيت و تن آرامي براي مادر انجام مي شود                 
 . جلسه آموزش نيز براي پدر در نظر گرفته شده است

 :هدف كلي

 طبيعي با رويكرد علمي مبتني بر شواهد در راستاي افزايش نرخ باروري              ترويج زايمان 
 و توانمند سازي مادران براي انتخاب روش زايمان ايمن
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 بهداشت روان

اين برنامه با هدف تامين و حفظ و ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه انجام مي گيرد و از طريق آموزش                        
مرگ و مير در جهان     %  1قابل ذكر است كه     .  ي در اين راستا فعاليت مي كند     مردم، بيماريابي، ارجاع، درمان و پيگير     

ضمنا مراكز مشاوره و     .  بار بيماري ها در جهان ناشي از اين بيماري ها است           %  11ناشي از بيماري هاي رواني و       
مراكز آموزش بهداشت روان و نيز كلينيك هاي مشاوره و بهداشت روان كودك نيز تاسيس گرديده كه هدف اين                     

ترويج و ارتقاء سطح بهداشت روان كودكان و نوجوانان، با محور قرار دادن خانواده و فعاليت در سطوح اول و دوم                        
 .پيشگيري، بوده كه در واقع مي توانند از پيدايش و افزايش اختالالت رفتاري كودكان و نوجوانان، جلوگيري كنند

 بهداشت دهان و دندان -8
 قاي سالمت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي برنامه كشوري ارت-

 DMFT/dmft دانش آموزان مقطع ابتدايي، بهبود شاخص :   هدف 

 : آموزش-

 .تهيه بسته هاي آموزشي مرتبط براي والدين، دانش آموزان و هماهنگ كنندگان برنامه در مدارس ابتدايي -

دانش آموزان و هماهنگ كنندگان برنامه       برگزاري جلسات توجيهي و كارگاه هاي آموزشي براي والدين،           -
 .در مدارس ابتدايي

 )نيروهاي درگير در وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش(هماهنگي هاي بين بخشي  -

 .تهيه وسايل كمك آموزشي -

 :پيشگيري

 . تكميل شناسنامه الكترونيك سالمت دهان و دندان دانش آموزان-
 .ان تامين وارنيش فلورايد جهت دانش آموز-
 . ارائه خدمات وارنيش فلورايد-
 . استفاده از يونيت سيار در مدارس-

 :درمان

 ارائه كليه خدمات تحت پوشش بيمه هاي پايه دندانپزشكي بر اساس مصوبه هيئت دولت در مراكز بهداشتي،                 -
 .درمان دولتي و با تعرفه هاي مصوب

 :ستاييهاي روبرنامه ارائه خدمات دهان و دندان در قالب بيمه -
با اجراي اين برنامه، سطح يك و دو خدمات دندانپزشكي در روستاهاي كشور براي اولين بار براي گروه هاي                    
هدف به صورت رايگان ارائه خواهد شد و همچنين كمبودهاي موجود در زمينه نيروي انساني در اين مراكز                     
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و خدمات در مراكز ارائه دهنده        همچنين ارائه خدمات پيشگيري و درماني در سطح يك و د              .  رفع ميشود 
براي گروه هاي هدف، رايگان مي باشد و      )  مشمول بيمه روستايي  (خدمات در شهرهاي زير بيست هزار نفر نيز          

 .ارائه خدمت به ساير گروه هاي سني بر اساس دستورالعمل اجرايي مربوطه صورت خواهد گرفت

 بهداشت مدارس و جوانان -9

 برنامه مدارس مروج سالمت 

  سالمت براي همه تا سال     "مدرسه مروج سالمت، يك حركت جهاني و منشاء و مبداء آن ابتكار و برنامه               
  2000Health for all"           اين برنامه در سال    .   اعالم شده است   1978سازمان جهاني بهداشت است كه در سال

جددا توسط سازمان جهاني      ميالدي م  1995در سال     .يافت  يونسكو پيوند  "آموزش براي همه  " با برنامه  1990
جهاني  ميالدي سازمان     2001  سپس درسال .  مطرح گرديد »  جامع سالمت مدارس  برنامه  «بهداشت، در قالب     

 را با هدف روزآمد     "مراقبت مدرسه محور  "ذينفع، برنامه     بين اللملي چند جانبه با دست اندركاران       در تعاملي   بهداشت
 . آغاز نمودلدين وكاركنان،نمودن اطالعات سالمت در دانش آموزان، وا

مدرسه مروج سالمت يك حركت جهاني و نظامي است براي ارتقاء سالمت كه با مشاركت فعاالنه اولياء،                    
در اين برنامه، نه فقط تعليم و تربيت، بلكه تمامي جنبه ها از جمله سالمت                .  مربيان و دانش آموزان اجرا مي گردد      

 . آموزان، مورد توجه استجسمي، رواني، اجتماعي و معنوي دانش

 رح مداخالت پيشگيري از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقلط

 مطابق با بررسي هاي انجام شده و با استناد به آمارهاي موجود در كشور، بيشترين علت مرگ  در گروه                     
سيله ديگران،   سال عموماٌ به حوادث حمل و نقل و در درجات بعدي به خودكشي، خشونت به و                    29 تا   18سني  

اختصاص يافته است همچنين به استناد      ...  سكته هاي قلبي، اختالل جسمي و رواني در نتيجه سوء مصرف مواد و              
 سازمان جهاني بهداشت، علت مهم مرگ و مير جوانان در دنيا، تصادفات رانندگي                93 ارديبهشت ماه    25گزارش  

 حوادث حمل و نقل با رويكرد كاهش ميزان مرگ جوانان،           مي باشد  و لذا منطقي است طرح مداخالت پيشگيرانه از         
 .بر پايه اولويت هاي تعيين شده و به استناد آمارهاي موجود، طراحي و اجراء گردد

 كنترل مرگ جوانان از طريق انجام مداخالت سالمت محور :هدف كلي

 گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني  -10 

و نظام  )  خدمات نوين سالمت  (  وليه بهداشتي درماني  برنامه ارائه خدمات و مراقبت هاي ا        -
 هزار نفر و عشاير  20ارجاع به روستاييان، شهرهاي زير 
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 مقرر شد كه برنامه پزشك خانواده با استفاده از سياست پوشش بيمه همگاني سالمت در                 1384در سال   
ي و بهره مندي افراد تحت پوشش        هزار نفر و امكان دسترس     20مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي با جمعيت زير         
در اين برنامه امكان دسترسي فراگير و فعال تمام افراد تحت             .  از خدمات سالمت از طريق نظام ارجاع فراهم آيد         

پوشش به خدمات ترويجي، پيشگيرانه، درماني و بازتواني با كيفيتي كه متضمن تأثير آن باشد مورد نظر قرار                         
بر اين اساس   .  نخستين سطح ارائه خدمات بر عهده پزشكان خانواده است           مديريت خدمات سالمت در      .  گرفت

مي بايست خدمات سالمت در محدوده بسته تعريف شده ارائه شود و در صورت نياز نسبت به ارجاع بيمار به سطوح                     
ستاي در را .  پزشك خانواده مسئول تداوم و استمرار خدمات است و بر اين امر نظارت دارد                  .  باالتر اقدام گردد  

گسترش برنامه هاي بهداشتي و ادغام بسته خدمت كاملتر در نظام شبكه و بهره مندي بيشتر جمعيت از خدمات                      
 .درماني و دارويي

و نظام  )  خدمات نوين سالمت  (  ارائه خدمات و مراقبت هاي اوليه بهداشتي درماني         برنامه  -
 ارائه خدمات و مراقبت هاي     برنامه  و   هزار نفر  50 تا   20ارجاع به حاشيه نشينان و شهرهاي        

 شهرها  هزار نفر و كالن50به شهرهاي باالي  اوليه بهداشتي درماني

از آنجاكه ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ تامين سالمت همه جانبه جسمي، رواني،                 
كم برخوردار است،   اجتماعي و معنوي آحاد جمعيت ساكن در پهنه جغرافيايي جمهوري اسالمي با اولويت مناطق                 

لذا انجام مداخالتي به منظور ارتقاء وضعيت سالمت مناطق مختلف كشور با توجه به اسناد باالدستي بويژه قانون                    
، سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم         1404اساسي، الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، سند چشم انداز            

 . اساسي، نقشه جامع علمي كشور، ضرورت دارد قانون 44رهبري، جمعيت، اصالح الگوي مصرف، اصل 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، وزارت بهداشت،               )  32(ماده  )  ج(همچنين، بند   
 را مبتني بر خدمات      " سامانه خدمات جامع و همگاني سالمت       "درمان و آموزش پزشكي را موظف نموده است           

نواده و نظام ارجاع، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي گري با رعايت             اوليه سالمت، محوريت پزشك خا    
 قانون مديريت خدمات كشوري و با تاكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، بازطراحي و برنامه اجرايي آن را                     13ماده  

يري تصويب و عملياتي    با اولويت بهره مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشا             
 . كند
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 اجتماعي شدن سالمت بعنوان رويكردي نوين در نظام سالمت كشور : بخش دوم

 يباالدست اسنادتاريخچه و تكامل موضوع مشاركت و اجتماعي شدن در 

 گرددي  باز م  1329 در حوزه سالمت به سال        ين بخشي ب ي همكار هي بستر اول  يري شكل گ يخي تار نهيشيپ
 با هدف اظهار نظر در امور مربوط به بهداشت           » بهداشت ي عال يشورا« تحت عنوان    يي بار شورا  ني اول يكه برا 
 و هشتم قانون    ي و س  كصديسپس  به استناد اصل       .   شكل گرفت  ي مل ي مجلس شورا  بي كشور با تصو   يعموم
 يزي برنامه ر ،يموزش آ ،يقاتي تحق يت هاي هماهنگ نمودن فعال   ي برا »هي غذا و تغذ   يشورا«،  1370 در سال    ،ياساس

 سالمت كشور و برنامه اصالحات در نظام         ي عال يشورا«،  1382 كشور و در سال       هي در امر غذا و تغذ      ييو اجرا 
 ، گسترش   دولت يت هاي از اولو   يكي به عنوان    ران،ي ا دم سالمت مر   ي حفظ و ارتقا     ،ني، به منظور تأم   »سالمت
 نهي در زم  ياستگذاري به عنوان مرجع س    دي جد يز طرح ها  ا تي و حما  ي و مشاركت مردم    ين بخشي ب يهاي  همكار

 . شدندلينظام سالمت كشور تشك
 سالمت به مثابه يك امر اجتماعي، مطرح          اساساًنگاهي به اسناد باالدستي در ايران نشان مي دهد كه            

نسان جهان و ا    لق بر  مط تي حاكم "مطرح مي شود كه      56در قانون اساسي جمهوري اسالمي در اصل        .  شده است 
هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را . از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويتش حاكم ساخته است           

بنابراين اصل تصميم گيري در مورد     .  "...  از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و               
 . اين اختيار را از او سلب كند بر عهده خود فرد است و هيچ كس نبايدزي نسرنوشت سالمت هر فرد
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه         " قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي گويد         19همچنين اصل   

  و ، ما به دنبال اين عدالت     "سبب امتياز نخواهد بود   ...    رنگ، نژاد و زبان و    .  باشند از حقوق مساوي برخوردارند    
 .تساوي در سالمت هستيم

 ،يري پ ،يكاري ب ،ي از نظر بازنشستگ    ي از تأمين اجتماع    يبرخوردار"ون اساسي     قان 29طبق اصل    
 و مراقبت هاي   يدرماني    به خدمات بهداشت   ازي حوادث و سوانح، ن    ،يماندگ   راه   در ،يسرپرستي  ب ،يازكارافتادگ

 يم عمو ي از محل درآمدها   نيدولت موظف است طبق قوان    .  ي است همگان  ي حق ره،ي و غ  مهي به صورت ب   يپزشك
 افراد كشور تأمين    كي  كي  ي فوق را برا   ي از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مال        حاصل  يو درآمدها 

 و  محروميت  و  فقر  كردن  كن  ريشه  و  جامعه  اقتصادي  استقالل  تأمينبراي  "  ياساس  قانون  43  اصل و   "كند
 ضوابط  اساس  بر  ايران  يماسال  جمهوري  اقتصاد  او،  آزادگي  حفظ  با  رشد،  جريان  در  انسان  نيازهاي  برآوردن

 و  پرورش  و  آموزش  درمان،  بهداشت،  پوشاك،  خوراك،  مسكن،:  اساسي  نيازهاي  تأمين:  مي شود  استوار  زير
برخورداري آحاد مردم به خدمات بهداشتي صحبت شده             از "...و  همه  براي  خانواده  ليتشك  براي  الزم  امكانات

 .است
دو )  1384  -1390( كشور   ي و فرهنگ  ي اجتماع ،يوسعه اقتصاد قانون برنامه  چهارم ت   )  84( بر اساس ماده    

ماده )  الف(به استناد بند    .   شكل گرفت  » كشور يي غذا تي سالمت و امن   ي عال يشورا« مذكور ادغام شده و      يشورا
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. ابدي ي قانون مذكور ادامه م     ي اجرا ي شورا در طول سال ها     تيفعال)  1390-1395( قانون برنامه پنجم توسعه       32
 . استدهي رسراني وزئتي هبي به تصو1390 شورا در سال ني ايي اجراهن نامييآ

اسالمي توجه را بر ابعاد اجتماعي سالمت جلب           انقالب  معظم  رهبر   سياست هاي كلي جمعيت،   6در بند   
 از  پيشگيري  و  تي جمع سالم  تغذيه  و  سالمت  تأمين  زندگي،  به  اميد  ارتقاء":  در اين بند آمده است     .  مي كنند

 ".بيماري ها و محيطي زيست آلودگي هاي سوانح، اعتياد، به ويژه اجتماعي، آسيب هاي
 نيز تأكيد بر رويكرد همه جانبه در مورد سالمت شده است تا ايران              2در سياست هاي كلي سالمت در بند       

 . آسيايي غربي برسدمنطقه دربا ارتقاء شاخص هاي سالمت به جايگاه اول 
مه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست هاي اجرايي و مقررات با  تحقق رويكرد سالمت ه:2بند " 

  :رعايت
 .پيشگيري بر درمان ولويت ا-1-2

 .روزآمد نمودن برنامه هاي بهداشتي و درماني -2-2
 .كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي -3-2
 .ح هاي كالن توسعه ايتهيه پيوست سالمت براي طر -4-2
 .ارتقاء شاخص هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي -5-2
اصالح و تكميل نظام هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي  -6-2

 ".صحيح سياست هاي كلي
به مشاركت ساختارمند و فعال هر فرد به منظور ارتقاء              مت سياست هاي كلي سال    11همچنين در بند     

افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و             ":  سالمت اشاره مي شود  
ي جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ا                     

 "كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 1397تشكيل معاونت اجتماعي  در وزارت بهداشت و انحالل آن در اواخر سال 

بر همين اساس، معاونت اجتماعي به عنوان نهاد محوري در پيشبرد فرايند اجتماعي شدن نظام سالمت،                 
ها در   ركت هاي مردمي، سازمان هاي مردم نهاد و خيريه      طراحي و اجراي مدل بومي جلب مشا       به ايفاي نقش در      

حوزه سالمت، سياست گذاري به منظور افزايش نقش مردم در مديريت حوزه سالمت و ارائه راهكارهاي علمي و                    
سازي در جهت تشويق و ترغيب آحاد مردم براي مشاركت و                گري دولت، فرهنگ   قانوني جهت كاهش تصدي    

هبه، نذر سالمت، فعاليت داوطلبانه، اهداي اختصاصي به بخش           (ر حوزه سالمت     هاي خيرين د   گسترش فعاليت 
، ارتباط با فرهيختگان و اصحاب فرهنگ و هنر براي بهره گيري از ظرفيت هاي آن ها جهت تقويت                   ...)سالمت و   

توان مردمي  بخش سالمت، برنامه ريزي براي ساماندهي، شناسايي و جذب منابع غيردولتي و بهره گيري از حداكثر                
داخل كشور و استفاده از ظرفيت هاي مردمي ايرانيان مقيم خارج از كشور براي توسعه خدمات سالمت، حمايت هاي                 
قانوني و اجرايي از فعاليت خيرين و بخش غيردولتي در حوزه سالمت، تعامل، هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي                   

 پيوست  پيش بيني  و  مردمي  مشاركت  توسعه  در  ظرفيت ها  ماميت  از   گيريدولتي و نهادهاي عمومي به منظور بهره      
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 .مي پردازد سالمت حوزه پروژه هاي و طرح ها كليه در مردمي مشاركت هاي
بديهي است كه در خصوص ماموريت هاي اصلي معاونت مورد اشاره و ادارات و مسئوليت هاي آنها،                     

،  مردم نهاد سالمت  يسازمان ها،   سالمت ير اجتماع اموشوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور و ادرارات كل             
، اداره مددكاري اجتماعي و ساير امور مرتبط نيز برنامه ريزي هاي الزم،             سالمت هيري و مؤسسات خ   نيري خ اداره كل

انجام گرديد ولي با توجه به اين كه ابعاد چهارگانه سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، به يكديگر گره                        
رنامه هاي مرتبط با حفظ و تامين آن ها جزو وظايف معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، مي باشد ضمن                   خورده و ب  

تاكيد بر توجه به كليه ابعاد مورد اشاره، لزوم معاونت هاي جداگانه براي نيل به اهداف تفكيك شده در روزهاي                        
 .، غيرضروري، تشخيص داده شد1397پاياني سال 

 

 :منابع
 .1397ستندات موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا اواخر سال اسناد، منابع و م
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 آشنايي با سازمان بهزيستي كشور
WELFARE-ORGANIZATION 

 ددكتر حبيب اهللا مسعودي فري

 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشورمتخصص پزشكي اجتماعي و 

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 تاريچه و اهداف سازمان بهزيستي كشور را توضيح دهد 

 استراتژي ها و راهكارهاي رسيدن به اهداف سازمان بهزيستي را نام ببرد 

 هاي معاونت توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي را ليست نمايدفعاليته  

 مهمترين فعاليت هاي معاونت امور فرهنگي و اجتماعي را نام ببرد 

 فعاليت هاي معاونت امور توانبخشي سازمان بهزيستي را توضيح دهد 

 .فعاليت هاي مركز مشاركت هاي سازمان بهزيستي را شرح دهد 
 

 مقدمه 

ن تحوالت محيطي و تغيير و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع، بر ميزان ابهام و                   هر روز با شتاب گرفت     
عدم قطعيت شرايط موجود و نيز پيچيدگي آسيب ها و مشكالت اجتماعي افزوده مي شود و نقش عوامل خانوادگي و                  

ماعي در  اجتماعي، عالوه بر عوامل فردي، هم در ايجاد و گسترش اين آسيب ها و هم اتخاذ رويكردهاي اجت                      
لذا حيات، پايايي، پويايي و موفقيت سياست ها و سازمان ها         .  پيشگيري و كنترل آنها پر رنگ تر و ملموس تر مي گردد        

در محيطي كه به طور دايم در حال دگرگوني است مستلزم اتخاذ رويكردها، روش ها و ابزارهايي است كه امكان                      
 .ق را با سرعت، رواني و چابكي الزم با آن بدهدانعطاف و تطبيق آگاهانه، مبتني بر دانايي و خال

 و تصويب شوراي انقالب،     دكتر فياض بخش   با تالش هاي جدي     1359سازمان بهزيستي كشور در سال      
تشكيل گرديد و افتخار خدمت به نيازمندان، خانواده هاي بي سرپرست، ايتام، توانخواهان، سالمندان، معلولين و ساير               

قبل از تأسيس سازمان بهزيستي، انجمن ها و سازمان هاي مختلفي در حوزه رفاه و              .  ور را دارد  اقشار آسيب پذير كش   
حمايت از معلولين، سالمندان و افراد بي سپرست يا بدسرپرست، فعاليت مي نمودند اما به دليل عدم هماهنگي در                     
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 . گرديدتأسيس اين سازمان 1359 خرداد 24انجام امور و موازي بودن برخي فعاليت ها در بعضي از موارد، در 

 اليحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور تأمين             22 و   21در جهت تحقق مفاد اصول       «
موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه                  

 برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند و ارايه خدمات مختلف به                  اجراي
كودكان و تدارك امكانات پيشگيري و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي معلولين جسمي و رواني و تجديد تربيت                 

قابل توانبخشي و سالمندان و     منحرفين اجتماعي و حمايت و نگهداري از كودكان بي سرپرست و معلولين غير              
آموزش نيروي انساني خدمات بهزيستي و توانبخشي و تأمين موجبات تشويق، جلب مشاركت و فعاليت هاي                

 ».گروه هاي داوطلب و موسسات غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي شود

 :سازمان هايي كه وظايف آنها به سازمان بهزيستي، منتقل شده است

يب اين اليحه، وظايف سازمان هاي زير به همراه كليه كاركنان، به سازمان بهزيستي كشور منتقل                پس از تصو  
 .گرديد
 سازمان ملي رفاه خانواده ايران .1
 سازمان بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان .2
 انجمن ملي حمايت از كودكان .3
 جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست  .4
 انجمن حمايت از معلولين .5
  رفاه ناشنوايان ايرانسازمان ملي .6
 سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران  .7
 واحد حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق .8
 سازمان ملي رفاه نابينايان .9

 .كليه خانه هاي فرهنگ روستايي كه قبال تحت نظر وزارت كشاورزي اداره مي شد .10
 سر كشور واحدهاي تربيتي شهرداري هاي سرا .11

و بنياد شهيد انقالب اسالمي نيز در سازمان بهزيستي كشور ادغام               )  ره(در ابتدا كميته امداد امام خميني         
 .گرديدند اما بعدها با تصويب مجلس شوراي اسالمي از سازمان بهزيستي جدا شدند

وجه به نگاه ويژه    به ويژه با ت   .  طي سال هاي اخير، حيطه فعاليت هاي سازمان بهزيستي توسعه يافته است          
كليه اركان كشور به مقوله آسيب هاي اجتماعي و سالمت اجتماعي، به ويژه از طرف مقام معظم رهبري و نيز                        
عنايت ويژه شوراي اجتماعي كشور و حضور سازمان بهزيستي در تمامي اين موارد به عنوان يكي از دستگا هاي                      

، افق هاي جديدي را در راستاي       1396ق معلولين در سال      اصلي و اثربخش و نيز بازنگري قانون حمايت از حقو           
يكي از مستندات مهم توجه به مسايل اجتماعي و فعاليت هاي           .  مأموريت سازمان بهزيستي به تصوير كشيده است      
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و قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب        )  1396-1400(سازمان بهزيستي، قانون برنامه ششم توسعه       
 .  مجلس شوراي اسالمي است در1395سال 

 :مهمترين مواد برنامه ششم توسعه در رابطه با سازمان بهزيستي

  در رابطه با مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج و نيز آزمايش هاي ژنتيك75ماده  .1

 و بسط   ريپذآسيب    در خصوص تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار           15 و جدول شماره      78ماده   .2
 .ي هاي اجتماعبي و كاهش آسيريشگي و پ ايمهي و بيتياحمامدادي، پوشش هاي 

 در مورد كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ازجمله توسعه مراكز فوريت هاي اجتماعي                     80ماده   . 3
 هزار نفر و در ساير شهرها به تناسب جمعيت و ميزان                50براي شهرهاي باالي     )  اورژانس اجتماعي (

ساكنين سكونتگاه هاي غيررسمي، ساماندهي معتادين،        آسيب هاي اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي          
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و همچنين ساماندهي و                  

 .توانبخشي سالمندان و بيماري رواني مزمن مي باشد

 . درباره تحكيم بنيان خانواده و كاهش طالق مي باشد104 و 102ماده  . 4

 مجلس شوراي   1395 مصوب دهم بهمن ماه      قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور       همچنين در 
شناخته شده و     ،متولي سالمت اجتماعي  ، سازمان بهزيستي به عنوان      57 ماده   "پ" بند   8اسالمي، جزء   

 :وظايف ديگري به شرح ذيل به عهده بهزيستي گذاشته شده است

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مداخله        كردي با رو  يتماع سالمت اج  ي متول ، كشور يستيـ سازمان بهز  
در بحران هاي اجتماعي، ارايه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلوالن، مددجويان و گروه هاي                    

همچنين مرجع صدور پروانه     .  آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان و سالمندان نيازمند جامعه مي باشد               
 . ر مي باشدتأسيس و فعاليت در امور زي

 خانه سالمت دختران و زنان،        ،ياباني كودكان بي سرپرست و خ      ي شبانه روز   ي كودك، مراكز نگهدار    يمهدها
 مراكز خدمات   ،ي و روانشناس  ي اجتماع ي مددكار ي ها و اورژانس ها  كينيكل  ،يستيمجتمع ها و مراكز خدمات بهز     

 معلوالن، مراكز    ي حرفه آموز   كزلوالن، مرا  مع ي مراكز توانبخش   ،ي اجتماع ي و روان شناخت     يمشاوره اجتماع 
 ك،ي مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنت      ي روان ماراني ب ي و درمان  ي سالمندان، مراكز توانبخش   ي و نگهدار  يتوانبخش

 اهداف سازمان   ي كه در راستا    هيري و خ  يردولتي انجمن ها و مؤسسات غ     زي معتادان و ن    ي و بازتوان  يمراكز درمان 
 . مي كنندتي كشور فعاليستيبهز
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با توجه به موارد فوق، در اين بخش، به بيان خالصه اي از فعاليت هاي معاونت ها و بخش هاي اصلي                      
براي اطالعات بيشتر مي توانيد به درگاه اينترنتي سازمان بهزيستي كشور به           .  سازمان بهزيستي مي پردازيم  

 . مراجعه نماييد ir.behzisti.wwwآدرس 

 معاونت هاي تخصصي سازمان بهزيستي 

 معاونت توسعه پيشگيري .1
 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي  .2
 معاونت امور توانبخشي  .3

 معاونت توسعه پيشگيري

اين معاونت؛ طراحي، نظارت و اجراي فعاليت هاي پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي جهت                 
 .و اهداف زير را دنبال مي كند) سالمت فرد، خانواده و جامعه(دستيابي به جامعه سالم 

 شناسايي علل بروز معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي  .1
 كاهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي  .2
اصالح يا تغيير عوامل محيطي كه بطور غير مستقيم در بروز معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي، تأثير  .3

دارند، از طريق اقدام براي سالمت اجتماعي و پيشرفت همه جانبه و اقدام براي گسترش توانمندي هاي 
 افراد اعم از زيست شناختي، روانشناختي و جامعه شناختي

 .تقويت و يا ايجاد منابع موثر در پيشگيري .4

 راهبردها

 توجه و تأكيد بر ابعاد زيستي، رواني، جامعه شناختي و معنوي انسان  .1
 جامعه مورد نظر % 100هدف گيري  .2
 سازگاري برنامه ها با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  .3
 استفاده از مشاركت جامعه اعم از انجمن هاي علمي، سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي محله اي .4
 ارتباط، هماهنگي و همكاري با همه بخش هاي مرتبط  .5

 راهكارها

 مال مديريت هماهنگ و عدم تمركز در برنامه ريزي و اجرا ايجاد شبكه پيشگيري از طريق اع •
 تأمين نيروي انساني متخصص •
تأمين تأمين اطالعات از طريق شناسايي و برقراري ارتباط با منابع اطالعاتي، پژوهشي خصوصاً  •

 پژوهش هاي همه گير شناختي و سبب شناختي و شناسايي و تعيين گروه هدف در هر عمليات پيشگيري 
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يي و بكارگيري ابزار مناسب پيشگيري و ايجاد ابزارها و رويكردهاي جديد پيشگيري با اثربخشي شناسا •
 بيشتر

 طراحي برنامه هاي پيشگيري با رعايت انعطاف، تنوع و تعدد الزم  •
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پيشگيري از طريق ارزشيابي حسن اجرا و بررسي تأثيرات برنامه و  •

 داف پيش بيني شدهمقايسه آن با اه
 .تدارك و اجراي برنامه هاي ارايه بازخورد به جامعه، بخش هاي مرتبط و شبكه پيشگيري •

 فعاليت هاي معاونت توسعه پيشگيري

 دفتر پيشگيري از     4با استناد به اهداف، استراتژي ها و راهكارهاي فوق، فعاليت هاي اين معاونت در                  
اعي، مشاوره و خدمات روانشناختي و پيشگيري و درمان اعتياد ارايه               معلوليت ها، پيشگيري از آسيب هاي اجتم     

 .مي شود

  ـ پيشگيري از معلوليت ها1

افزايش سطح آگاهي گروه مخاطب و همچنين طراحي و اجراي برنامه هاي غربالگري از اهم فعاليت هاي                
شگيري از ناشنوايي نوزادان و       ساله، پي  6 تا   3طرح هاي پيشگيري از آمبليوپي در كودكان         .  اين بخش، مي باشد  

شيرخواران، طرح آموزش به منظور كاهش بروز معلويت ها و مرگ در اثر انفجار مين در مناطق جنگي كشور،                        
پيشگيري از اختالالت ژنتيك، آموزش پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي براي مناطق روستايي و                    

ب هاي اجتماعي در سواد آموزان نهضت سوادآموزي ازجمله            شهري، آموزش پيشگيري از معلوليت ها و آسي          
تأسيس مراكز مشاوره ژنتيك از ديگر اقدامات معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي            .  فعاليت هاي اين حوزه مي باشد   

برگزاري دوره هاي  .  هم اكنون در تمامي استان هاي كشور، اين مراكز مشغول ارايه خدمت هستند            .  به شمار مي رود  
 .شي مشاوره ژنتيك براي پزشكان و ديگر متخصصين گروه پزشكي از ديگر فعاليت هاي اين معاونت استآموز

 
 
 
 
 

 

  ـ پيشگيري و درمان اعتياد 2

با توجه به اينكه سوء مصرف مواد به عنوان يكي از بزرگترين معضالت اجتماعي اساسي، اقتصادي،                      
وي روند توسعه و سالمت كل جامعه مي گذارد، سازمان بهزيستي          امنيتي و بهداشتي كشور بوده و تأثير عميقي بر ر         

كشور يكي از فعاليت هاي عمده خود را به موضوع پيشگيري، درمان و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد اعتياد،                   
اختصاص داده است و هم اكنون برنامه ها و طرح هاي زيادي در حال انجام مي باشد كه ازجمله مي توان به طرح                       

نجام مشاوره هاي  معلوليت شديد در سال، از طريق ا1500پيشگيري از 
 .ژنتيك، يكي از اقدامات اثربخش دفترپيشگيري از معلوليت ها مي باشد
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پيشگيري از اعتياد مبتني    ،  پيشگيري از اعتياد در محله هاي شهري و روستايي       ،  پيشگيري از اعتياد در مدارس    
سم زدايي معتادان با     ،  طرح هاي پيشگيري از عود اعتياد     ،  پيشگيري از اعتياد در محل هاي كار      ،  بر خانواده 

 و نيز مراكز     كردهاي كاهش آسيب   روي،  توانمندسازي معتادان بهبود يافته     و    داروها و روش هاي مختلف    
و نيز مراكز نگهداري و درمان معتادان متجاهر و بي خانمان           )  15مراكز ماده   (ميان مدت درمان و بازتواني معتادين      

خدمات درماني و بازتواني افراد داراي اعتياد در         %  70الزم به ذكر است كه تامين بيش از          .  اشاره نمود )    16ماده  (
همچنين با توجه به اهداف برنامه ششم       .   بهزيستي و مراكز تحت پوشش آن صورت مي گيرد        كشور  توسط سازمان   

، سازمان بهزيستي كشور به طور جدي به تسهيل توسعه مشاركت              ) و ساير مواد مرتبط     80ماده  (توسعه كشور   
)  ملي اعتياد  خط  ( 09628خط تلفن   .  بخش خصوصي و نيز سمن ها در پيشگيري و درمان اعتياد، اقدام نموده است            

در .  نيز يكي از خدمات ويژه سازمان بهزيستي جهت راهنمايي و مشاوره تماس گيرندگان با اين شماره مي باشد                    
 . نماي كلي خدمات بهزيستي در حوزه اعتياد، آورده شده است1شكل 

 

 ـ1 شكل
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  ـ مشاوره3

 اجتماعي از ديگر     ارايه خدمات مشاوره حضوري و تلفني در مورد مسايل رواني، عاطفي، خانوادگي و                 
 در سراسر كشور، آماده ارايه خدمات مشاوره تلفني به             1480هم اكنون تلفن     .  فعاليت هاي اين معاونت مي باشد    

هم وطنان عزيز بوده و اين سامانه دايماً در حال پيشرفت و توسعه مي باشد تا بتواند پاسخگوي سيل عظيم                           
.   برابر افزايش داده شد     2يت پاسخ به تماس ها در تهران به          ظرف 1396در سال   .  تماس هاي تلفني با مركز باشد     

، 1480خدمات مشاوره تلفني با خط      .  ساالنه اين خط به بيش از يك و نيم ميليون تماس مرتبط، مشاوره مي دهد             
 مركز  3000 همچنين بيش از      .رايگان است و مخابرات هيچ هزينه اي از فرد تماس گيرنده دريافت نمي كند             

اين دفتر در   .  وري عمومي و تخصصي، تحت نظر سازمان بهزيستي در سراسر كشور، فعال مي باشند              مشاوره حض 
همكاري با قوه قضاييه و نيز شوراي عالي انقالب فرهنگي و نيز وزارت بهداشت در طرح آموزش هاي حين ازدواج،                    

زدواج به زوجين را بر      بر اساس برنامه كنترل و كاهش طالق، مسئوليت بخش آموزش هاي روانشناختي حين ا                
 .عهده دارد

  ـ پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 4

با افزايش تماس هاي اجتماعي و ورود متغيير هاي زياد در اين واكنش ها، تغييرات سريع اجتماعي و                      
فرهنگي كه حاصل تكامل طبيعي فرهنگ ها مي باشد و فروريختن مرزهاي فرهنگي و اجتماعي، آسيب هاي                     

به همين دليل در    .  دي به وجود آمده و يا آسيب هاي اجتماعي قبلي به شكل ديگري پديدار گرديده اند             اجتماعي متعد 
بحث ارتقاي سالمت، توجه به سالمت رواني و اجتماعي از راهبردهاي مهم در پيشگيري اوليه از آسيب هاي                       

د را پيشگيري از آسيب هاي     به همين دليل سازمان بهزيستي يكي از فعاليت هاي خو         .  اجتماعي، محسوب مي شود  
برنامه آموزش مهارت هاي   .  اجتماعي، قرار داده است كه در اين راستا برنامه هاي متعددي در حال اجرا مي باشد                 

 . زندگي، يكي  از برنامه هاي مهم اين دفتر است
.  گردداين مهارت ها شامل انواع مهارت هاي فردي و روابط بين فردي، مهارت هاي شناختي و جسماني مي              

/ در اين برنامه، مهارت هايي از قبيل مهارت خودآگاهي، مهارت ارتباط موثر، روابط بين فردي، مهارت تفكر خالق                   
مقابله با هيجانات منفي، به گروه       /  تصميم گيري و مهارت مقابله با استرس        /  تفكر انتقادي، مهارت حل مشكل       

كان پيش دبستاني تا مقطع دانشگاه، تدوين گرديده و به            اين آموزش ها براي كود   .  مخاطب، آموزش داده مي شود   
مطالعات متعددي اثربخشي مهارت هاي زندگي را در ارتقاي         .  صورت كارگاهي براي مخاطب نهايي اجرا مي گردد       

برنامه آموزش زندگي خانواده و برنامه       .    سالمت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نشان داده است            
و پايگاه هاي سالمت اجتماعي  از ديگر          )  مشاركت اجتماعي دانش آموزان    ( روان، طرح ماد       همياران سالمت 

 . برنامه ها در اين حوزه مي باشند
در برنامه همياران سالمت روان، همياران كه افراد داوطلب مي باشند پس از آموزش كافي، زير نظر                      

طرح رصد آسيب هاي   .  ان محله خود مي پردازند   كارشناسان سازمان بهزيستي به فعاليت جهت ارتقاي سالمت رو          
 .اجتماعي نيز از طرح هاي مهم اين دفتر مي باشد
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 معاونت امور اجتماعي و فرهنگي

 .اين معاونت، مسئول ارايه و انجام برنامه هاي خدمات اجتماعي بشرح زير مي باشد

 فعاليت ها و خدمات معاونت امور اجتماعي 

 : وانان ـ  دفتر امور كودكان و نوج1

ارايه و    حمايت و نگهداري از كودكان بي سرپرست     فعاليت هاي اين دفتر شامل  دو بخش اصلي يعني           
 10500در حال حاضر حدود      .   مي باشد )از قبيل مهدهاي كودك و غيره      (خدمات به كودكان زير سن دبستان        

يعني توسعه  (ه زدايي    رويكرد مؤسس .   مركز در سراسر كشور، نگهداري مي شوند         640كودك بي سرپرست در     
به )  فرزندخواندگي و تالش براي حضور كودكان در خانواده زيستي ـ بيولوژيك ـ خود و يا در خانواده جايگزين                     

منظور رشد عاطفي بهتر كودكان و تبديل مؤسسات موجود به مراكزي با تعداد كودك كمتر و به نوعي شبيه سازي                    
جانبه اين كودكان و توجه به رشد و تكامل همه جانبه آن ها از                    و توانمدسازي همه     )  شبه خانواده (خانواده  

 مركز از مراكز فوق، توسط خيرين و مؤسسات غير دولتي و تحت             600بيش از   .  راهبردهاي اصلي اين دفتر مي باشد    
 مجلس شوراي اسالمي و     1392سياست هاي فوق  به همراه قانون سال         .  نظارت سازمان بهزيستي انجام مي شود    

 موجب تسهيل امر فرزندخواندگي و افزايش تعداد           1394 نامه هاي مصوب آن در هيئت دولت در سال               آيين
 . سال هاي قبل از آن گرديد % 30فرزندخواندگي به ميزان 

 نيز از گروه هاي بسيار مهم در اكثر كشورها مي باشند به طوري كه در گزارش                كودكان زير سن دبستان   
 در كشور فنالند اعالم مي گردد كه در كشور هاي اسكانديناوي و           2013ت در سال    هشتمين كنفرانس ارتقاي سالم   

 صرف رشد و تكامل      (GDP) درصد توليد ناخالص داخلي    4 تا   2برخي كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دنيا بين         
كودكان از  لذا در سازمان بهزيستي نيز رشد و تكامل همه جانبه             .  همه جانبه كودكان زير سن دبستان مي گردد       

اجراي اين امر نياز به      .  سياست هاي اصلي بوده و تالش هاي زيادي براي رسيدن به اين مهم انجام مي شود                 
همراهي و هماهنگي كامل بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشگي، سازمان بهزيستي و وزارت آموزش و                    

) پايلوت(تان كشور، در حال اجراي آزمايشي        در سه اس   )تكامل اوان كودكي  (تاك  در حال حاضر طرح     .  پرورش دارد 
يكي از رويكردهاي اين دفتر حمايت از        .   هزار مهد كودك در كشور، فعال مي باشد         17اكنون بيش از     .  مي باشد

 1200 با هدف رساندن       "يك وعده غذاي گرم    "لذا طرح    .  كودكان مناطق كم برخوردار و حاشيه اي است         
تمامي روستامهدها و مهدهاي حاشيه شهر ها در       .   اين مناطق اجرا مي گردد    كيلوكالري به كودكان مهد كودك هاي    

استان هاي ايالم، خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد، هرمزگان، بوشهر، كرمان و سيستان و بلوچستان، مشمول اين                  
ي هاي انجام  بررس.اين قبيل مهدها در ساير استان ها تحت پوشش اين طرح مي باشند          %  80طرح بوده و نيز بيش از       

 درصدي سوء تغذيه در كودكان مشمول اين طرح         50شده توسط متخصصين تغذيه و بهداشت، حاكي از از كاهش           
 .طي يك دوره سه ساله بوده است

 : ـ دفتر توانمندسازي خانواده و زنان2

. خانواده هاي نيازمند، به ويژه خانواده هاي زن سرپرست از گروه هاي هدف اين دفتر مي باشند                        
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سه ميليون و    ، بيش از  1395بر اساس سرشماري سال      .  توانمندسازي اين خانواده ها، سياست اصلي ما مي باشد        
يكصدهزار خانواده زن سرپرست در كشور وجود دارد كه حدود يك ميليون و سيصدهزار خانواده از اين گروه، تحت                    

، در اين   1397 توجه به قانون بودجه سال        البته با .    پوشش نهادهاي حمايتي ازجمله سازمان بهزيستي مي باشند       
توانمندسازي .  سال تعداد زيادي از خانواده هاي نيازمند زن سرپرست پشت نوبتي نيز، تحت حمايت قرار گرفتند                  

همه جانبه اين خانواده ها از قبيل سالمت، سواد، حرفه آموزي و آماده سازي شغلي، مهارت هاي زندگي، بازاريابي،                   
توجه به بيمه تأمين اجتماعي زنان سرپرست       .  مد و ساير مؤلفه هاي مهم، مورد توجه قرار مي گيرد        بيمه، مسكن، درآ  

خانوار نيز از اقدامات مهم اين دفتر مي باشد به طوري كه بيش از يكصد و ده هزار خانواده زن سرپرست تحت                          
نيمه دوم  (در حال حاضر    .  باشندپوشش سازمان، بيمه سازمان تأمين اجتماعي و نيز بيمه روستايي و عشايري مي               

بيش از دويست هزار خانواده زن سرپرست، كه با افراد تحت تكفل آنها بالغ بر ششصدهزار نفر                       )  1397سال  
 .مي شوند تحت پوشش سازمان بهزيستي مي باشند

،  راه اندازي كلينيك هاي مددكاري اجتماعي و برون سپاري بسياري از خدمات مربوطه به اين كلينيك ها               
 . كلينيك مددكاري اجتماعي در كشور فعال مي باشند480در حال حاضر بيش از . از اقدامات مهم اين دفتر مي باشد

 :  ـ دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي3

) اورژانس اجتماعي (اين دفتر شامل دو بخش اصلي آسيب ديدگان اجتماعي و فوريت هاي اجتماعي                  
 بازپروري و توانمندسازي زنان آسيب ديده، حمايت از دختران در معرض                 مي باشد ساماندهي كودكان خياباني،    

، راكز مداخله به منظور كاهش طالق، و حمايت            )خانه امن (آسيب، حمايت از زنان در معرض خشونت خانگي          
اورژانس .  اجتماعي و مددكاري اجتماعي از ساير افراد در معرض خطر از فعاليت هاي اصلي اين دفتر مي باشد                     

 . اعي يكي ديگر از فعاليت هاي اصلي اين دفتر استاجتم

 با ارايه خدمات تخصصي و به موقع به گروه هاي آسيب ديده و در معرض خطر شامل                   اورژانس اجتماعي 
، اقدام به   )همسرآزاري، كودك آزاري، سالمندآزاري، معلول آزاري و غيره         (افراد در معرض خشونت هاي خانگي       

اورژانس اجتماعي  .  دكان خياباني، و ساير مشكالت حاد و اورژانسي خانوادگي مي باشد          خودكشي، فرار از منزل، كو    
 . خدمت متفاوت مي باشد4شامل 

 . دارند123 شهر كشور خط تلفن 360در حال حاضر بيش از ): 123(خط تلفن اورژانس اجتماعي  -

اقدامات بيشتر، خدمات سيار    در صورت نياز به حضور كارشناسان در محل و انجام بررسي ها و             :  خدمات سيار  -
در .  شامل يك خودروي مجهز به همراه يك مددكار اجتماعي و يك روانشناس به محل اعزام مي شوند                   

صورتي كه نياز به انتقال فرد در معرض آسيب يا آسيب ديده باشد، با همكاري نيروي انتظامي در صورت                      
ز هاي الزم را  به صورت اورژانسي كسب نموده و          نياز و نيز هماهنگي با دادستاني شهرستان مورد نظر، مجو         

 .اقدامات الزم را انجام مي دهند
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مركز مداخله در بحران، محلي است براي       .   بخش سوم اورژانس اجتماعي مي باشد     :مركز مداخله در بحران    -
 حداكثر  .نگهداري موقت افراد انتقال داده شده، به منظور حفظ امنيت آنان و پيگيري موارد مربوط به آن ها                  

مدت زمان مجاز نگهداري افراد در مركز مداخله، سه هفته مي باشد كه البته در صورت نياز، يك دوره سه                     
در اين مدت بايد اقدامات الزم براي ساماندهي فرد، چه به صورت             .  هفته اي ديگر نيز قابل تمديد مي باشد     

ير مراكز تحت پوشش سازمان به منظور       و يا ارجاع به سا    )    در صورت مصلحت فرد   (برگشت فرد به خانواده     
 .ارايه خدمات طوالني مدت انجام گيرد

 مراكزي مي باشند در مناطق آسيب خيز و حاشيه شهرها كه با هدف نيازسنجي و                 :پايگاه خدمات اجتماعي   -
شناسايي به موقع آسيب هاي اجتماعي در اين مناطق و استفاده از ظرفيت هاي محلي به منظور مداخله براي                 

پايگاه ها در واقع به عنوان بخش قمر مراكز مداخله در بحران            .  كاهش آسيب هاي اجتماعي عمل مي نمايند    
 .عمل مي كنند

 مركز اورژانس اجتماعي در سراسر كشور، مشغول به خدمت رساني به مردم                360در حال حاضر بيش از       
 .عزيز كشورمان هستند

 معاونت امور توانبخشي

چه سازي و عادي نمودن زندگي معلولين بعنوان شهروندان فعال جامعه، اقدامات            توانبخشي با هدف يكپار   
خود را به انجام مي رساند و به همين جهت در چندين محور اساسي و گسترده در جهت ايجاد فرصت هاي مساوي                     

ت ها، به عنوان   براي معلوين گام بر مي دارد، تا فرد معلول با كسب ارتقاء الزم و اطمينان كامل و شناخت مسئولي                    
در اين يكسان سازي     .  عضوي از اعضاء جامعه بتواند از حقوق مساوي چون ساير افراد جامعه بهره مند شود                    

بازنگري قانون جامع حمايت از معلولين و       .  فرصت ها و شرايط، مشاركت مردم نقش تعيين كننده اي را دارا مي باشد           
و رويكردهاي تخصصي به حيطه معلولين ازجمله توسعه          1396تصويب آن توسط مجلس شوراي اسالمي در سال         

خدمات روزانه، ويزيت در منزل، توسعه خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه  از روستا ها به  محيط هاي شهري                         
 .ازجمله اقدامات اساسي اين معاونت مي باشد

 معاونت امور توانبخشي مهمترين فعاليت ها و خدمات

 عي  ـ خدمات توانبخشي اجتما1

خدمت مددكاري به صورت تشكيل      :  فعاليت هاي زير در خدمات توانبخشي اجتماعي صورت مي پذيرد         
پرونده و بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي خدمت گيرندگان و خانواده هاي آن ها و راهنمايي و مشاوره                         

 مددكاري 
 مناسب سازي محيط شهري و اماكن عمومي  •
 مناسب سازي محيط مسكوني معلولين •
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 خدمات مشاوره و راهنمايي از طريق روانشناسي •
 خدمات آموزشي پيش دبستاني جهت كودكان داراي معلوليت شديد •
 كمك به تحصيل و تحصيالت تكميلي جهت معلولين •
 ..... ارائه خدمات و كمكهاي مالي از قبيل مسكن، وام بانكي، هزينه ازدواج، تهيه لوازم ضروري زندگي و  •
در قالب مراكز روزانه آموزشي ( هت ناشنوايان و نابينايان و عقب ماندگان ذهني ارائه آموزشهاي خاص ج •

 )توانبخشي 
 رسيدگي به امور معلولين جسمي ـ حركتي و سالمندان •
، كه در )جسمي ـ حركتي و عقب ماندگان ذهني ( خدمات نگهداري و شبانه روزي سالمندان و معلولين  •

ادر به انجام امور شخصي نبوده و يا بي سرپرست و يا عقب ماندگان اين مراكز، معلولين و سالمنداني كه ق
ذهني كه بهداشت رواني خانواده را به خطر مي اندازند و يا خدمت گيرندگان مجهول الهويه نگهداري 

 .مي شوند

 خدمات توانبخشي حرفه اي-2

 اي يعني راهنمايي   آن قسمت از مراحل تدريجي، پيوسته و هماهنگ شامل تدارك گروهي از خدمات حرفه                
حرفه اي، آموزش حرفه اي و نيز گزينش حرفه مناسب، كه براي مدد دادن به معلولين به منظور پيدا كردن و                      

 .حفظ شغل در نظر گرفته شده است، مي باشد

بنابراين خدمات توانبخشي حرفه اي بايد مقدماتي فراهم آورد تا افرادي كه داراي معلوليت هايي هستند بتوانند                
در اين بخش بر اساس      .  ستقالل اقتصادي و اجتماعي كسب كرده و شأن و احترام خويش را بدست آورند                ا

 :تعريف فوق، فعاليت هاي ذيل در توانبخشي حرفه اي انجام مي پذيرد 

 ارزشيابي حرفه اي معلولين جويا و متقاضي كار و خدمات توانبخشي حرفه اي •
 مشاوره و راهنمايي حرفه اي معلولين •
 زش فني و حرفه اي در كارگاه هاي تحت پوشش سازمانآمو •
معرفي جهت آموزش فني و حرفه اي به خارج از سازمان ارائه خدمات سنجش عاليق شغلي و استعداد  •

 حرفه اي ـ روان سنجي و غيره
 آموزش مهارت هاي سازگاري اجتماعي و ارتباطي •
 جهت فراهم نمودن زمينه اشتغال معلولين ارتباطات مستمر بين سازماني و خارج از دستگاه هاي دولتي  •
 آگاه سازي جامعه در جهت آشنايي با توانايي هاي حرفه اي معلولين •
 ارزشيابي تشخيصي جهت تعيين تكليف معلولين از ديدگاه آموزش و اشتغال فني و حرفه اي •
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  خدمات توانپزشكي-3

ت در جهت خودكفايي معلولين       خدمات توانپزشكي شامل خدمات پزشكي و توانبخشي بوده و اين خدما               
خدمات توانپزشكي در كلينيك هاي توانبخشي بصورت تيمي امكان پذير بوده و عالوه بر پزشك كه                .  مي باشد

. كارهاي درماني را انجام مي دهد، بر طبق نياز معلولين، گروه هاي ديگر توانبخشي در تيم شركت مي نمايند                  
 .، شنوايي شناسي، ارتوپدي فني، پرستاران و روانشناسان مي باشنداين گروه ها شامل فيزيوتراپي، كاردرماني

در كنار تجهيزات،   .  در خدمات توانپزشكي از وسايل ساده و پيشرفته جهت توانبخشي معلولين استفاده مي گردد            
يي مانند كاردرماني، گفتار درماني و شنوا     .  يكسري فعاليت ها از طريق تكنيكها و روش هاي مشاوره اي مي باشد        

 )در زمينه تربيت شنيداري ( شناسي 

در خدمات توانبخشي و توانپزشكي معلولين، گهگاه ناگزيرند از وسايل كمك توانبخشي، استفاده نمايند مانند                 
( و نيز گاهي جهت ارتقاء فعاليت از ارتزها و پروتزها            ....  تشك مواج   )  زيربغل، آرنجي   (  سمعك، ويلچر، عصا    

در اين بخش بر اساس نظرات فوق،       .  استفاده مي شود .....  )  ريس ها، اندام مصنوعي و     مانند كفش طبي، انواع ب    
 :فعاليت هاي ذيل در خدمات توانپزشكي انجام مي پذيرد 

 تشكيل بانك اطالعاتي در خصوص تجهيزات توانبخشي •
 تهيه استاندارد جهت كلينيك هاي توانبخشي از لحاظ نيرو، فضا، مكان و تجهيزات توانبخشي  •
 نظارت بر كار كلينيك هاي توانبخشي •
 نظارت بر كار پزشكان و پرستاران و گروه هاي توانبخشي در مراكز نگهداري •
 نظارت بر بهداشت و تغذيه و داروي مراكز نگهداري •
 بررسي نيازهاي تجهيزاتي و وسايل كمك توانبخشي •
 سائل توانبخشيتهيه بولتن هاي آموزشي جهت استفاده از وسايل كمك توانبخشي و آموزش م •
 برگزاري همايش هاي آموزشي و اجرايي جهت يكسان سازي فعاليت هاي كلينيك هاي توانبخشي •

ـ خدمات تربيت بدني معلولين و حمايت از حضور معلولين تحت پوشش در صحنه هاي جهاني ازجمله 4
 .مسابقات پارا المپيك و ساير مسابقات جهاني

توسعه و تقويت و حمايت از فعاليت هاي ورزشي به منظور تأمين                بارور نمودن اوقات فراغت معلولين و          
در .  سالمت، نشاط روحي و بازتواني جسمي آنان مهمترين اهداف تربيت بدني معلولين در اين حوزه مي باشد                 

اين راستا، آگاهسازي و ارتقاء دانش مربيان و معلولين و خانواده هاي آنان، برگزاري دوره هاي آموزشي و تربيت                 
ربي ورزش ويژه معلولين، تأليف كتب جزوات و نوارهاي آموزشي، برگزاري اردوها و مسابقات ويژه معلولين                  م

 .جسمي، ذهني و نابينا و ناشنوا و تأمين وسايل ويژه از مهمترين اقدامات اين بخش مي باشد
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 توانبخشي مبتني بر جامعه-5

يوستن توانبخشي به خدمات بهداشتي درماني و         راهبرد توانبخشي مبتني بر جامعه به عنوان روشي براي پ            
اقدامات براي انجام توانبخشي    .  تكميل فرآيند ارائه اين خدمات و توسعه در جامعه محلي مطرح گرديده است             

 كتابچه آموزشي سازماني جهاني بهداشت آغاز       30 با ترجمه مجموعه     1372مبتني بر جامعه در كشور از سال        
هداشتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در دو منطقه بيارجمند و                 و با مساعدت معاونت امور ب      

 .ميامي شهرستان شاهرود آغاز و هم اينك در تمامي استان هاي كشور در حال انجام است

 :مهمترين اقدامات در توانبخشي مبتني بر جامعه عبارتند از 

 آموزش تسهيلگران محلي و شناسايي افراد دراي معلوليت •
 وارد معلوليت نيازمند به خدمات تخصصي تر به سطوح باالترارجاع م •
 ارائه خدمات تخصصي با همكاري درمانگران بهزيستي در سطح شهرستان •
 تأمين وسايل كمك توانبخشي مورد نياز معلولين •
 تالش براي مناسب سازي محيط مسكوني معلولين •
 تشكيل شوراي توانبخشي محلي در سطح روستا و بخش •
  مشكل اشتغال معلولين شناسايي شده  و نيازمند شغلتالش براي حل •
 حمايت مالي از معلولين شناسايي شده نيازمند  •

 دفاتر معاونت امور توانبخشي

كليه مراكز شبانه روزي معلولين و سالمندان تحت پوشش اين دفتر               :  دفتر امور مراكز توانبخشي مراقبتي     -1
 .ر اين مراكز از وظايف اين دفتر مي باشدسياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت ب. مي باشد

كليه مراكز روزانه و نيز خدمات توانپزشكي و تأمين وسايل             : دفتر امور مراكز توانبخشي روزانه و توانپزشكي       -2
 .توانپزشكي معلولين نيازمند به عهده اين دفتر مي باشد

ازي معلولين از قبيل حرفه آموزي و         اين دفتر اقدامات اساسي جهت توانمندس         :دفتر توانمندسازي معلولين  -3
اشتغال، توانبخشي مبتني بر جامعه و ساير خدمات مرتبط را انجام مي دهد كه شرح آن در بخش هاي قبلي آمده                       

 .است

 :منابع
 .1397ـ سالنامه آماري سازمان بهزيستي كشور 1

 ).1396-1400(ـ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور 2

 .يمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسالميـ قانون احكام دا3

 ).2013(ـ گزارش هشتمين كنفرانس ارتقاي سالمت در فنالند4
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 انستيتو پاستور ايران

Pasture Institute of IRAN 
 
 

 **، مصطفي عنايت راد** دكتر احسان مصطفوي*مصطفي قانعيدكتر 

 )1390-96(رياست سابق انستيتو پاستور ايران * 

 بخش اپيدميولوژي و آمار زيستي انستيتو پاستور ايران** 

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود

  كندتاريخچه انستيتو پاستور ايران را باختصار، بيان 

 اهداف و رسالت انستيتو پاستور را توضيح دهد 

 بخش هاي تحقيقاتي انستيتوپاستور را نام ببرد 

 نقش زيربنايي، افتخارآفرين و آموزنده انستيتو پاستور در كنترل همه گيري ها را شرح دهد 

ي  بر نقش سازنده تحريم هاي ناشي از جنگ جهاني و قطع كمك هاي خارجي، در شكوفايي استعدادها                 
 بومي و تكامل و توسعه و خودكفايي انستيتوپاستور ايران تاكيد نمايد

 واكسن هاي توليدي انستيتوپاستور در ساليان گذشته و در حال حاضر را ليست نمايد 

نقش عوامل اجتماعيِ فرهنگي ـ عقيدتيِ اثرگذار بر سالمت، نظير سنّت وقف و همكاري مردم در                         
 تو پاستور ايران را متذكر شودشكل گيري و رشد و توسعه انستي

 .نفش انستيتو پاستور در دستيابي به اهداف بهداشتي توسعه پايدار و عدالت در سالمت را يادآور شود 

  سرآغاز

 با  1299 در سال    باشد كه و بهداشتي كشور مي      پزشكي   مركز تحقيقاتي   ترينانستيتو پاستور ايران قديمي   
ماري هاي كنترل بي قات مرتبط با     ضمن انجام تحقي   توانستين  اي.  س شد سيجامعه تأ ن بهداشت و سالمت     هدف تامي 

نيز )  واكسن، فراورده بيولوژيك و كيت هاي تشخيصي       (نه توليد محصوالت بيولوژيك       در زمي عفوني مختلف،    
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كصد سال اخير، اين انستيتو      در طول ي  .  ماري هاي عفوني برداشته است    و كنترل بي   شگيريدر پي بزرگي  گام هاي  
 . مهمي در كنترل بيماري هاي عفوني نظير هاري، طاعون، فلج اطفال و وبا داشته استنقش

 س تأسيخچهتاري

 اول، با توجه به اينكه كشور ايران درگير قحطي و گسترش بيماري هاي واگير شده                 پس از جنگ جهاني   
حساب   اصلي بهداشتي به   بود؛ براي ارتقاي علم پزشكي و تحقيقات در زمينه انواع بيماري هاي واگير كه مشكل               

 مذاكرات بين    شمسي 1298در اول آبان سال      .  )1(آمد، به فكر برقراري روابط علمي با كشور فرانسه برآمد              مي
خارجه ايران به امضاء    ر امور   اي با وزي   نامه موافقتس انستيتو پاستور پاريس صورت گرفت و         و رئي هيئت ايراني   

شبكه .  )4-2(  س شد ايران تأسي تو پاستور در     انستيتو پاستور در شبكه بين الملل انستي       نيد و بدين ترتيب دهمي    رس
 قرن در خط مقدم مبارزه با          ك از ي   ش موسسه در سراسر جهان بي       33ت   پاستور با عضوي     انستيتو بين الملل
 . )6, 5( عفوني قراردارد يبيماري ها

 
 

   انستيتو پاستور ايران در آغاز تأسيساعضاي - 1ر تصوي

، تيمور دولتشاهي، دكتر سيدحسن )كارشناس آزمايشگاه( ذوالرياستين، سيدرضا دكتر مهدي: چپاز 
 .)8(آبادي ميردامادي، دكتر عبداهللا حامدي، دكتر احمد نجم 

  انستيتو از ابتداي تأسيسروساي

شان با همكاري    اي .س انستيتو پاستور به ايران آمد     ئين ر به عنوان اولي   ش دكتر ژوزف منار فرانسوي    . ه 1299در سال   
 و دكتر   ر حسين مشعوف، دكتر احمد نجم آبادي و تيمور دولتشاهي           ، دكت دكتر ابوالقاسم بهرامي  افرادي از قبيل     

د ند و شروع به تولي     تأسيس نمود   استخر كنوني  حيي پويا انستيتو پاستور ايران را در ساختماني اجاره اي در خيابان           ي
 س فرانسوي رئي دومين   ش دكتر ژان كراندل، به عنوان    . ه 1304در سال   .  )1ر  تصوي  ()7,  4(واكسن و سرم كردند     

ك سال بعد، از طرف      ي.  ش در تهران درگذشت   . ه 1313دكتر كراندل در سال      .   انتخاب شد  ران پاستور اي  توانستي
 .)3, 2( ن شدتعييتو پاستور ايران انستيمي  مدير علرنه لگرو به عنوانس، پرفسور  پاستور پاريانستيتو

 پاستور  ران با انستيتو   پاستور اي   دوم رابطه انستيتو   ش بر اثر جنگ جهاني     . ه 1324تا  1318از سال هاي   
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پس از  .  )1(   همچنان به فعاليت هاي خود ادامه داد      ابوالقاسم بهرامي س قطع شد و اين مؤسسه به رياست دكتر          پاري
 س و انستيتو   پاستور پاري  نامه همكاري هاي علمي و فني بين انستيتو       موافقت 1325 سال    دوم، در  خاتمه جنگ جهاني  

 سومين رئيس    به عنوان رسل بالتازار دكتر ما سوي به نام    ران به امضاء رسيد و يكي از متخصصين فران          پاستور اي 
 و  س انستيتو پاستور ايران بود    ش رئي . ه 1340دكتر بالتازار تا سال     .  )7,  1(  ران انتخاب شد   پاستور اي  تو انستي فرانسوي

  . رئيس انستيتو پاستور ايران ادامه خدمت داد به سمت مشاور علمي1345بعد از آن تا سال 
است انستيتو پاستور ايران انتخاب شد و اين مسئوليت را تا سال              به ري  1341 در سال    دكتر مهدي قدسي  

، دكتر  )1348-1350(ان دكتر مصطفي ناموري       آقاي  به ترتيب  بعد از دكتر قدسي   .  )3,  1( به عهده داشت      1348
، دكتر  )1357(، دكتر فرخ مدبر      )1356-1357(، دكتر امير منصور سرداري       )1350-1356(صبار ميرزا فرمانفرما     

، )1358(، دكتر هادي واليي     )1358(، دكتر منصور شمسا     )1357(، دكتر مصطفي پور تقوا       )1357(رسول پورنكي   
دكتر )  1370-1372(، دكتر محمدرضا زالي       )1362-1370(، دكتر احد ميالني نيا        )1359(دكتر علي رحماني     

-1387(ني  ي االمروح، دكتر عبدالحسين    )1379-1384( خاني   ، دكتر محمد تقي   )1372-1379(آذر نوش   مرتضي  
1392(، دكتر سعيد بوذري     )1390-1392(، دكتر مصطفي قانعي     )1387-1389(ن مدرسي   محمدحسي، دكتر   )1384

ت رياست انستيتو   مسئولي)   تاكنون 1396(رضا بيگلري   و دكتر علي  )  1396 تا   1392از  (و دكتر مصطفي قانعي      )  
 .)3-1(بر عهده داشته اند پاستور ايران را 

 تو انستيتحقيقاتي و خدماتيبخش هاي 

، آبله،  دميولوژي مايه كوبي، اپي  يبخش هاه تأسيس شامل     سال اولي  50 در   رانپاستور اي   تو انستي يبخش ها
 از  كهري.  ژ بوده است  .ث. و ب   و واكسن سازي  ، هاري، ميكروب شناسي  مي و ملحقات آن    ويروس ها، سل، شي  
 . به وجود آمده استگري بعد از ديكي ي، كشوراجاتبخش ها برحسب احتي

 سبا تأسي .   بود ناسيون واكسي ج تدارك واكسن و تروي    ران، پاستور در اي   انستيتوكي از اهداف اوليه تأسيس      ي
بخش ضد    1301در سال   .   در تهران متداول شد     د جدي وة با شي  ي واكسن آبله و آبله كوب     ه ماية  تهي ن انستيتو، اي

 . شدر دايران پاستور ايتو در انستيهاري
 زود جنبة    لي شد و خي    س بالتازار تأسي    توسط دكتر   ، بعد از اتمام جنگ جهاني دوم         ز ني BCGبخش  

 .  كرددابين الملل پي
بعد از اتمام بناي    .   مؤسسه بوده است   ن مورد مطالعه اي   ران پاستور اي  تو انستي س روز تأسي  نهاري و آبله از نخستي    

 هو تركي  افغانستان   ران، فراواني از خون مردم نقاط مختلف اي       ي نمونه ها 1332 در سال    ران، پاستور اي  توبزرگ انستي 
 منتقله از    ي و ويروس ها   كتزيوزهادهنده، ري زي   تب هاي خونري   روسي، وي يجمع آوري شد و فراواني بيماري ها      

  مطالعه، وزارت بهداري   ن اي جبراساس نتاي .  نشان داده شد  ن نمونه ها    در اي  ه و كشورهاي همساي   ران را در اي   انبندپاي
 .  خود قرارداديا برنامه هت مبارزه با فلج اطفال را در اولويوقت،

 پاستور  توپس از آنكه انستي   .   آغاز شد  ز سل ني  كروبي  بررسي مي   ران پاستور اي  تو انستي سهمزمان با تاسي  
 .)8, 2( در كشور راه اندازي شد ، مسئله مبارزه با سل را عنوان كرد، سازمان مبارزه با سل1331 در سال راناي
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 نمهمتري.   را توأم انجام داد      ني سنگي ف وظاي  ها ده ز ني  كشته و ميكروب شناسي    يبخش واكسن ها 
 س، از همان سال هاي اول تأسي        ران پاستور اي   تو حصبه بود كه انستي      ماري بي ران بومي اي   كروبي مي ماريبي

 وزارت بهداري   نوري مأم ار بومي را با واكسن ضد حصبه توأم نموده و واكسن ضد حصبه را در اختي                  يميكروب ها
 .نهاد

 رو  ناز همي .   اتفاق افتاد  ران وبا در اي   دمي الاقل پنج بار اپي    ران پاستور اي  تو انستي سدر پنجاه سال اول تأسي    
 باكتري عامل وبا به دقت و با سرعت مطالعه شد و بخش ميكروب شناسي و واكسن سازي                 ران پاستور اي  نستيتودر ا 
 .)8, 2( پرداخت  ماية ضد وبا ميادي زير بزرگي مبدل شد كه به تدارك مقادي به كارخانةران پاستور ايتوانستي

 در  دي علمي جدي  ي به وجود آمد و فعاليت ها     1325 به همت دكتر بالتازار در سال        ز ني دميولوژيبخش اپي 
 وسته و پي   دميولوژي بوده است    علمي و عملي علم اپي        مات مركز تعلي   ك ي ن بخش اي.   آغاز كرد   رانكشور اي 
 خود به مناطق تحت      قاتي تحقي ي داوطلبان و محققان جهان را با هيات ها         گر دانشكدة پزشكي و دي     اندانشجوي

 .)8, 3, 2(  مي آموختها علمي خود را به آن هاي مطالعات و كاوشوة و شي بردمطالعه مي
 شد و در كشورهاي     ، منتشر  در زمان جنگ جهاني دوم به صورت پاندمي        واگيري كه  هاي  كي از بيماري  ي

 مستمر در   قاتتحقي.   تب راجعة شپشي بود    ماري، بي زيادي گرديد  تلفات   ران باعث ايزده و از جمله       مختلف جنگ 
 .)8, 2(ماري در كشور شد  را روشن كرد و باعث كنترل بيماري بين ايادي از، رازهاي زيدميولوژيبخش اپي

 با انتخاب    ران پاستور اي   دميولوژي انستيتو بخش اپي .  ع شد ، در كردستان طاعون شاي      1325در سال    
 پرورشگاه  جاد و اي  ه نقلي ل وساي د صحرايي و خري   شگاه و ساخت آزماي   ق الي نهايكارشناسان علمي و آموزش تكنسي    

 را در   و اسرار علمي با ارزشي     را انجام دهد     عيكك توانست طي سال هاي متوالي در سراسر كردستان مطالعات وسي         
 . )2ر تصوي( روشن كردندرابطه با اين بيماري

 
 

 بين الملل طاعون در پايگاه تحقيقاتي بيماري هاي نوپديد و بازپديد، اكنلو،             دورة آموزشي  -  2ر  تصوي
دكتر بيوك سيديان، دكتر محمود بهمنيار، دكتر هوشنگ مجد              :  ستاده از راست   اي( 1349همدان؛ سال   

 .)8( )در حال سخنراني(وري، دكتر يونس كريمي تيم
 



 سالمت و بيماري / 2كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                         فصل /  241

 

 
 

 يروزي برقرار شد كه با تدارك سرم ها         مستمر شبانه  ت فعالي ك ي ز ني مي بخش شي  سهمزمان با تاسي  
 ن بود و اي   ميواحد خون وابسته به بخش شي     .   تهران كمك كردند   يمصنوعي به مؤسسات درماني و بيمارستان ها     

 لوساي.  تي در تهران مرسوم شد     آغاز شد كه استفاده از خون انسان به صورت تجار          تو انستي ن از زماني در اي    تفعالي
 ل كردن  الزم و استري    هاي پالسما و تهية محلول    رةزحمت از خارج از كشور وارد شد و بخش ذخي            انتقال خون به  

 ي به وجود آمد كه به بررسي ها      مي واحد مطالعة خون هم در بخش شي       كمتعاقباً ي .   فراهم شد  ، انتقال خون  لوساي
 .)8, 2( پرداخت  مبحث مينعلمي در اي

ن انستيتو  در حال حاضر اي   .   است  شده افزوده تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران      با گذشت زمان، بر بخش هاي    
 بخش هاي تحقيقاتي مختلف    گروه ها خود داراي  از شش گروه تحقيقاتي اصلي، تشكيل شده است كه هر يك از               

يگاه هاي تحقيقاتي اين انستيتو نيز دنبال        در عين حال فعاليت هاي تحقيقاتي انستيتو در شعب و پا             .   باشند مي
 .مي شود

 تو پاستور ايران در كنترل بيماري هاي واگير نقش انستي

 خيلي محدود و فعاليت هاي آنها       كه تعداد آزمايشگاه ها    دوم  جهاني  در سال هاي قبل از جنگ     به طور كلي 
در حوزه مسئوليت اداره كل صحيه مملكتي        كشور كه     مسائل بهداشتي  شتر بي  كرد،برآورده نمي احتياجات كشور را    

 شد كه يكي از آن فعاليت ها بررسي        برطرف مي  بود از طريق انستيتو پاستور ايران     )  وزارت بهداشت و درمان وقت    (
 وقت صحيه كل مملكتي      و رؤساي  ن وقت  با تالش مسئولي   ران اي تو پاستور انستي.  بهداشتي قرنطينه هاي كشور بود   

ش به بعد كه مؤسسه     . ه 1315ي انجام داد و از سال        واگير به خصوص وبا را در كشور به خوب        مبارزه با بيماري هاي  
(  ار مؤثر بود   بسي ، خدمات نگونهي ا  در اجراي  تو پاستور ايران  ي انستي  نيز تشكيل شد تالش ها    بهداشت وزارت بهداري  

1(. 

 
 

 مطالعات طاعون   ؛ مأموريت  دكتر منصور شمسا، دكتر مارسل بالتازار، دكتر يونس كريمي          -  3تصوير  
 .)3( 1341در استان همدان؛ روستاي اكنلو، سال 
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 با مديريت دكتر مارسل بالتازار و به          طاعونحقيقات گروه هاي انستيتو پاستور ايران در زمينه           ت دامنه ي
همراه گروه ايراني انستيتو پاستور بخصوص دكتر يونس كريمي، دكتر محمود بهمنيار، دكتر منصور شمسا، دكتر                   

 اين گروه، اپيدمي هاي طاعون را در       .بيوك سيديان، دكتر مصطفي پورتقوا و دكتر عبداهللا حبيبي، بسيار گسترده بود           
غرب و شمال غربي كشور كنترل نمودند، به شناسايي جوندگان حساس و مقاوم به طاعون پرداختند و نشان دادند                    

 طاعون انستيتو   گروه مطالعاتي  .)10,  9()  3ر  تصوي(جوندگان مريون در حفظ و انتقال طاعون نقش اساسي دارند             
پاستور ايران براي اولين بار مشخص كردند كه عامل طاعون مي تواند سال ها پس از مرگ جونده آلوده در خاك                       

در   .)11(ز به نگارش درآوردند       طاعون را ني   شگاهي باسيل  آزماي ص تشخي ايشان اولين دستورالعمل  .  بقا پيدا كند  
 در كردستان و آذربايجان، تعداد زيادي از افراد مبتال به            1344 تا   1325ي بيماري طاعون طي سال هاي      اپيدمي ها

 تالش هاي بي وقفه و وسيع تيم        .)12(طاعون توسط گروه هاي اعزامي انستيتو پاستور ايران از مرگ نجات يافتند             
هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران در پايگاه تحقيقاتي اكنلو در غرب ايران، در مرز استان هاي همدان، كردستان                   

ايگاه به عنوان يكي از مراكز رفرانس جهاني اين بيماري مطرح گردد             و زنجان، در رابطه با طاعون باعث شد اين پ         
)13(. 

با درمان  .   نيز قرن ها به عنوان يك مشكل جدي بهداشت عمومي در ايران محسوب مي شد                   هاري            
(دگان در اثر بيماري مي مردند       گزي از هار %  30كالسيكي كه در آن زمان در دنيا و ايران دنبال مي شد بازهم حدود              

ريق ايمونوسرم براي پيشگيري از هاري اجرا شده بود ولي هيچگونه مطالعه اي براي                در آن زمان روش تز     .  )14
 در زمان برداشت محصوالت كشاورزي، يك گرگ هار         1333در تابستان سال    .  ن انجام نشده بود   اثبات اثربخشي آ  

اين حادثه زمينه مناسبي براي بررسي و       .   نفر از آنها شده بود     27به كشاورزان حمله كرده و منجر به زخمي شدن           
سن در دستورالعمل درمان و     روش توأمان سرم و واك     در پيشگيري هاري را فراهم كرد و         يارزشيابي روش سرم تراپ   

ن نتايج تأثيري ماندگار در درمان و پيشگيري هاري در جهان             پيشگيري سازمان بهداشت جهاني قرار گرفت و اي        
 .  )15(باقي گذاشت 

وع ن در ايران شي    كه تا آن زما    تب راجعه  كمر همت به مهار كردن       1326تو پاستور ايران در سال      انستي            
ونس كريمي براي   دكتر ي .  )3( ادامه يافت    ي اكنهن تحقيقات بر روي تب راجعه        اي.  )18-16(زيادي داشت بست    

 .)19( ل گزارش كرد در اردبي1355ر سال بالتازاردي را داولين بار بورليا 
ي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران كشت واريوال ويروس ها را در               گروه ها ز ني آبله  ماريدر رابطه با بي    

سلول هاي بافت هاي مختلف تحت بررسي قراردادند و براي اولين بار موفق به كشت واريوال ويروس ها در بافت                    
ن حال تشخيص افتراقي آبله انساني، آبله گاوي و آبله مرغان براي اولين بار در                 در عي .  )20(كليه خرگوش شدند    

 .انستيتو پاستور ايران راه اندازي شد

تو پاستور ايران در دهه هاي اول تاسيس، مطالعاتي را بر روي ساير بيماري هاي               انستي قاتي تحقي يگروه ها
 در سراسر كشور، باعث      توالرميمطالعه  .  مي، وبا نيز انجام دادند     عفوني شايع در ايران نظير تيفوئيد، سل، توالر         

ن همچني.  )21(اولين گزارش اين بيماري در شمال غربي و شرق كشور در دام هاي اهلي و حيات وحش گرديد                      
 . شداسايي شن)22(وان  و مريموارد انساني در زابل
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 ر فعاليت هاي ماندگارساي

 بوده است كه    ادي گذار موسسات و حركات علمي زي      ه در طول دوره خدمت خود، پاي      ران پاستور اي  توانستي
 : به بعضي از آن ها اشاره مي شودلدر ذي

 : ران خون در اي واحد انتقالراه اندازي

شدن   با ملي .  ران شدند  پاستور اي  تونستي زوج پزشك فرانسوي وارد ا      1، آندره و ژوئل بوئه     1329از سال   
ي بسيار ضروري در بيمارستان ها     ازجمله سرم ها و   از محصوالت    اري واردات بسي  ،صنعت نفت و كمبود ارز خارجي     

 ن كرد تا ساخت اي    شنهاد پي س وقت انستيتو،  دكتر آندره به دكتر بالتازار، ريي     .  مختل شد كه از خارج وارد مي گرديد،      
 تو انستي رزمين بخش در زي   ن اي ، مالي تنگناهاي  رغمعلي.  رد گي ران برعهده  پاستور اي  تورا در انستي    قي تزري يسرم ها
 سرم ها  ناي.   پالسما فراهم شد   كردن و جدا  گيري مواد الزم براي خون    ، مصنوعي يسرم ها.   آغاز به كار كرد    ،پاستور

.  شد مي دن در ماه تولي   به مقدار چند تُ    و    رفت پاستور به شمار مي     تو از محصوالت خوب انستي     كي ي  هابعد از سال  
 شد و خانم دكتر       اولين بار با همت اين دو زوج و با حمايت هاي دكتر بالتازار، راه اندازي                 براي واحد انتقال خون  
 . )23( به عنوان رييس آن انتخاب شد ژوئل بوئه فرانسوي

 :  آب شهر تهران كردنضدعفوني

ن باعث انتقال بيماري هايي     و اي   منبع آب آشاميدني استفاده مي شد      از قنات به عنوان   1330تا قبل از سال     
 اطراف   هايهاي معدني چشمه    آب ران پاستور اي  توانستي.  )24(نظير حصبه و وبا از طريق آب آشاميدني مي گرديد            

  شد مي ترداري حماي  سازمان ملي كه از جانب شه        ك ي  وسيلة كرد و به    ه خود تجزي  ميتهران را در بخش شي     
 ك بزرگي كه روي ي    ردار فلزي شي   هاي را در بشكه    ها آب ن متداول كرد و اي      هاافزودن كلر را به آب صاف قنات       

 ران پاستور اي  تو آب شهر تهران توسط انستي      كردن  ضدعفوني له وسي ناسبي قرار داشت به شهر رساند و به اي          گاري
 مردم قرار   ار در اختي  فيتبه مدت چهار سال آب با كي       به گونه اي كه    .   مؤثر بود  ار بسي ت، فعالي ناي  .)8,  2( شد   آغاز

 .  شدندس تصفية آب در تهران تأسي هاي كارخانه، فرانسويك شركت يق آن از طري دنبالگرفت و به

 :  ها دهكدة جذاميستأسي

تحقيقاتي فرانسه، آمريكا و روسيه         توهاي كمك انستي   با   شمسي 40   در دهه ي   تو پاستور ايران   انستي
 .)24( راه اندازي كرد ز و تهران جذامي در مشهد، تبريماران و درمان بيرشمراكزي براي پذي

 :  كشورهار هاي عفوني در سايماريكنترل بي

  را در كشورهاي مختلفي    ت هاي خود  و فعالي  تو پاستور ايران تحقيقات   كارشناسان و محققان طاعون انستي    
, 31(، برمه   )30-28(ل  ، برزي )27( و تايلند    ، اندونزي )10(، هندوستان   )26( من، عراق و ي   )25( مانند تركيه، سوريه  

                                                 
1. Andre and Joelle Boue 
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(ن به آموزش و انتقال تجربيات خود به كشورهاي مختلف پرداختند             ادند و همچني   انجام د  )29(ر و تانزانيا    ، زئي )32
 ران پاستور اي  تو از انستي  تدعوت سازمان جهاني بهداشت و به مأموري       دكتر منصور شمسا به   .  )31-37,  29,  28,  10

 .)8, 2( به عمل آورد ي آبله اقدامات قاطعاريمعازم كشور پاكستان شد و براي كنترل و حذف بي
است دكتر بالتازار بر انستيتو پاستور ايران، حوزه مصرف واكسن هاي توليدي انستيتو پاستور                در زمان ري  

، شورهاي عراق كتو پاستور ايران،     آبله در انستي  ي توليدي   واكسن ها.  ايران، بسيار وسيع تر از مرزهاي كشور بود        
تو شدة وبا در تهران، كمبود واكسن در انستي          با واكسن ساخته  .  افغانستان و مصر را هم تحت پوشش خود قرارداد         

تو پاستور  واكسن وبا به انستي   ه  تهي  برايشرفته اي نظير فرانسه    پي  كه كشورهاي اين  .  پاستور پاريس هم جبران شد    
 تحت نظارت    .ك موفقيت بزرگ براي صنعت واكسن سازي كشور محسوب مي شد             بودند، ي   ايران روي آورده   

ژ .ث. كشور جهان از واكسن ب     22 ميليون كودك از     238،  )يونيسف(ان ملل متحد    ت از كودكان سازم   صندوق حماي 
 .)24(ساخت ايران استفاده كردند 

 : داني در مطالعات ميايي اطالعات جغرافيستماستفاده از سي

 واقع در اكنلو    ران پاستور اي  تو انستي قاتي تحقي گاه پاي ت طاعون به محوري   ستماتيكبا شروع مطالعات سي   
 هاي هوايي مناطق غربي كشور كه براي مطالعات بهداشتي         شه از نق  م هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران    همدان، تي 
  تهيه شده استفاده كردند و به اين شكل، اولين مطالعات بهداشتي با استفاده از ابزار سيستم                        1335در سال    

يداني، ن نقشه ها در مطالعات م    استفاده از اي  .  )3(در كشور شكل اجرايي به خود گرفت         )  GIS  (ايياطالعات جغرافي 
 .زمينه ساز استفاده از اين نقشه ها در ساير مطالعات در كشور بود

 

 
 1342 صحرايي براي مطالعات طاعون ت مامورين واژگون شده در حيخودرو - 4 رتصوي

 : شهادت در راه سالمت مردم

خود در اقصي نقاط  از كاركنان انستيتو پاستور ايران در حين ماموريت هاي ميداني بهداشتي يا تحقيقاتي تعدادي
و مرحوم ميرعظيم قاسمي كه در ) ببرزاده(كشور شهيد شده اند كه از آن جمله مي توان به مرحوم عباس آذرنيا 
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 كه در مطالعات هاري فوت كرده اند غالمرضا كتابيماموريت هاي صحرايي مرتبط با مطالعات طاعون و مرحوم 
بعضي كارمندان انستيتو . ال به طاعون در آزمايشگاه، درگذشتآقاي محسن حسن زاده نيز در اثر ابت. اشاره كرد

پاستور ايران نظير اسداهللا برندك، محمد خيراهللا زاده و ميرعظيم قاسمي نيز در ماموريت ها به طاعون مبتال ولي 
 .درمان شدند

  عموميناسيون هايتوليد واكسن و راه اندازي واكسي

 انساني بوده است و       ن هاي واكسي د از اركان تولي    كي ي ،زي در كنار موسسه را      ران پاستور اي   توانستي
 موسسه در ارتقاي سطح بهداشت و       ن اي دي ب تولي  تژ، آبله، وبا، حصبه و امروزه هپاتي      .ث. ب ديواكسن هاي تولي 

 .  كرده استفا نقش مهمي اي، مردممنياي

 :  BCG واكسن

ن انستيتو پاستور فرانسه در ايران،        و طي حضور نمايندگا    1325 جنگ جهاني دوم در سال        پايانپس از   
 به ايران   1326ژ در بهار سال      .ث.اولين سوش ب  .  ژ در ايران ايجاد گردد     .ث.مقرر شد تا بخش توليد واكسن ب       

 1326 از سال    رانژ ساخت اي  .ث.ژ تهيه و توليد و اولين عمليات واكسيناسيون ب         .ث.آورده شد و سپس واكسن ب     
 .)38(در تهران شروع گرديد 

 
ژ براساس واكسن توليدي انستيتو پاستور       .  ث.ناسيون همگاني ب   واكسي ة برنام اجراي  -  5ر  تصوي

 .)8, 3(  در كشور1326ايران از سال 

 : واكسن آبله

ة  كميت با راه اندازي .  آبله كرد ناسيون عليه    واكسي د و  مبادرت به تولي   1332از سال   تو پاستور ايران    ستيان
 كشور  پ، راهي مناطق دور و نزديك      جي  بهداشتي با خودروهاي   گروه   120،   پاسخ سريع براي ريشه كني آبله      ملي
لگو در كشورهاي همسايه نيز به مورد اجرا        ، اين مدل به عنوان ا    دو سال بعد، از طرف سازمان جهاني بهداشت       .  شدند

 .)20( گذاشته شد



 246/انستيتو پاستور ايران  / 10گفتار 
 

 

 : واكسن وبا

تو  هزار دوز واكسن در انستي     400 هرروز حدود    ، شرقي ه و كشورهاي همساي   ران وبا در اي   دميدر زمان اپي  
 . )24( گرديد د دوز واكسن وبا توليليونمي 24  محدود، حدودو در زمانيمي شد آماده ران پاستور اي

 : واكسن حصبه

د  اقدام به تولي   س، از سال هاي اول تأسي    ران پاستور اي  تو كشته و ميكروب شناسي انستي    يبخش واكسن ها 
 عمومي  اكسيناسيون در و  ي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران     گروه ها .)8,  2(نمود  )  TAB( حصبه   ك كالسي واكسن

 . فعال داشتندران نيز شركتعليه تيفوئيد در اي

 : واكسن هاري دامي

ي در دستور كار    ام واكسن هاري د   ه واكسن، تهي  ن اي د و توقف تولي   1358 كني آبله در سال      شهپس از ري  
 . واكسن هنوز ادامه داردد اين  قرار گرفت و توليتو پاستور ايرانانستي

 :  بتواكسن هپاتي

 ز راه اندازي شد و در حال حاضر ني          رانبا كمك كوبا در اي      B ت واكسن هپاتي  د خط تولي  1386از سال   
 . داردتو ادامه واكسن در انستين ايدتولي

 ران پاستور ايتوشعب انستي

 : شعبه شميرانات

 در  1303ن يك شعبه در شميرانات تهران در سال            است دكتر منار در انستيتو پاستور ايرا        در زمان ري  
اين شعبه همچنين در     .  منطقه زرگنده جهت تشخيص و درمان بيماري هاي انسان و حيوانات اهلي داير گرديد                

زمينه حشرات ناحيه شميرانات، تحقيقاتي انجام داد تا حيواناتي كه ناقل بيماري مي باشند را شناسايي كرده و از                      
در شعبه شميرانات در زمينه بيماري هاي طاعون، حصبه، سيفيليس، سل،           .  پيشگيري به عمل آورند   انتقال بيماري،   

اين شعبه بعد از    .  سياه زخم، ديفتري، ورم مغز، كزار، سوزاك، ورم ريه و سموم گزندگان، نيز خدماتي ارائه مي شد                 
 . فعاليت خود را متوقف كردچندي و با گسترده تر شدن فعاليت هاي دفتر اصلي انستيتو پاستور ايران، 

  :گاه تحقيقاتي بيماري هاي نوپديد و بازپديدپاي

دمي طاعون در غرب كشور، انستيتو پاستور ايران اقدام به تأسيس پايگاهي             با اپي  زمان و هم  1331در سال   
 اين  يري گشكلبا  .   زنجان، كردستان و همدان نمود      ي هااستانتحقيقاتي بهداشتي در روستاي اكنلو واقع در مرز          

 توانستند  ، و جوندگان    هاانسان  مؤثر بر روي   مركز، گروه هاي تخصصي انستيتو پاستور ايران با انجام اقدامات              
در اين پايگاه تحقيقاتي، دكتر بالتازار و همكاران ايراني ايشان،           .   طاعون را در اين منطقه كنترل نمايند        يري گهمه
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م دادند و اين پايگاه را به عنوان يكي از مراكز رفرانس جهاني طاعون               تحقيقات وسيعي را در رابطه با طاعون انجا        
 . )40, 39, 30, 3-1(مطرح كردند 

ت هاي مركز مديريت بيماري هاي واگير     شده و با حماي     آغازد فعاليت هاي پايگاه،     دور جدي  1391از سال   
 اين  1393در سال   .  جديدي ساخته شده و ساختمان هاي قديمي بازسازي گرديدند        وزارت بهداشت، ساختمان هاي    

 شد و   Qپايگاه تحقيقاتي موفق به كسب مرجعيت كشوري براي تشخيص بيماري هاي طاعون، توالرمي و تب                   
 .)1(حال مطالعاتي را در زمينه پايش ساير بيماري هاي نوپديد و بازپديد انجام ميدهد  درعين

 :  كرجقاتي تحقيديمجتمع تولي

 نو تأمي    واكسن ها قي،ي تزري ها   محلول ب،هايي همچون انواع نوتركي     روزافزون به فرآورده   ازنيبا توجه به    
 را بر آن    ران پاستور اي  تو مسئوالن وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انستي          قاتي، مرتبط تحقي  ازهايني

ـ  مجتمعي تولي  سداشت تا به تأسي     خود را آغاز    ت فعالي 1367 مجتمع در سال     ناي.   همت بگمارند  قاتي، تحقي دي 
 و  ادشدههاي ي   از واردات فرآورده   ري سطح سالمت جامعه، جلوگي     ءراستاي ارتقا  مجتمع در    ن اي يفعاليت ها.  نمود

 نفر در اين مجتمع مشغول        500ب  در حال حاضر قري    .  )1(  شود  انجام مي  ستيي زي  هاتوسعه صادرات فرآورده  
ن شعبه   بزرگتري ، كرج قاتي تحقي دي تولي خدمت مي باشند و بعد از مركز انستيتو پاستور ايران در تهران، مجتمع               

 . انستيتو محسوب مي شود

 :  آملگاهپاي

 تخصصي و   ص آزمايشگاه هاي تشخي  زيكي،ن فضاي في   متر مربع آ   4500  با كه تقري  ني در زمي  گاهپاي  ناي
 ارائه خدمات   ن پايگاه،  سازماني اي  تمأموري.  د گردي س در شهرستان آمل تأسي     1373پژوهشي مي باشد در سال      

 ل،اردبييعني   استان شمالي     5 به   ستي زي انش مركز رشد و راي     ، تخصصي ص تشخي دي، تولي ، آموزشي ،پژوهشي
 . باشدمنان مي مازندران، گلستان و سالن،گي

 : ششعبه تجري

 و پس از ساخت     دكتـر صبـار فـرمانفرما    پس از وقف توسط مرحوم      ران پاستور اي  توانستي ششعبه تجري 
 .)1(كـار كرده است ه  شروع ب1386يك واحد واكسيناسيـون در آبان سال 

ران پاستور ايتوت وقف براي انستينَّس 

يتو پاستور ايران است     آورده اند، انست  آن به امر وقف روي    رين بسياري در    ييكي از مراكز مهم كشور كه خَ       
 . برخوردار بوده استنعمت از سال هاي دورن كه از اي

 تومحل فعلي انستي  كه    نيزمي)  الدي مي 1923(ش  . ه 1302 فرمانفرما در سال      رزا مي نمرحوم عبدالحسي 
 براي  د ساختمان جدي  كمربع از اموال شخصي خود وقف احداث ي            هزار متر  10 را به متراژ      ران است پاستور اي 
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مرحوم ).  4-2( قرارداد   ران پاستور اي  تو انستي ارث بنا در اختي    هزار تومان پول براي احدا     10  مبلغ پاستور كرد و     توانستي
ليس و  يفي مثل آبله، طاعون، وبا، ديفتري، هاري، س       ري واگي يفرمانفرما در اين وقف نامه توضيح داد كه بيماري ها         

مان خواهند   تزريق واكسن و سرم در     س انستيتو پاستور ايران و به وسيله      با تاسي   اند، كه در ايران اپيدمي شده     سوزاك
 ).7, 4( هزار تومان براي كمك به تجهيز بنا و تهيه ملزومات آن، پرداخت كرد 15 زدولت وقت ايران ني. شد

 متر مربع و اعيان آن      3576يدمي طاعون در غرب كشور، زميني به متراژ          زمان با اپ   و هم  1332در سال   
. ي زنجان، كردستان و همدان وقف گرديد        هاانتوسط مرحوم منوچهر قره گزلو در روستاي اكنلو واقع در مرز است             

در متن وقفنامه آمده است كه انستيتو پاستور ايران مادام كه مطالعات طاعون را تمام نكرده است و اين مطالعات را                      
مرحوم منوچهر قره   .  با همكاري علمي انستيتو پاستور پاريس انجام مي دهد مي تواند از اين موقوفه استفاده نمايد                

ا و بازسازي اين پايگاه در      در احي .  ى نوزدهم مجلس شوراي ملي نماينده مردم همدان در مجلس بود            در دوره گزلو  
ش انستيتو پاستور ايران توسط مرحوم دكتر صبار ميرزا فرمانفرما پسر ميرزا عبدالحسين              شعبه تجري  نيز   1391سال  

ش به انستيتو پاستور    . ه 1384مغازه در سال     مترمربع شامل يك قطعه باغ به انضمام چهار باب            4843به مساحت   
 .ايران وقف گرديد

 23000با همت گروهي از خيرين شهرستان آمل در زميني بالغ بر              ران نيز   پايگاه آمل انستيتو پاستور اي    
ي ئ مترمربع هم توسط خانم تاجر مشا      1312زميني به متراژ    .  شد در شهرستان آمل تاسيس      1373متر مربع در سال     

 .  وقف گرديد1374در سال 
   منزل مسكوني مرحوم ممتر 300  به متراژ حدود   زني رانيززاده در حوالي خيابان خالد اسالمبولي در ته        م  

 .گرديدران انستيتو پاستور اي  وقف1389مربع در سال 

  انستيتو پاستور فعلياست هايسي

 :  و فناوريقاتتحقي

انجام تحقيقات پايه و    استور ايران پيگيري ميشود     است تحقيقاتي اي كه توسط انستيتو پ     در حال حاضر سي   
ي عفوني   مختلف با تمركز بر بيماري ها     ي كنترل بيماري ها   هاي و ارائه روش   ق و تشخيص  كاربردي در زمينه تحقي   

انجام تحقيقات پايه و كاربردي در مورد ساخت محصوالت بيولوژيك و              و بيماري هاي عفوني نوپديد و بازپديد؛        
 هاي تحقيقاتي و آموزشي مشترك با مراكز       نجام تحقيقات در زمينه علوم پايه پزشكي و انجام پروژه          آزمايشگاهي، ا 

 . باشد ميمشابه در داخل و خارج از ايران
بيوتكنولوژي، ميكروب شناسي و بيماري هاي نوپديد      (ن انستيتو در حال حاضر داراي سه مركز تحقيقات          اي

بانك ميكروبي، بانك سلولي، بانك     (و بيو بانك    )  ن انگليسي چاپ مي شود   كه به زبا  (، سه مجله علمي     )و بازپديد 
 . مي باشد) قارچي و بانك ناقلين

ز محسوب   در كشور ني    وتكنولوژيبيتو پاستور ايران در حال حاضر يكي از مراكز برتر در حوزه                  انستي
 ري چشمگي شرفت هاي پي بركي داروهاي نوت  د بخصوص تولي  ست فناوري مرتبط با حوزه زي    نه هايو در زمي  مي شود  

 .به دست آورده است
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 : داتتولي

ي توليدي فعلي انستيتو شامل توليد مواد دارويي فعال نظير اريتروپويتين، استرپتوكيناز،                     فعاليت ها
ون محصوالت نوتركيب،    فرموالسي قي، آب خالص و آب تزري       نوتركيب، Bت  ب و واكسن هپاتي   -2 اينترفرون آلفا 

د مايع غليظ     تولي ،BCGد واكسن ليوفيليزه      تولي ايع و ليوفيليزه تحت شرايط آسپتيك،         م واكسن ها به صورت 
 شمانيا لي gp63ب   نوتركي كوپروتئين گلي ،HIV/AIDS، كيت تشخيص     BCGه حالل    تهي ،BCGاينتراوزيكال  

 پرورش   و ر با حجم كم، تكثي    قي نوع محلول تزري   9 و   (LVP)اد   با حجم زي   قي هفت نوع محلول تزري    دماژور، تولي 
 و  دال تست وي   ژنانواع آنتي   د تولي كروبي، كشت سلولي و مي     ط هاي مختلف، ساخت محي    شگاهي آزماي واناتحي

 .)1(  باشد رزبنگال و آنتي بروسال آبورتوس مي ژنآنتي

 : هاي دانش بنيان مراكز رشد و شركت

انستيتو .   مستقر شده اند   تيتو پاستور ايران   شركت دانش بنيان در انس      50 بيش از    1396 سال   تا ابتداي 
كرج، مركز رشد تهران و مركز رشد       داراي سه مركز رشد شامل مركز رشد مجتمع توليدي تحقيقاتي            ران  پاستور اي 

ي تشخيصي، تجهيزات    ها در حوزه توليد واكسن هاي انساني، داروها، كيت         هااين شركت .  شمال واقع در آمل است    
 . كنند پزشكي و خدمات تخصصي فعاليت مي

 : خدمات تخصصي سالمت

مات آزمايشگاهي   انستيتو پاستور ايران، فعاليت هاي مختلفي در قالب خد            در حوزه خدمات تخصصي    
شگاه همكار سازمان جهاني بهداشت فعاليت        به عنوان آزماي  شگاه هاري انستيتو     آزماي.  گيردميتشخيصي انجام   

ربو ويروس و تب هاي    ، آ Ecoli انستيتو پاستور ايران شامل آزمايشگاه هاي        مرجع كشوري  يآزمايشگاه ها.  مي نمايد
هسرفه، طاعون، توالرمي، تب كيو، پروتئين شيمي، تشخيص پيش         اسيخونريزي دهنده ويروسي، بيوشيمي، ماالريا،      

آنفلوانزا ت و ايدز و       همكار مرجع هپاتي   در عين حال اين انستيتو داراي آزمايشگاه هاي       .  از تولد و هاري مي باشد     
تو پاستور ايران در عين حال در حوزه تشخيص و تحقيقات روي بيماري هاي ديگري نظير سل،                     انستي.  باشدمي 
شمانيوز، توكسوپالسموز، بورليوز، سياه زخم، بوتوليسم، بروسلوز، بيماري هاي قارچي و بيماري هاي ژنتيكي                   لي

در عين حال بعضي حوزه هاي انستيتو پاستور ايران نيز روي بيماري هاي غيرواگير نظير سرطان ها               .  فعاليت مي نمايد 
 .و بيماري هاي ژنتيكي مطالعه و تحقيق مي كنند

. ت بوده است  موسسه مشغول به فعالي   س اين   تأسي  از ابتداي ز   ني ران پاستور اي  توانستي ناسيونبخش واكسي 
اين بخش در زمينه مشاوره در مورد واكسيناسيون، واكسيناسيون بين الملل، واكسيناسيون هپاتيت ب، واكسيناسيون              

 .ساالن فعال مي باشدهاري و واكسيناسيون اطفال و بزرگ

 : لي تكميالتآموزش دوره هاي تحصي

تو پاستور ايران در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي زيست فناوري دارويي، زيست              در حال حاضر انستي   
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فناوري پزشكي، زيست فناوري سيستماتيك، ژنتيك پزشكي، باكتري شناسي پزشكي، دكتراي تخصصي                     
آموزش دانشجويان و   ن در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ميكروب شناسي پزشكي به              محور و همچني   وهشپژ

  .)1(پژوهشگران مرتبط ميپردازد 

 ت فعلي علمي انستيتو پاستور ايرانوضعي

 تو پاستورهاي عضو شبكه انستي    تو انستي ر و ساي  رانيور ا  پاست تو انستي سه مطالعه كه به مقاي    جبر اساس نتاي  
تو پاستور ايران رتبه اول را از نظر شاخص تعداد مقاله به ازاي هر عضو هيات علمي و                    پاستور پرداخته است، انستي   

( انستيتو پاستور عضو شبكه انستيتو پاستور كسب كرده است            33ر شاخص هاي وبومتري از بين      رتبه سوم را از نظ    
41( . 

 رتبه اول بين دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ دوم و در سال               1394ن حال اين موسسه در سال        در عي 
ن موسسه از نظر دو شاخص،        اي.   علوم پزشكي كشور را داشته است        ، رتبه اول بين موسسات پژوهشي       1395

 باالترين رتبه را در بين      باالترين تعداد مقاله به ازاي هر عضو هيات علمي و تعداد استناد به هر مقاله چاپ شده،                  
 .تمام دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور دارد

 زيرساخت ها، جذب و    در بخش فراهم سازي   ز تاكنون   نيدي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران       مجتمع تولي 
 .كشور را كسب كرده استتوسعه شركت هاي دانش بنيان، مقام نخست 

 نكته پاياني

استور ايران در حدود يك قرن پيش، اثرات مثبت فراواني بر بهداشت و سالمت عمومي                ستيتو پ  ان ستأسي
اين موسسه با فعاليت هاي درخشان خود در حوزه          .  و جغرافياي پزشكي بيماري هاي واگير در ايران داشته است          

زرگ در جهت   تشخيص، تحقيق و كنترل بيماري هاي واگير و توليد واكسن و فرآورده هاي ديگر پزشكي، گامي ب                
پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير برداشته و باعث ارتقاء سالمت عمومي جامعه گرديده و اعتبار و وجهه قابل                    

 .  توجهي را با اين خدمات در سطح ملي و بين الملل كسب كرده است
داشت و   از اعضاي اصلي نظام به       كي به عنوان ي   ن سابقه درخشان ميتواند     با اي   ران پاستور اي   توانستي

 و  ماري ها در جامعه، انجام تحقيقات پيشرو و كاربردي         بي  كنترل پژوهش، نقش مهم خود را در ارائه خدمت براي         
 . فا نمايد اي، كشور انداز به اهداف چشمابيدستي

 
 

 : توضيح

 مي باشد كه در     "نگاهي به تاريخچه و خدمات انستيتو پاستور ايران       "اين فصل كتاب، مختصر شده مقاله       
 .منتشر شده است) 42)(4 سال ششم، شماره(لنامه پژوهش در تاريخ پزشكي فص
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 آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran 

 
 )ره(دكتر احمدعلي نورباال، دكتر مهدي نجفي، دكتر نادر اكرامي نسب 

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 هداف درسا

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 اصول هفتگانه نهضت جهاني صليب سرخ و هالل احمر را شرح دهد 

 را بيان كند) شيرو خورشيد سرخ(اريخچه جمعيت هالل احمر ت 

 اي اصلي جمعيت هالل احمر را به اختصار معرفي كند هها و معاونت سازمان 

 اهداف كميته آموزش عالي علمي ـ كاربردي هالل ايران را توضيح دهد 

 

 قدمهم

نون با پرچم سفيد صلح در       معيت هالل احمر ايران در طول تاريخ پر افتخار خود از روز آغازين تاك                 ج
. خودگذشتگي بوده است    شاهراه انسانيت، سرافراز و پرافتخار، نقش آفرين صحنه هايي با شكوه از فداكاري و از                

گردآوري مجموعه اي از تالشها، موفقيتها و خدماتي كه جمعيت هالل احمر به آسيب ديدگان، دردمندان و                        
شكوه نوع دوستي و ايثار و تصوير نمودن چهره هاي متبسم امدادگراني كه             بينوايان، ارائه كرده و بيان لحظه هاي با      

اند،  همواره آغوش پرمهر خود را به روي نيازمندان و مددجويان گشوده و نور زندگي را بر دل نااميدان تابانده                         
ات، جوانان،   از جمعيت، مانند سازمان امداد و نج        اين مجموعه مختصر، بيانگر خدمات بخشهايي      .  كارآساني نيست 

ست كه   ا ژوهش و  فناوري   پعاونت آموزش و    مدرمان و توانبخشي و     ،  بهداشت  داوطلبان، تداركات پزشكي، معاونت   
با بهره گيري از دانش نظري و عملي و تواناييهاي فني موجب هرچه پربارتر شدن درخت تناور جمعيت هالل احمر                    

 .اند شده
 ملي  ئلللي سرخ و هالل احمر است اگر چه به مسا            معيت هالل احمر كه عضوي از نهضت بين الم         ج

توجهي خاص مبذول داشته اما همواره با در نظر داشتن اصل جهانشمولي، فعاليت هاي گسترده اي را در زمينه                      
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 .درماني و امدادرساني در مناطق محروم جهان با موفقيت به انجام رسانده است
ين المللي صليب سرخ و هالل احمر است كه در آن كوله           دون ترديد اين برگي از كتاب پرافتخار نهضت ب        ب

طاليه   انري دونان هاند تا همچون     باري از تجربه هاي گرانبهاي انسانهاي شريفي نهفته است كه پيوسته كوشيده            
هيچ تالشي فروگذار نكنند و همواره         دار اين نهضت عظيم، انسانيت را پاس بدارند و در حفظ صلح و دوستي از                 

 . تا در سخت ترين شرايط اميد به زندگي را براي انسانهاي نيازمند و درمانده به ارمغان آورندكوشيدهاند

 شنايي با نهضت جهاني صليب سرخ و هالل احمرآ

 ميالدي ارتشهاي امپراطوري اتريش و امپراطوري فرانسه جنگي خونين را           1859ر بيست و چهارم ژوئن      د
 ساعت  16شور ايتاليا آغاز نمودند و شدت فاجعه به حدي بود كه در مدت               در منطقه اي بنام سولفورينو در شمال ك      
در صحنه نبرد، مجروحين زيادي بدون هيچگونه رسيدگي و امدادرساني           .  نبرد، چهل هزار تن كشته و زخميشدند       

اتفاقاً از آن   در اين ميان بازرگاني جوان از كشور سوييس بنام هانري دونان كه             .  مرگ خود را به انتظار نشسته بودند      
منطقه عبور ميكرد تحت تاثير شرايط دهشتناك و رقت انگيز مصدومين و مجروحين، اقدام به سازماندهي                         
داوطلباني از روستاهاي اطراف نمود و گروه هاي امدادي و درماني را براي كمك به آسيب ديدگان تشكيل داد و با                     

 .نجات يافتندكمك اين گروه ها جمع كثيري از مجروحين از مرگ حتمي 
 كتابي را با نام     1862انري دونان پس از اين واقعه و تحت تاثير خاطرات تلخ و اندوهبار جنگ، در سال                  ه

تامين گروه هاي  :  در اين كتاب دو پيشنهاد مشخص مطرح گرديده بود اول               .  خاطرات سولفورينو منتشر نمود    
 زمان صلح، آموزش ببينند و بتوانند در زمان           امدادي و درماني داوطلب در كشورهاي مختلف، به نحوي كه در             

تصويب يك معاهده بين المللي كه براساس آن دولتها متعهد به حمايت و            :  جنگ به ياري مجروحين بپردازند و دوم        
 .محترم شمردن چنين گروه هاي امدادي شدند

هانري   نهاد نخست پيش.  با استقبال مردم و دولت كشور سوييس و ديگر كشورها مواجه شد            تاب يادشده   ك
كشور جهان،    186دونان منجر به تشكيل جمعيت هاي ملّي صليب سرخ و هالل احمر گرديد كه امروزه به                       

وم، منجر به تصويب قراردادهاي حقوق بين المللي بشردوستانه موسوم به                گسترش يافته است و پيشنهاد د        
كاملترين مقررات حقوق بشردوستانه    .  تصويب رسيد  به   1864قراردادهاي ژنو شد كه اولين اين قراردادها در سال           

 به تصويب اكثريت دولتهاي جهان ازجمله دولت ايران رسيد          1949بين المللي بنام كنوانسيون چهارگانه ژنو در سال        
 . در حال حاضر جريان دارد1979و الحاق به پروتكلهاي الحاقي آن مصوب 

 كشور در ژنو تاسيس و تشكيل        16 سرخ با نمايندگان      اولين كميته بين المللي صليب     1863 اكتبر   23رد
نوان نشان كميته بين المللي    ع  هشد و نشان صليب سرخ كه در واقع معكوس رنگهاي پرچم كشور سوييس ميباشد ب              

 كشور اروپايي اولين كنوانسيون     15 در ژنو، با شركت      1864با تالشهاي اين كميته در اجالس سال        .  انتخاب گرديد 
تركيه ( دولت عثماني    1876در سال   .  د كمك رساني به مجروحين جنگهاي زميني به تصويب رسيد           ژنو در مور  

نشان هالل قرمز در زمينه سفيد را بجاي نشان صليب سرخ، انتخاب نمود كه بعدها بسياري كشورهاي                      )  فعلي
 .اسالمي به تبعيت ازآن از اين نشان استفاده نمودند
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 معيت هالل احمرج ـ آرم 1كل ش

 
توجه بيشتر به مسائل اجتماعي و بهداشتي در اوايل قرن بيستم و به                 ا گسترش ارتباطات بين المللي و    ب

 در شهر پاريس تشكيل     1919پيشنهاد رييس صليب سرخ آمريكا، اتحاديه جمعيت هاي ملي صليب سرخ در سال               
 فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر تشكيل          1991شد كه با افزايش كشورهاي عضو اتحاديه در سال           

 . گرديد
عضو دارد كه با داشتن مباني حقوق            186دراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر، امروزه             ف

بين المللي جهانشمول و داشتن بيش از يك صد ميليون عضو داوطلب در سراسر جهان با پاي بندي به اصول                         
، بي غرضي، بي طرفي، عدم وابستگي، خدمات داوطلبي، يگانگي و جهان شمولي، بزرگترين               بشردوستي:  هفتگانه  

 .شبكه و تشكيالت بشردوستانه در سراسر جهان به شمار ميĤيد
ميته بين المللي صليب سرخ، فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر و جمعيت هاي              ك

 .هضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر را تشكيل ميدهندملي صليب سرخ و هالل احمر، اركان ن

 عاني و مفاهيم اصول هفتگانه صليب سرخ و هالل احمرم

 .تكيه بر انسانيت، و حفظ و احترام به عزت و كرامت انسانها :شردوستي ب
ي و  قايد سياس ع  ورائه خدمات بشردوستانه بدون هيچگونه تبعيض از نظر نژاد، جنس، مذهب                ا:  رضي   غ يب

 طبقاتي
 .عدم جانبداري از طرفهاي درگير در مخاصمه به منظور سهولت دسترسي به قربانيان :رفي  طيب
به دولتها و ديگر     استقالل عمل در انجام خدمات بشردوستانه و عدم وابستگي               :دم وابستگي ع   و ستقاللا

 .مراجع كه استقالل را خدشه دار سازد
ورت غيرانتفاعي و   ص  ه در جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر ب          خدمات بشردوستانه   :دمات داوطلبانه   خ
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 .ورت داوطلبانه استص هبدون چشمداشت مادي و مالي و ب
. در هر كشور مستقل، تنها يك جمعيت صليب سرخ يا هالل احمر ميتواند تاسيس گردد                   :حدت و يگانگي    و

 .ع رسمي بين المللي معرفي گرددور رسمي از سوي دولت آن كشور به مراجط هچنين جمعيتي مي بايست ب
جمعيت صليب سرخ و هالل احمر، محدود به مرزها و حوزه جغرافيايي خاصي نيست و اهداف و                     :هانشمولي  ج

 .فعاليت هاي آن در سراسر جهان قابل گسترش است

 اريخچه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايرانت

 بزرگ انسانهاي نيك نفسي است كه با تاسي به           يادگار)  شير و خورشيد سرخ سابق    (معيت هالل احمر    ج
 :و شعر زيباي سعدي عليه الرحمه  تَعاونوا علَي البِرّ و التَقويوآيه كريمه 

 كه در آفرينش زيك گوهرند  بني آدم اعضــاي يك پيكرند 

 دگر عضوها را نمانــد قـرار  چو عضوي به درد آورد روزگار

 .ن را تاسيس نمودندآ
سيس و گسترش جمعيت شير و خورشيد سرخ يا هالل احمر فعلي از ابتدا تاكنون در هفت                     اريخچه تا ت

 :دوره زير بيان شده است 
 )1284-1301(بروز و نهفتگي  -1
 )1301-1327(تاسيس و تثبيت  -2
 )1327-1357(رشد و شكوفايي  -3
 )1357-1359(سوء تفاهم و كم مهري  -4
 )1359-1367(ايثار و از خودگذشتگي  -5
 )1367-1378(بازسازي و ايستادگي   -6
 )ا كنون ت1378(و توسعه  حول ت-7

 )1284-1301(بروز و نهفتگي  -1

هاي بين المللي در مورد تشكيالت بين المللي صليب        خستين كوشش ايرانيان براي پيوستن به كنوانسيون      ن
  / 1874 حكومت او و در دسامبر سال         ايران در زمان  .  سرخ به دوران پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار باز ميگردد          

 ژنو را پذيرفت اما عمالً براي دهها سال پس از اين تاريخ هيچ گونه اقدامي                1864، كنوانسيون مصوب    1291شوال  
 .براي تاسيس موسسه، يا سازماني كه عامل اجرايي اين كنوانسيون در ايران باشد صورت نگرفت

نه سياستمدار و وزير مختار وقت ايران در پاريس، توانست            شمسي، عبدالصمد ممتازالسلط   1284ر سال   د
موافقت كنفرانس را در پذيرش نشان شير خورشيد سرخ به عنوان نشان رسمي دولت ايران براي جمعيت خود اخذ                    

 . نمايد
. ين نشان چند سال بعد از اين زمان مورد تاييد كنفرانس ديپلماتيك صليب سرخ در ژنو نيز قرار گرفت                     ا

. جود نيامد و  ه همچنان هيچ نهادي از سوي دولت ايران براي انجام وظايف مربوط به صليب سرخ ب                      اگرچه،
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فعاليت هاي مربوط به اين موسسه تنها در اثر كوششهاي شخصي افراد و به صورت غير متواتر انجام ميشد كه از                       
گان ايراني در اروپا در رشته        مشهور به اميراعلم، ازجمله دانش آموخت       (مله تالشهاي دكتر اميرخان اعلم         ج آن

در خالل جنگهاي داخلي ايران بين مستبدين و         )  پزشكي و از بنيانگذاران چند بيمارستان به سبك غربي در ايران           
 .مشروطه خواهان در سال هاي پس از پيروزي انقالب مشروطيت ايران بود

 )1301-1327( تاسيس و تثبيت  -2

 1922/   ش   1301دادي در ايران تحت حمايت دولت در سال         خستين رويكرد تشكيل موسسه خيريه ام     ن
در اين سال به كوشش دكتر امير اعلم، اقداماتي براي تاسيس شير و خورشيد سرخ با                     .  ميالدي صورت گرفت  

جمعيت شير و خورشيد سرخ، نخستين و بزرگترين جمعيت خيريه ايران است كه                .  حمايت دولت، صورت گرفت   
عددي در مسائل مربوط به امدادرساني در حوادث غيرمترقبه و امدادي، تاسيس                  عهده دار وظايف مهم و مت        

بيمارستان و درمانگاه، تهيه دارو و تجهيزات پزشكي، تربيت پرستار، نگهداري از كودكان بي سرپرست، ارائه                       
 .برنامه هاي ويژه براي جوانان و برخي فعاليت هاي عمراني در داخل و خارج از كشور بوده است

ها، پروتكلهاي الحاقي به     يه فعاليت هاي اين جمعيت، از بدو پيدايش آن در ايران براساس كنوانسيون             لّك
ها و قراردادهاي بين المللي مختلفي بوده است كه در ادوار مختلف، براي تشكيالت بين المللي                     اين كنوانسيون 

 .صليب سرخ و نيز در زمينه همكاريهاي بين المللي تهيه شده است
، دكتر اميراعلم مقررات وضع شده از سوي صليب سرخ جهاني براي جمعيت ها را ترجمه                 1301ل  ر سا د

نمود و در اختيار احمدشاه قاجار، پادشاه وقت ايران قرارداد تا شاه آن را مطالعه كرده و مقدمات تشكيل جمعيت                        
ر و خورشيد سرخ ايران تهيه و       جمعيت شي )  اساسنامه(براساس اين متن ترجمه شده، نظامنامه اساسي         .  فراهم شود 

 . شمسي به امضاي وليعهد، محمد حسن ميرزاي قاجار رسيد1301در حوت 
در اين سال ها،    .   هيچگونه اقدامي در جهت سازماندهي اين تشكيالت انجام نشد              1303گر چه تا     ا

هيچگونه امكاناتي  نخستين حركت امدادي جمعيت، كمك به زلزله زدگان تربت حيدريه بود كه در زماني كه هنوز                  
 به بعد اندك اندك اقدامهاي موثري       1304از سال   .  در اختيار جمعيت نبود، به همت دكتر امير اعلم، صورت گرفت           

 .براي شكل دهي اين جمعيت در ايران صورت گرفت
ي سال هاي بعد تشكيالت جمعيت، رو به گسترش گذاشت و بسته به موقعيت افراد عضو جمعيت به                    ط

از جمله اين موارد، كمك رساني به زلزله زدگان شيروان در سال             .  دگان و نيز نيازمندان ميشتافت    كمك سانحه دي  
در همين سال نيز كنفرانس ديپلماتيك ژنو در باره صليب سرخ بين المللي، نشان شير و خورشيد                   .   ش، بود  1308

اي مصونيت در ميادين نبرد به       سرخ را در كنار نشانهاي هالل احمر و صليب سرخ به عنوان نشان امدادي و دار                  
 . مجددا بررسي و با تغييراتي به تصويب رسيد1315ضمنا اساسنامه جمعيت، در سال . رسميت شناخت

 )1327-1357(رشد و شكوفايي  -3

 ش، اساسنامه جديد جمعيت، طراحي و در مجمع عمومي جمعيت در همان سال به تصويب                    1327ر  د
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در .  درضا پهلوي رياست عاليه جمعيت را به خواهر خود شمس محول نمود              در مقدمه اين اساسنامه محم     .  رسيد
او تا هنگام پيروزي    .   ش، دكتر حسين خطيبي نوري، به عنوان مدير عامل جمعيت، برگزيده شد             1328ارديبهشت  

 .انقالب اسالمي و تغيير در ساختار جمعيت، اين سمت را بر عهده داشت
حسن مديريت دكتر     ولت از جمعيت، تقويت منابع مالي و         حمايت د  1328ر سال هاي پس از سال        د

 . خطيبي باعث شد جمعيت به سرعت رشد نمايد
ي سال هاي چهل شمسي ارائه خدمات بهداشتي ـ درماني به اقشار مختلف مردم و نيز سرپرستي افراد                    ط

در .  رؤساي جمعيت بود  بضاعت با گرايش كودكان و نوجوان، به عنوان رويكردي مهم مورد نظر                 بيخانمان و بي  
 به منظور يكسان سازي فعاليت هاي مختلف مربوط به جوانان در سراسر كشور، خانه هاي جوانان شير و                 1346سال  

 .خورشيد سرخ به عنوان مهمترين بخش اجرايي شوراي عالي جوانان، آغاز به كار نمودند
وابسته به وزارت بهداري در         بيمارستان و درمانگاه       100 و به دستور شاه بيش از            1349ر سال    د

همين   در.  شهرستانها، بخشها و روستاها به شير و خورشيد سرخ واگذار شد تا از محل اعتبارات دولتي اداره گردد                    
يك كشتي  ،  سال ها، براي رسيدگي بهتر به وضع بهداشتي ـ درماني ساكنان جزيره هاي ايراني خليج فارس                    

 ش، به نشانه دوستي دو ملت ايران و امارات متحده             1350د و در سال     بيمارستاني براي جمعيت، خريداري گردي    
 . عربي، بيمارستان جمعيت در دبي تاسيس گرديد

ر اواخر دهه چهل، اداره خدمات انتقال خون به منظور فعاليت و نظارت بر امور مختلف مربوط به تهيه و                     د
رين عمليات كمك رساني جمعيت در دهه چهل         مهمترين و گسترده ت   .  جود آمد و  هانتقال خون در سراسر كشور ب      

در سال هاي دهه پنجاه تا زمان      .   ش بود  1341شمسي، كمك رساني به زلزله زدگان زلزله بويين زهرا در شهريور             
ه مقارن   ك وريط  هپيروزي انقالب اسالمي مهمترين حيطه گسترش جمعيت در بخش بهداشت و درمان بود، ب                 

 موسسه امدادي، درماني، بهداشتي، خيريه، تربيتي و اجتماعي از             700يش از   پيروزي انقالب اسالمي، جمعيت ب     
قبيل بيمارستان، مراكز امدادي و درماني، اندرزگاه، آموزشگاه حرفه اي، پرورشگاه، شيرخوارگاه، مهدكودك،                     

دست و پا   آموزشگاه پرستاري و بهياري، مركز انتقال خون، مراكز مبارزه با سل و سرطان، تاسيسات نوتواني و                      
 . واحد مي رسيد15000ه تعداد تختهاي بيمارستاني جمعيت به  كسازي مصنوعي ايجاد نمود به طوري

جمعيت .   بازنگري و اصالح شد    1353 و   1327ساسنامه جمعيت در اين دوره در دو مرحله در سال هاي            ا
انتخاب   شوراي حكام   و    ه اجرايي ميتكدر آن سال ها توانست اعتبار ويژه اي از نظر بين المللي كسب و به عضويت               

در همين  .  منصوب گرديد   ميته مشورتي بهداشت  كهمچنين دبيركل جمعيت شير و خورشيد سرخ به رياست           .  شود
 بيستمين كنفرانس بين المللي صليب سرخ كه عالي ترين مجمع تصميم گيري نهضت                  1352راستا و در سال      

 . عضو در تهران برگزار شد130بين المللي به حساب مي آيد، با حضور بيش از 

 )1357-1359(سوء تفاهم و كم مهري  -4

خورشيد سرخ، خدماتي بود كه       كي از پرافتخارترين دوران فعاليت كاركنان و امدادگران جمعيت شير و            ي
بيمارستانها و درمانگاه هاي تابعه در دوران پرالتهاب قيام ملّت مسلمان كشورمان در طول انقالب اسالمي سال                     

كاركنان فداكار و زحمتكش شير و خورشيد سرخ در چند صد مركز درماني             .   به مردم و انقالبيون ارائه ميدادند      1357
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در طول شبانه روز، زخميها و مصدومين انقالب را مداوا يا پرستاري ميكردند و آمبوالنسهاي جمعيت پي در پي                       
اسالمي، ايران تغييرات وسيعي در ساختار، ماهيت       با پيروزي انقالب    .  ميان تظاهركنندگان در حال گشت زني بودند      

جود آمد، نخستين تغيير اساسي پس از پيروزي انقالب در ساختار جمعيت، تفكيك مراكز                 و  هو وظايف جمعيت ب   
 ، كليه موسسات درماني و      1357براساس مصوبه دولت موقت، در اسفند ماه سال         .  بهداشتي ـ درماني از جمعيت بود     

 مركز مستقل انتقال     15 اندرزگاه،   77 درمانگاه مستقل و مركز اورژانس،         173 بيمارستان،   224شامل  (بهداشتي  
از جمعيت  )  خانه كودك    مركز آموزش پرستاري، مامايي، بهياري و پزشكي به همراه چندين پرورشگاه و            30خون و   

صوبه باعث شد تا     اين م .  منتزع و با حفظ مالكيت جمعيت به وزارت بهداري و بهزيستي وقت منتقل گرديد                   
 .هاي كلّي جمعيت نيز تغيير يافته و كلّيه فعاليت هاي درماني ـ حمايتي آن متوقف گردد سياست

مچنين برابر چند مصوبه ديگر هيئت دولت موقت، مراكز مختلف پژوهشي ـ حمايتي جمعيت ازجمله                  ه
هزيستي واگذار گرديدند و برخي از       جمعيت مبارزه با سرطان و سازمان انتقال خون جملگي به وزارت بهداري و ب               

 .امكانات ترابري هوايي و دريايي جمعيت، ازجمله هواپيماهاي آن به ساير نهادها واگذار شد
شابه ظاهري نشان جمعيت با آرم شاهنشاهي و تصور عمومي مبني بر وابستگي جمعيت به رژيم سابق                   ت

توسط نهادهاي  )  حتي برخي از امالك وقفي    (مالك آن   در سال هاي آغازين انقالب، باعث شد بسياري از اموال و ا           
 .انقالب تصرف گردد

مهمترين تغيير انجام يافته در      .  صويب رسيد ته  ب  1359در سال     بعد از انقالب،    ولين اساسنامه جمعيت  ا
اساسنامه، اعطاي رياست عاليه به رييس جمهور، حذف فعاليت هاي درماني و ايجاد پست رئيس جمعيت بود كه با                    

شد و اين در حالي است كه در اساسنامه مزبور، امور مربوط              يشنهاد وزير بهداري و تاييد هيئت دولت منصوب مي         پ
به تربيت كادر پيراپزشكي و انتقال خون، همچنان در حوزه فعاليت جمعيت قرار داشت ولي بعدها همين فعاليت ها                    

 .ساير سازمانها واگذار شدنيز از جمعيت سلب و اكثر پرورشگاه ها و شيرخوارگاه ها به 

 )1359-1367(ايثار و از خودگذشتگي  -5

هاي متعددي كه در سال هاي آغازين پس از پيروزي انقالب اسالمي نسبت به جمعيت                ا وجود كم لطفي   ب
جمعيت هالل احمر چه در جريان مقابله با حوادث طبيعي و چه در جريان جنگ تحميلي عراق عليه                  .  صورت گرفت 

در جريان جنگ تحميلي ، جمعيت هالل احمر يكي از           .  رائه خدمات متنوع و بسيار مهمي پرداخته است        ايران به ا  
برخي از اين   .  درخشان ترين خدمات امدادي و درماني را به رزمندگان اسالم و هموطنان جنگ زده، ارائه نمود                   

 :فعاليت ها عبارتند از 
 موزش امدادگران جهت ياري به مجروحانآ •
 ها گران به جبههعزام امدادا •
 جات مصدومين بمباران مناطق مسكوني در سراسر كشورن •
 نتقال و بستري نمودن مجروحان در بيمارستانهاا •
 مايت از اسرا و مفقودين ايراني و خانواده آنهاح •
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 ها مع آوري، بسته بندي و ارسال كمكهاي مردمي به جبههج •
.  شهيد، جانباز، آزاده و مفقود تقديم انقالب نمود        همان سال ها صدها امدادگر     مچنين جمعيت هالل احمر در    ه

 برابر ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمي، عنوان جمعيت به جمعيت هالل احمر جمهوري               1362در دي ماه    
اسالمي ايران تغيير يافت و ايران از كليه حقوق بين المللي خود براي استفاده انحصاري از نشان شير و خورشيد                       

كرد و نشان مذكور بالفاصله از آيين نامه و اساسنامه تشكل بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و                ظر   ن سرخ صرف 
اما به دليل اينكه اين نشانه در كنفرانس ديپلماتيك جمعيت هاي صليب سرخ و هالل                 .  هالل احمر حذف گرديد   
 در اجالس مشابه صورت      هاي ديپلماتيك كشورهاي مختلف رسيده بود، لغو آن نيز بايد            احمر به تصويب هيئت    

ميپذيرفت و از آنجايي كه برپايي چنين اجالسي تاكنون در دستور كار تشكل بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و                  
هاي چهارگانه ژنو و پروتكلهاي الحاقي       است، اين نشانه همچنان در اسناد مربوط به كنوانسيون           بودهنهالل احمر،   
 .شود برده مي آنها به كار

 )1367-1378(ازي و ايستادگي  بازس -6

ا حذف مجمع عمومي از اركان جمعيت، تصويب آخرين اساسنامه وقت جمعيت در ارديبهشت ماه سال                  ب
انجام شد و به اين ترتيب هرگونه تغيير احتمالي در اساسنامه نيز قاعدتاً در                  جلس شوراي اسالمي  م توسط   1367

 . حوزه اختيارات مجلس قرار گرفت
رئيس، دبير كل،   :  متشكل از   يات اجرايي ه مذكور اداره جمعيت، توسط رئيس و با نظارت           بق اساسنامه ط

در عين حال انتصابي، و نه انتخابي بودن رئيس         .    ديشمنماينده ولي فقيه، نماينده وزير بهداشت و خزانه دار، انجام            
 به سوي دولتي و به دنبال       و هيئت اجرايي و مواردي از اين دست، باعث سوق يافتن جمعيت از شكل مردمي آن                 

 .دشآن بروز انتقادهايي در سطح بين المللي از جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 
ز سوي ديگر با تبديل جمعيت به يكي از واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                    ا

ستقبال مردمي نسبت به اعطاي كمكهاي      از نظر بودجه عمومي نيز به شدت وابسته به كمكهاي دولتي گرديد و ا               
 .مالي و اهداي امالك به آن نسبت به گذشته كاهش يافت

 منجيل، زلزله قائنات،    1369معيت، طي اين سال ها و به ويژه هنگام جنگ ميان ايران و عراق، زلزله                 ج
كشور، خدمات   به ويژه در مناطق جنوبي         74 و   71هجوم پناهندگان عراقي و آذري، سيلهاي بزرگ سال هاي            

 .ارزنده اي ارائه نمود
ر اين دوره بخشي از فعاليت هاي سازمان جوانان كه قبالً از سازمان منتزع و در قالب مراكز پرورش                       د

اسالمي جوانان هالل احمر، فعاليت ميكرد توسعه و جايگاه سازماني آن به معاونت فرهنگي، ارتقاء پيدا نمود و در                     
مه فعاليت بيمارستان جمعيت در دبي، عجمان و فجيره، چندين مركز درماني در                   بعد بين المللي نيز ضمن ادا      

 .كشورهاي غنا، مالي، نيجر، نخجوان، بوسني و كنيا تاسيس شد
ر همين دوره سازمان، تداركات و توليد لوازم پزشكي همچنان نسبت به تامين وسايل و تجهيزات                       د

امه داد و با تاسيس چندين كارخانه ازجمله كارخانه سرنگ           پزشكي و همچنين داروهاي كمياب در سطح كشور اد         
شامل بخشهاي  (و مجتمع تهرانپارس    )  سها ـ هالل  (، مجتمع دارويي، بهداشتي، آرايشي      )سها(سازي هالل ايران    
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و همچنين افزودن داروخانه هاي تخصصي در مشهد و كيش نقش مهمي در تامين نيازهاي                    )  مختلف درماني 
 .ره هاي مختلف ارائه نموددارويي كشور در دو

 )ا كنونت - 1378(توسعه   و حول ت-7

اين دوره جمعيت كه از آن      .  تغييرات وسيعي در ابعاد مختلف به وقوع پيوست          ، تحوالت و  1378ر سال   د
ياد ميشود، شامل تغييرات وسيع در ساختار و تشكيالت، جايگاه و ارتباطات                  حول و توسعه  ت  وراندبه عنوان   
 . نيروي انساني، قوانين و مقررات و بهبود روشهاستبين المللي،
ا توجه به عزم جمعيت نسبت به تقويت امور امدادي، معاونت امداد به سازمان امداد و نجات                  ب ر اين دوره  د

همچنين سيستم مخابراتي   .  ارتقا يافت و تجهيزات جديدي ازجمله خودرو، آمبوالنس و چرخبال به آن اضافه شد               
نقش مهمـي در كمـك رسانـي        اين سال ها  ، طي امدادگران اين سازمان  .  ات مدرن تر، مجهز شد    سازمان به امكان  

 دهها حادثه    و )1382(لزله بم   ز،  )1381(، زلزله قزوين    )1380(، سيل گلستان    )1379(به آسيب ديدگان سيل نكا       
(و فاجعة ميانمار    )  1390(  ، قحطي سومالي  )1389( بزرگ و كوچك داخلي و خارجي ديگر از جمله سيل پاكستان           

 .ايفا نمودند )1396
ازمان داوطلبان نيز در راستاي اهداف نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر، مجدداً تشكيل و                    س

اف امدادي  تقويت شد و دستورالعملهاي دقيقي پيرامون نحوه ارائه خدمات به نيازمندان تدوين شد و در راستاي اهد                 
 2  دودحهم اكنون   .  بالياي طبيعي در اولويت خدمات حمايتي جمعيت قرار گرفت          جمعيت، كمك به بازماندگان      

از سوي ديگر   .  ميليون نفر در رده هاي مختلف تخصصي و عادي به صورت داوطلب با جمعيت همكاري مي كنند                 
مهمي در  با فراهم شدن فضاي مطلوبتر در جمعيت براي بانوان و استقبال آنان از انجام امور خيريه، برنامه هاي                      

 .زمينه هاي امدادرساني، بهداشتي و حمايتي توسط آنان به اجرا در ميĤيد
كه عهده دار اداره مراكز پرورش اسالمي جوانان بود با سازمان جوانان كه ساختاري                    رهنگيفعاونت  م

يدي با  در عين حال قراردادهاي جد      .با ساختار جديد شكل گرفت      سازمان جوانان   دانش آموزي داشت ادغام شد و       
 دانشجويي  يكانون هاآموزش و پرورش، آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسالمي منعقـد گرديد و در هميـن راستا                    

تشكيل كانون هاي دانشجويي كه با       .  در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تشكيل شد            جوانان هالل احمر   
فقيتهاي جمعيت هالل احمر حتي در بين ساير        واز بزرگترين م  ،  استقبال فراوان و غيرمنتظره دانشجويان مواجه شد      

 كانون دانشجويي تشكيل داده است      ،ها  دانشگاه  سياري از   بهم اكنون جمعيت در     .  (شود جمعيت هاي دنيا تلقي مي   
 ).كه بيش از يكصد هزار نفر در آنها مشغول فعاليت هستند

در جهت بازگرداندن جايگاه     ا تشكيل معاونت حقوقي، برنامه ريزي و امور مجلس، اقدامات وسيعي                 ب
درمان به    و  بهداشت  همچنين با افزودن واژه   .  حقوقي و همچنين اعتبار و اموال و امالك جمعيت به عمل آمد              

عنوان معاونت توانبخشي، ضمن تقويت فعاليت هاي توانبخشي، امور مربوط به درمان كه تقريباً به فراموشي سپرده                 
 .دوباره مطرح شد، شده بود

ركز آموزش و تحقيقات    م تربيت نيروهاي كارشناس و كاردان در امور امدادي و مديريت سوانح،             ه منظور ب
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 با پذيرش دانشجو در شش رشته كارداني و           1381 شروع به كار نموده بود، در سال           1374كه از سال      جمعيت
 علمي كاربردي هالل    وسسه آموزش عالي  مكارشناسي و نيز با رسيدن به معيارهاي مورد نظر در آموزش عالي، به               

 .ارتقاء يافت ايران
 سال مسئوليت هيات پزشكي حج را به دست آورد،           20 موفق شد مجدداً پس از        1380معيت در سال    ج

 .ضمن اينكه برنامه هايي را نيز براي زائران سوريه و عتبات در دست اقدام دارد
ل ها شدت گرفت و جمعيت      يگيري امور حقوقي و بازپس گيري امالك و اموال جمعيت طي اين سا                پ

توانست با حمايت مجلس و قوه قضائيه تعداد زيادي از ساختمانهاي خود را بازپس گيرد و طرح ويژه اي براي نحوه                     
همين دوران، طرح پيشنهادي جمعيت       در.  تولّي امالك وقفي و غيروقفي جمعيت پيشنهاد نمايد          تعيين مالكيت و  

كردن آن از طريق نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسالمي             جهت مردمي  در،  مبني بر ايجاد تغيير در اساسنامه     
 .به تصويب رسيد

ر سطح بين المللي نيز، فعاليت هاي فراواني در زمينه احياي جايگاه جمعيت صورت گرفت و در همين                    د
ور راستا سومين اجالس منطقه اي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر غرب آسيا و شمال آفريقا با حض                         

 در تهران   1380 كشور و سازمان بين المللي به ميزباني جمعيت هالل احمر در ارديبهشت ماه سال                 40نمايندگان  
در حاشيه اين اجالس، شركت كنندگان از توانمندي هاي جمعيت، بازديد كردند و مسئولين فدراسيون                .  برگزار شد 

نوان قطب اول امدادي در جهان و از نظر توانبخشي          بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر از ايران به ع          
 ده ها محموله   ،از سوي ديگر طي اين دوره      .  و توليدات دارو و تجهيزات پزشكي جزو رده هاي نخستين ياد كردند            

به دنبال افزايش   .  ازمند، ازجمله فلسطين ارسال شد    كمك شامل اقالم امدادي و دارويي به كشورهاي خارجي و ني           
 جمعيت توانست به عضويت هيات حاكمه         1380 سال در سال      23المللي جمعيت، سرانجام پس از        اعتبار بين  

در   جمعيت  همچنين.  ودش  فدراسيون، انتخاب و به عنوان عضوي از معدود كشورهاي اهداكننده در منطقه شناخته             
اكز مهم امداد بين المللي    ي از قطبها و مر    راق به عنوان يك   و بحران ع  )  1380در سال   (جريان درگيريهاي افغانستان    

 .شد برگزيده
به رياست جمعيت و با       ميته ملّي حقوق بشردوستانه   كي همين مدت و به موجب مصوبه هيات دولت           ط

عضويت نمايندگان قوه قضائيه، وزارتخانه هاي امور خارجه، بهداشت و دادگستري تشكيل شد تا حول محورهاي                  
موزش حقوق بشردوستانه در بين مردم و نيروهاي مسلح، پيگيري مسائل            معاهدات بين المللي حقوق بشردوستانه، آ    

 . موضع گيري نمايد،وستانهدشرب و باالخره نقض حقوق سِالح هاي معاهده ايپناهندگان، آوارگان، اسرا و مجروحين 
جمعيت در  .   است هراه اندازي شد    www.rcs.irر سال هاي اخير پايگاه اطالع رساني جمعيت، با نشاني           د

  ـ  و يك نشريه علمي    "پيام هالل "، يك نشريه داخلي با عنوان       “شهروند”حال حاضر داراي يك روزنامه به نام         
 پژوهشي به    ـ ك نشريه علمي  ي و   " پژوهشي امداد و نجات    -فصلنامه علمي "پژوهشي به زبان فارسي با عنوان       

 .تاس "Iranian Red Crescent Medical Journal"زبان انگليسي، تحت عنوان 

 سازمان امداد و نجات 

 سازمان فعال در امر امداد و نجات در داخل كشور شناخته شده               ني هالل احمر به عنوان بزرگتر      تيمعج



 سالمت و بيماري / 2كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                             فصل /  265

 

 
 

به موجب  .  دي رس تيت مركزي جمع  أي ه بي شمسي به تصو   1347 نامه خدمات امدادي در سال       نيي آ نينخست.  است
ن جنگ و همچنين ارائه خدمات امدادي به آسيب ديدگان           درماني به آسيب ديدگا    -ن نامه مسئوليت امدادي   يياين آ 

 به صورت   1350نخستين تشكيالت رسمي امداد در سال        .  حوادث و سوانح در زمان صلح به جمعيت محول شد           
منظم با استخدام نيروهاي تمام وقت جهت اداره مركزي امداد كل و زير نظر هيات كمك به آسيب ديدگان آغاز                       

 به كار نمود
 
يروزي انقالب اسالمي و با آغاز جنگ تحميلي، ساختار تشكيالتي امداد مورد تجديد نظر قرار                  س از پ  پ

در .  گرفت و ارائه خدمات امدادي به آوارگان مناطق جنگي و بمباران شده نيز در زمره خدمات جمعيت قرار گرفت                    
شد و تغييراتي     تازه اي    مرحله وظايف اين سازمان وارد   ،  به سازمان امداد  »  نجات« با اضافه شدن واژه      1379سال  

 .در ساختار، تشكيالت و نيروي انساني آن به وجود آمد
ن نامه ها، دستور كار امدادي و طرح جامع امداد و           ييفعاليت هاي امداد و نجات جمعيت هالل احمر برابر آ         

خالصه )  عادي سازي   (و بعد از حادثه   )  پاسخگويي(، حين حادثه    )آمادگي(نجات كشور در سه مرحله قبل از حادثه          
در ...  و    وفانتمي شود و وظيفه ارائه خدمات امدادي در هنگام بروز سوانح طبيعي مثل سيل، زلزله، خشكسالي،                    

هر يك از شعب جمعيت هالل احمر در سر تا سر كشور              .  بر عهده اين سازمان مي باشد      ،  داخل و خارج از كشور    
طلب هستند كه با استفاده از امكانات و تجهيزات امداد و نجات و              داراي تيم هاي امدادي آموزش ديده رسمي و داو       

با همكاري ساير سازمان ها در زمينه هاي جستجو و نجات آسيب ديدگان، ارائه كمكهاي اوليه، انتقال مصدومان و                   
 .مجروحان به مراكز درماني، اسكان موقت و تغديه اضطراري بازماندگان فعاليت مي نمايند

زمينه امداد رساني، پس از انقالب اسالمي تا كنون توانسته است در تمامي حوادث و باليا                ن سازمان در    اي
 ، وقوع   1370از جمله در هشت سال جنگ تحميلي عراق و ايران،  ورود پناهندگان عراقي و آذربايجاني در سال                     

يل گلستان و همچين     به ويژه در شهر نكا در استان مازندران، س           78 و   77،  74،  71سيل هاي مهيب سال هاي     
  .به ياري آسيب ديدگان بشتابد... زلزله هاي  مخرب رودبار، قائن، قزوين، بم، زرند، مازندران، لرستان، كرمانشاه و 

، ن سازمان با برخورداري از  انبار هاي امدادي در سراسر كشور،  پايگاه هاي امداد و نجات جاده اي                        اي
 هاي امداد و نجات دريايي در سواحل شمالي و جنوبي كشور، پايگاه هاي              پست هاي امداد و نجات ساحلي، پايگاه      

موزش آن و مرد    زامداد و نجات كوهستان،  مراكز نگهداري و آموزش سگ هاي تجسس و به كارگيري امدادگران                 
اوگان ديده در قالب تيم هاي امداد و نجات سازماندهي شده و سيستم هاي مجهز مخابراتي و ارتباطات راديويي ، ن                   

ترابري امدادي شامل  بالگرد،  آمبوالنس، وانت عملياتي و خودروهاي سبك و سنگين  به امر خطير امداد و نجات                      
 . در داخل و خارج از كشور مي پردازد

حضور فعال در حوادث و سوانح منطقه اي و بين المللي نظير زلزله هاي تركيه، هند، پاكستان، اندونزي،                    
و همچنين     قحطي در سومالي    ،ي در اندونزي، سيل در سريالنكا، ميانمار و بنگالدش            چين و هائيتي، سونام    

سازمان   بحرانهاي سياسي منطقه اي در افغانستان و عراق و ميانمار نمونه هاي از تالش هاي امداد رساني بين المللي               
 .جمعيت هالل احمر به شمار مي رود امداد و نجات
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 ازمان داوطلبان هالل احمر س

اين اقدام به منظور احياء و      .   شمسي تاسيس گرديد   1338ان داوطلبان جمعيت هالل احمر در سال         ازمس
المللي صليب سرخ و هالل احمر يعني خدمات داوطلبانه صورت پذيرفت             تحقق يكي از اصول اساسي نهضت بين       

عيت هاي ملي نيز تطابق    دقيقاً با استراتژي و خط مشي فدراسيون صليب سرخ و هالل احمر و ساير جم                كه اين امر  
اين سازمان وظيفه دارد در حوزه وظايف جمعيت هالل احمر، توان اقشار و افرادي كه داوطلبانه به عضويت                    .  دارد

افتخاري جمعيت پذيرفته شده اند را سازماندهي و در راستاي اجراي وظايف جمعيت هالل احمر خصوصاً تامين                     
. ب ديدگان در زمان وقوع حوادث و يا در شرايط عادي بهره گيري نمايد              احتياجات معنوي و مادي نيازمندان و آسي      

  .عضويت افتخاري صدها هزار نفر داوطلب در جهت تحقق اهداف مورد اشاره فوق صورت پذيرفته است
ازمان داوطلبان كه با شعار داوطلب محوري و به عنوان حلقه اتصال توان توانمندان و نياز نيازمندان                     س 

المللي براي   است از توان اعضاء، داوطلبان، خيرين و نيكوكاران جامعه در سطوح داخلي و بين                    تاسيس شده    
كليه اقشار توانمند جامعه كه داراي استعداد و         .  پاسخگويي به نياز محرومان و نيازمندان جامعه استفاده مي نمايد           

فتن در هر يك از گروههاي چهارگانه        توانمندي خاصي باشند در سازمان داوطلبان پذيرفته شده و پس از قرار گر              
داوطلبي شامل رسته هدايت، مهارت، حمايت و مشاركت اقدام  به برطرف نمودن نيازهاي محرومان جامعه  مي                     

  .نمايند
ازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر بر اساس ماموريت سازماني خود سه  هدف راهبردي را دنبال مي نمايد كه                     س

 :عبارتند از
، جذب، سازماندهي، ساماندهي و بهره گيري از خدمات اعضا و داوطلبان جمعيت هالل احمر در                      ناساييش  -1

 .  راستاي حمايت از اقشار آسيب ديده از حوادث و سوانح و اقشار آسيب پذير
وادث و سوانح مختلف ملي و       ح جمع آوري، هدايت و توزيع كمكهاي نقدي و غير نقدي مردمي در هنگام بروز                -2

 .لليالم بين
 .جامعه  ارائه خدمات حمايتي و اجتماعي به افراد آسيب ديده و آسيب پذير-3

لذا به منظور دستيابي به اهداف فوق اقدامات الزم و ضروري از سوي سازمان داوطلبان در جهت جذب                    
خيرين و نيكوكاران صورت مي پذيرد تا با جمع آوري و هدايت كمكهاي مردمي اعم از حمايت هاي مادي و                          

 .معنوي گامي در جهت برآورده نمودن مهم ترين نيازهاي مردم محروم كشور برداشته شود
عامل با تشكل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد، اجراي پروژه هاي داوطلبانه در مناطق محروم و                 ت

م و مستمر،   پرفشار، جمع آوري كمك هاي مردمي و اعانات به خصوص در زمان حوادث و سوانح، اهداي خون سال                 
دازي كاروان هاي  اناجراي برنامه هماي رحمت در ايام ماه مبارك رمضان، اجراي طرح فرشتگان رحمت، راه                     

سالمت و اعزام آنها به مناطق دور افتاده و كم برخوردار، تهيه جهيزيه براي زوجهاي جوان نيازمند، راه اندازي                        
 تنها بخش ...  داوطلب در مراكز استان ها و شعب جمعيت و          بانك امانات تجهيزات پزشكي و راه اندازي خانه هاي          

وچكي از خدمات داوطلبان مي باشد كه به نفع نيازمندان و براي دستگيري از محرومان جامعه در سطح كشور                       ك
 .اجرا مي گردد
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 ازمان جوانان هالل احمر س

ل احمر بر اساس ماده      به پيشنهاد اتحاديه جمعيت هاي صليب سرخ و هال         1313ازمان جوانان در سال     س
ريزي شده و    پي»  خدمت گزاري « اساسنامه جمعيت در قالب تشكيالت جوانان شير و خورشيد سرخ و با شعار                 64

آن چه در بدو امر موجب تاسيس اين سازمان گرديد، ريشه در يك               .   تاسيس گرديد  1326عمالً در آبان ماه سال      
 تا با برخورداري از نيروي جوان، فعال، خود جوش و داوطلب              تفكر و احساس انساني و انگيزه بشردوستانه داشت        

همواره در شرايط مختلف و به منظور ايجاد و تعميق حس نوعدوستي و مشاركت آنان با سازماندهي فعاليت هاي                     
 .مربوط به آنها بپردازد

ور س از پيروزي انقالب اسالمي طبق اساسنامه مصوب جمعيت، هدف اصلي اين سازمان، اداره ام                    پ
جوانان، توسعه مشاركت جوانان در تصميم گيري ها و فعاليت مربوط به آنها، تربيت و آموزش آنان به منظور آماده                     

 .سازي براي انجام خدمات امدادي و عام المنفعه اعالم شده است
ريزي و ارائه     به منظور تحقق اهداف مندرج در اساسنامه جمعيت، سازمان جوانان اقدام به برنامه                     

 :بردهايي به شرح ذيل نموده استراه
سازمان .  نمايد مند به جمعيت هالل احمر مي      بر اساس راهبرد جذب، اين سازمان اقدام به جذب جوانان عالقه             -1

آموزي، دانشجويي، كانون    جوانان در حال حاضر با بيش از دو ميليون نفر عضو داوطلب جوان در هفت شاخه دانش                 
 روحانيون، كانون روستايي، كارگري و آزاد در هزاران كانون به انجام فعاليت هاي             غنچه هاي هالل، كانون طالب و    

 . مشغول مي باشدعام المنفعه  امدادي و
ريزي انجام شده، موضوع آموزش جوانان جذب شده به           سازي، سازمان جوانان با برنامه      بر اساس راهبرد آماده    -2

 . جمعيت را در دستور كار خود قرار داده است
بر اساس راهبرد سازماندهي، سازمان جوانان دو نوع فعاليت در قالب گروه هاي عام المنفعه و تيم هاي امدادي                     -3

مند با عضويت در يكي از آنها با رهبري و مشاركت خود از طريق انجام                    پيش بيني نموده است تا جوانان عالقه      
فعاليت بشردوستانه در سطوح داخلي و بين المللي       انتخابات بتوانند ضمن مشاركت در تصميم گيري هاي جمعيت به          

      .بپردازند
سازمان جوانان بر اساس راهبرد به كارگيري و نگهداري از طريق تعريف فعاليت هاي  عام المنفعه و بشردوستانه                   -4

زاري در زمينه فعاليت هاي زيست محيطي، بهداشتي، سالمتي و حمايتي و همچنين امدادي از قبيل مانور و برگ                    
اين سازمان  .  دوره هاي بازآموزي، جوانان را در انجام فعاليت هاي بشردوستانه و امدادي تشويق و ترغيب مي نمايد               

ادبي، (با انجام برنامه هاي مختلف شامل برگزاري اردو و مشاركت هزاران نفر عضو در جشنواره ها و مسابقات                       
) بي، هنري، حرفه آموزي، معارف و امور اجتماعي و ورزشي         اد(، انجمن هاي مختلف    )ورزشي، قرآني، امدادي، هنري   

الزم به ذكر است    .  عاليت مي نمايد  فاي مختلف ، در جهت حفظ و نگهداري اعضاي خود             هو همچنين اجراي طرح   
ابخانه ، اماكن   كتهره برداري اعضاي جوان خود در سراسر كشور از تسهيالتي همانند              ب  سازمان جوانان به منظور   

 .نمايد استفاده مي متعلق به جمعيت هالل احمر ينما، سالن آمفي تئاتر و اردوگاه هاي كشوريورزشي،  س
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 ازمان تداركات پزشكي س

 اولين داروخانه سيار با يك       1305 در سال     ،ها ماريبيا توجه به وظايف جمعيت در راستاي مبارزه با             ب
مركز  و     ي دو مطب رايگان در خيابان ناصريه در       همچنين جمعيت وقت با راه انداز     .  دستگاه خودرو راه اندازي شد    

 نيز تاسيس   1315در سال   .  داد جنوب شهر تهران،  ضمن ويزيت مراجعين ، به آنان داروي مجاني ارائه مي                   
 .داروخانه هاي ثابت و سيار مد نظر جمعيت قرار گرفت

پزشكي و دارويي از ادغام دو       سازمان تداركات پزشكي و توليد لوازم        1374ا توجه به نياز كشور، در سال        ب 
 با تغيير ساختار    1381ن سازمان در سال     يا.  به وجود آمد  »  سازمان تداركات درماني  «و  »  فوريت هاي دارويي «مركز  

سازمان تداركات  «و با تبيين اصول و روش هاي بازرگاني در راستاي تقويت و توسعه نظام سالمت كشور به                        
 :با بهره گيري ازاين سازمان . تغيير نام داد» پزشكي

 بار مصرف پزشكي كارخانه توليد لوازم و تجهيزات يك -1
 كارخانجات داروسازي -2
 كارخانه فرآوري گياهان دارويي -3
 مراكز خدمات درماني  -4
 داروخانه هاي تخصصي و تك نسخه اي -5
ها و فرآورده هاي گياهي    من توليد انواع تجهيزات پزشكي، وسايل يكبار مصرف پزشكي، داروهاي شيميايي، دارو           ض

و مواد اوليه دارويي، با بهره گيري از جايگاه و اعتبار بين المللي از طريق دفاتر فعال خود در خارج از كشور، در                            
تعامل با شركت هاي معتبر داروسازي، اقالم دارويي و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور را با بهترين كيفيت تهيه و                    

 داروخانه هاي وابسته به خود و ساير مراكز معتبر، به بازار مصرف عرضه نموده و در اختيار                  در زمان كوتاه از طريق      
 .نيازمندان قرار مي دهد

 درمان و توانبخشي، هداشت بعاونتم

اولين .   اقدام به تاسيس درمانگاه ها و مطب هاي رايگان كرد          1305ر و خورشيد سرخ ايران در سال          شي
صورت فني و كارآمد به منظور توليد وسايل مورد نياز اقشار آسيب ديده و معلول                  مركز ارتوپدي فني جمعيت به       

 . تاسيس شد1341كشور در سال 
 قانون اساسنامه و در چهارچوب وظايف مصوب         3مروزه فعاليت هاي توانبخشي جمعيت به استناد ماده         ا

 امر توانبخشي در دو بعد برون       فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر تحت عنوان كمك به            
 .مرزي و دورن مرزي پايه ريزي شده است

 :همترين فعاليت هاي معاونت بهداشت، درمان و توانبخشي جمعيت را مي توان به شرح زير خالصه نمودم

 وظايف درماني) لفا

درماني گونه كه پيشتر اشاره شد بر اساس مفاد اساسنامه، وظايف درماني جمعيت كمك به امور                    مانه
 .داخل كشور به صورت غيرمستقيم و اجراي پروژه هاي درماني خارج از كشور به صورت مستقيم است
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  اداره كل بهداشت و درمان معاونت جهت ارائه خدمات درماني به محرومان و نيازمندان در برخي از                         
ان متخصص و كادري مجرب      استان هاي كشور اقدام به تاسيس درمانگاه نموده است كه با استفاده از پزشك                 

در بيشتر پايگاه   )  مننژيت و آنفلونزا  (همچنين واكسيناسيون حجاج    .  نيازهاي درماني بيماران را برطرف مي نمايند       
  .درماني در سراسر كشور صورت مي پذيرد

 :فعاليت هاي دارويي و لوازم پزشكي) ب

ي در سراسر كشور، تامين دارو و لوازم          مركز داروي  36ظارت بر فعاليت داروخانه هاي جمعيت در بيش از          ن
پزشكي مورد نياز درمانگاه هاي خارج كشور و تامين دارو و تجهيزات پزشكي تيمهاي عملياتي و واحدهاي درماني                   
جمعيت در مناطق آسيب ديده از حوادث، از مهمترين فعاليت هاي دارويي و لوازم پزشكي معاونت بهداشت، درمان                   

 . رودو توانبخشي به شمار مي

 :فعاليت هاي بهداشتي) ج

لودگي  آ امين امكانات در زمينه ارائه تسهيالت بهداشت عمومي، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي مقابله با              ت
ر سطح كشور در قالب خدمات مشاوره و آموزش و توجه به نيازهاي بهداشت باروري در حوادث از                  ده ويروس ايدز    ب

 .ت مي باشندمهم ترين فعاليت هاي بهداشتي جمعي

 :فعاليت هاي خارج از كشور) د

معيت هالل احمر به منظور تسكين آالم بشري اقدام به تاسيس و راه اندازي چهار بيمارستان در                        ج
 مركز درماني مجهز از جمله در كشورهاي افغانستان،         17كشورهاي امارات متحده عربي، لبنان، افغانستان و يمن و          

موده  ن رالئون ، كنيا، مالي، نيجر و كومور        سي تان، زيمبابوه، سودان، ساحل عاج، غنا،      ازبكستان، آذربايجان، تاجيكس  
كه نيازهاي اين مراكز از نظر دارو و لوازم پزشكي و نيروهاي متخصص پزشكي و غيره توسط اداره كل سالمت                       

 .خارج از كشور جمعيت هالل احمر تامين و ارسال مي گردد

 :فعاليت هاي توانبخشي) هـ

 استان و در حوزه      20 مركز در    24 مركز جامع توانبخشي، در قالب خدمات ارتوپدي در               119فعاليت ها در   ن  اي
 مركز شنوايي   5 استان،   13 مركز كار درماني در       19 استان،   29 مركز فيزيوتراپي در      56توانبخشي فيزيكي در     

 .نجام مي پذيردا استان،  2ينايي در  ب كلينيك كم2 استان و 10 مركز گفتار درماني در 13 استان، 5شناسي در 

 معاونت آموزش، پژوهش و فناوري

اين معاونت از سه اداره كل آموزش عمومي، پايه و همگاني، اداره كل آموزش تخصصي و ضمن خدمت                   
اداره كل آموزش عمومي، پايه و همگاني، عمدتاً وظيفة آموزش           .  و اداره كل پژوهش و فناوري تشكيل شده است         

 با اجراي برنامة ملي     1395اين اداره كل از سال      .   را در زمينة آمادگي در برابر مخاطرات بر عهده دارد           عموم مردم 
اي  هاي مختلف جامعه، رهبران اجتماعات محلي و گروه         ه، ضمن آموزش گروه   )خادم(خانوادة آماده در مخاطرات     
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ذير نموده   پا در مناطق آسيب    هزش خانواده مرجع، با مراجعه به درب منازل و آموزش خانه به خانه، اقدام به آمو                 
اي آمادگي در    ه آموزش khadem.irندازي پايگاه آموزشي خادم به نشاني         ااين اداره كل همچنين با راه      .  است

اداره كل آموزش تخصصي و ضمن       .  برابر مخاطرات را از طريق فضاي مجازي، در اختيار عموم قرار داده است               
اي مختلف امداد و نجات، اقدام به آموزش داوطلبان در اين               ه تربيت شده در رشته     خدمت، با استفاده از مربيان     

اي ضمن خدمت،    هاين اداره كل همچنين با برگزاري دوره       .  مايد ناي عمليات مي   ها جهت حضور در ميدان     هرشته
با انجام  اداره كل پژوهش و فناوري نيز           .  هد دكاركنان جمعيت را براي ارائه بهتر خدماتشان، آموزش مي             

اين اداره كل همچنين     .  مايد ناي علمي براي مسائل جمعيت مي       هل حاي كاربردي، اقدام به يافتن راه       هپژوهش
 . ند كيزي و اقدام مي راي مربوط به وظايف جمعيت برنامه هبراي توسعة فناوري

 علمي ـ كاربردي هالل ايران  ؤسسه آموزش عالي م 

ري اسالمي ايران به امر برنامه ريزي و اقدام الزم جهت آمادگي             ر اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهو     د
مقابله با حوادث و سوانح و آموزش هاي عمومي در اين زمينه ها و تربيت كادر امدادي و نيروي انساني مورد نياز                        

ن و   آموزش نيروي انساني را به شكل تربيت بهيارا          1330اين جمعيت از ديرباز، يعني از سال          .  تاكيد شده است  
پرستاران در آموزشگاه پرستاري جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران آغاز كرد كه نهايتاً با اضافه شدن دانشكده                       

در سال هاي  .  پزشكي به آن، آموزشگاه به مجتمع آموزش پزشكي جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران مبدل گرديد                
و آموزش پزشكي، آموزش ها به نوعي ديگر در        پس از انقالب با محول شدن اين وظيفه به وزارت بهداشت، درمان             

ادامه يافت تا اين كه     ...   مددكاري و    -قالب آموزش هاي كوتاه مدت امدادي، و نيز آموزش هاي خاص علوم   اداري            
 جمعيت هالل احمر در راستاي انجام وظيفه خطير خود مركز آموزش و تحقيقات را با هدف آموزش                  1374در سال   

 و تحقيق و پژوهش در زمينه پيشگيري و آمادگي مقابله با حوادث و سوانح و امداد                       نيروي انساني متخصص  
 .تاسيس كرد

 :هداف كلي موسسه آن گونه كه در اساسنامه آمده است عبارت اند ازا

 موزش تكنيك ها و علوم جديد براي جلوگيري و مواجهه با سوانحآ •
 ريزي در امور مختلف مرتبط با فعاليت هاي جمعيت موزش مديران، كاركنان و امدادگران در زمينه برنامه آ •
 موزش امدادگران معرفي شده از سوي سازمان هاي مختلفآ •
موزش عمومي به منظور تعميم و توسعه فرهنگ ايمني و درك خطر در شرايط بحراني و ارتقاء فرهنگ                   آ •

 خود امدادي در جامعه
 الياعيين روش هاي علمي و عملي به منظور ارزيابي سوانح و بت •
 رتقاء سطح فكري نيروي انسانيا •
موزش هاي تخصصي بلند مدت كارداني و كارشناسي به منظور ارتقاء سطح علمي مديران و كارشناسان                آ •

 جمعيت درزمينه هاي مرتبط با فعاليت هاي جمعيت هالل احمر 



 سالمت و بيماري / 2كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                             فصل /  271

 

 
 

كز به طور رسمي به       نيز با اخذ موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نام مر                1381ر تابستان سال     د
 علمي كاربردي هالل ايران وابسته به جمعيت هالل احمر و تحت نظارت دانشگاه جامع                 -موسسه آموزشي عالي  

 . علمي كاربردي ارتقاء يافت
ن موسسه يك مركز آموزشي و پژوهشي غير انتفاعي است كه اركان آن را هيات امنا، شوراي موسسه و رييس                      اي

 :اهم وظايف آن عبارتند ازموسسه تشكيل مي دهند و 
ارتقاء كيفي فعاليت هاي مربوط به  پيشگيري، مقابله و بازسازي سوانح در پرسنل و مديران جمعيت هالل احمر                      -

وري و ايجاد هماهنگي بين       و تربيت نيروي انساني متخصص، ايجاد مهارت هاي شغلي به منظور افزايش بهره               
 با فعاليت هاي جمعيت هالل احمرمهارت و دانش كار در زمينه هاي مرتبط 

 .ارتقاء و انتقال دانش كاري در زمينه هاي مربوط به اصول و اهداف جمعيت -
 استان كشور   31 مركز در    33موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران، در حال حاضر داراي               

 . است

 كميته حقوق بشردوستانه 

 وظايفي را كه دولت ها در رابطه با مقررات بشردوستانه به            كميته هاي ملي حقوق بشردوستانه تقريباً تمام     
موفق ترين اين كميته ها در سطح       .   ژنو بر عهده دارند، انجام مي دهند       1949خصوص كنوانسيون هاي چهارگانه    

 رئيس وقت   1375در سال   .  ند كه تحت رياست و نظر جمعيت هاي ملي تشكيل شده اند            اجهان كميته هايي بوده  
المللي صليب سرخ، رسماً از طريق وزارت امور خارجه تقاضا كرد كه ايران نسبت به تشكيل كميته ملي                    كميته بين  

)  ميالدي 1999( هجري شمسي    1378نهايتاً كميته ملي حقوق بشردوستانه در سال        .  حقوق بشردوستانه اقدام نمايد   
هداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور      طبق مصوبه هيات وزيران و با عضويت وزارتخانه هاي امور خارجه، دفاع، ب           

كميته بنا بر ضرورت جلسات عادي و اضطراري درباره         .  و دادگستري و به رياست جمعيت هالل احمر تشكل گرديد         
 منابع.موضوعات گوناگون تشكيل مي دهد

 :منابع
 منابع موجود در جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 

 
 
 

د، زنده ياد، دكتر اكرامي نسب و آرزوي مزيد توفيقات و           با درود به روان پاك استاد فقي      
عمر با عزّت و سرافرازي و پويايي براي اساتيد عاليقدر، آقايان دكتر نورباال و دكتر نجفي كه                   

 .زحمت بازنگري اين مبحث را تقبل فرمودند
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 نقش سازمان هاي فراملّي در توسعه سالمت
The role of international organizations in health development 

 
 دكتر بيژن صدري زاده

 وزارت بهداشت، مشاور وزير بهداشت در امور بهداشتي و بين الملل 

 

 هداف درس ا
 

  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 با مقررات بهداشتي بين المللي آشنايي داشته باشد 

من آشنايي با سوابق، وظايف و اهداف سازمان جهاني بهداشت، از نقش سازمان مزبور در توسعه                     ض 
 سالمت جهاني باخبر باشد

 از نقش سيستم ملل متحد در توسعه سالمت آگاه باشد 

با سوابق، ساختار، اهداف و برنامه هاي مربوط به سازمان هاي بين المللي وابسته به ملل متحد، آشنايي                    
 شته باشد و از نقش آنها در توسعه سالمت، باخبر باشدكامل دا

 

 مقدمه 
در گذشته اي نه چندان دور جمعيت ها ساكن بودند و آميزش جوامع با                .  يماري حد و مرز نمي شناسد     ب

با گذشت زمان، ضمن كشف سيستم هاي ارتباطي سريع و قابل اطمينان و آگاهي                .  يكديگر كمتر اتفاق مي افتاد   
نه سالمت بيش از پيش پي       ميز  هاي انتقال بيماري هاي عفوني به نقش همكاري هاي بين المللي در          از راه  بيشتر

 .برده شد
 به بعد به منظور مبارزه با انتشار وبا، تب زرد، طاعون، آبله و تيفوس در دنيا گردهمايي هاي                   1851ز سال   ا

همترين م  .رات عديده اي تدوين گرديد     و عهدنامه ها و مقر      زار شد گبين المللي بسياري در زمينه سالمت بر        
 : رويدادهاي تاريخي مربوط به همكاري هاي بهداشتي بين المللي به شرح زير مي باشند
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ولين كنفرانس صحي بين المللي به منظور تهيه عهدنامه صحي بين المللي در پاريس برگزار                  ا 1851
 .مي شود ولي شكست مي خورد

ه بعدا به اداره صحي پان        ك)  International Sanitary Bureau  (داره صحي بين المللي    ا 1902
اين اداره  .  غيير نام مي دهد در واشنگتن تاسيس مي گردد         ت)  Pan American Sanitary Bureau  (آمريكن

قش اداره منطقه اي    ن ست كه ا)  Pan American health organization  (طاليه دار سازمان بهداشت پان آمريكن    
 .ت براي آمريكا را نيز عهده دار مي باشدسازمان جهاني بهداش

 در  )l'Office International d'Hygiene Publique  (داره بين المللي بهداشت عمومي     ا 1907
اين اداره داراي يك دبيرخانه و يك كميته دائمي است كه اعضاي آن مقامات بهداشتي                 .  پاريس تاسيس مي شود  

 .ارشد دولت هاي عضو مي باشند
ه منظور رسيدگي به امور پيشگيري و كنترل بيماري ها          ب)  League of Nations  (ه ملل تحادي ا 1919
 به موازات   ،)  Health Organization of League Hations  (سازمان بهداشتي اتحاديه ملل   .  تشكيل مي گردد 

 .نو مستقر مي شود ژاداره بين المللي بهداشت عمومي در
 .ر پاريس برگزار مي شودخرين كنفرانس صحي بين المللي د آ1938
ا تصويب  ر)  WHO  (نفرانس بهداشت بين الملل در نيويورك، اساسنامه سازمان جهاني بهداشت         ك 1946

 .مي كند
 61با امضاء   )  روز بهداشت جهاني  ( آوريل   7ر  د)  WHO  (ساسنامه سازمان جهاني  بهداشت      ا 1948

 دولت كه به     55ت جهاني با شركت نمايندگان       بعدا، اولين مجمع بهداش    .  كشور عضو جنبه اجرايي پيدا مي كند      
 .عضويت سازمان در آمده بودند، در ژنو برگزار مي شود

 .صويب متن جديد مقررات صحي بين المللي به وسيله چهارمين مجمع بهداشت جهاني ت1951
قررات صحي بين المللي، در حاليكه تيفوس شپشي و تب راجعه از آن حذف مي شود و فقط وبا،                   م 1969

 .طاعون، آبله و تب زرد در آن باقي مي ماند، به مقررات بهداشتي بين المللي تغيير نام مي دهد
 Expanded Programme on  (ازمان جهاني بهداشت برنامه توسعه ايمن سازي             س  1974

Immunization  (را به منظور محافظت كودكان در برابر فلج اطفال، سرخك، ديفتري، سياه سرفه، كزاز و سل                  ـ 
 .راه اندازي مي كند
نفرانس بين المللي مشترك بين سازمان جهاني بهداشت و يونيسف درآلماآتاي شوروي، اعالميه             ك 1978

 . تصويب مي كند2000 نيل به هدف سالمت براي همه تا سال دمراقبت هاي اوليه بهداشتي را به عنوان كلي
 افتاده است، ريشه كني آبله در دنيا به           اتفاق 1977ر حاليكه آخرين مورد طبيعي آبله در سال           د 1979

 .وسيله يك كميسيون جهاني گواهي مي شود
به وسيله مجمع عمومي      پذيرفته مي شود و   2000ستراتژي جهاني سالمت براي همه تا سال          ا 1981

لي مجمع عمومي ملل متحد ضمن تصويب استراتژي، ساير سازمانهاي بين المل         .  ملل متحد مورد تاييد قرار مي گيرد     
 .را به همكاري با سازمان جهاني بهداشت دعوت مي نمايد
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 .هلمين سالگرد تاسيس سازمان جهاني بهداشت جشن گرفته مي شود چ1988
 . را تصويب مي كند2000الس مجمع بهداشت جهاني ريشه كني فلج اطفال تا سال جهل و يكمين اچ

  قش سيستم ملل متحد در توسعه سالمتن
  گاهـي ساده بر اعضاي   ن  . اصلي بسياري از سازمان هــاي بين المللي مي باشــد       المت انسان هــا هدف  س

)Organs  (صلي سيستم ملل متحد نشان مي دهد كه تقريبا همه سازمان ها، برنامه ها، صندوق ها و كميسيون هاي               ا
 اعضاي مختلف   .مربوطه از نوعي مسئوليت براي ارتقاي سالمت در سطوح جهاني، منطقه اي و ملّي برخوردارند                 

بعضي از اين   .  شاركت دارند  م سيستم ملل متحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتقاي سالمت در سطح جهاني              
 به جنبه هاي مالي    بانك جهاني مثال  .  صي از بخش سالمت را مورد توجه قرار دهند        ااعضا ممكن است جنبه هاي خ    

 United  Nations Environmental  (متحدبرنامه محيط زيست ملل       و اقتصادي سالمت مي پردازد،       
Programme : UNEP (فاظت از محيط زيست را عهده دار مي باشد و غيرهح. 

صندوق جمعيت ملل    و)  UNICEF  ( صندوق كودكان ملل متحد     ،)  WHO  (ازمان جهاني بهداشت  س
مي باشند كه در جاي    ر برابر سالمت جهان و جهانيان هر يك داراي وظايف و تعهدات ويژه اي              د)  UNFPA  (متحد

 .خود به آن خواهيم پرداخت

   سازمان ها، برنامه ها و صندوق هاي ملل متحد

    سازمان ها و صندوق هايي كه مستقيما در توسعه سالمت نقش دارند، شامل ـ1

 ) World Health Organization : WHO ( سازمان جهاني بهداشت1ـ1
  (United Nations Children's Fund : UNICEF) صندوق كودكان ملل متحد2ـ1
  (United Nations Population Fund : UNFPA)   صندوق جمعيت ملل متحد 3ـ1
  سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد4ـ1
)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO( 

  مي باشند ير مستقيم با سالمت در ارتباط  سازمان ها و برنامه هايي كه به طور غ ـ2

  (United Nations Development Programme : UNDP) لل متحد م برنامه عمران1ـ2
   اداره كميسارياي عالي ملل متحد2ـ2

      )Office of the United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR( 
 )United Nations Environmental Programme : UNEP ( برنامه محيط زيست ملل متحد3ـ2
  (World Bank Group)  گروه بانك جهاني4ـ2
  (International Labour Organization: ILO)  سازمان بين المللي كار5ـ2
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  (World Trade Organization: WTO)  سازمان بين المللي تجارت6ـ2
  سازمان منع سالح هاي شيميايي7ـ2

 (Organization of the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)       
  سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد8ـ2

     (Food and Agriculture Organization of United Nations: FAO)  
 ) World Food Programme : WFP ( برنامه غذاي جهاني9ـ2
ه مستقيما در توسعه سالمت نقش دارند به بحث           يال در باره آن گروه از سازمان ها و صندوق هايي ك           ذ

بيشتري مي پردازيم و پس از آن به اهداف كلي سازمان ها و برنامه هايي كه به طور غير مستقيم با توسعه ملي                         
 .سالمت ارتباط دارند، اشاره خواهيم كرد

 ) WHO( ازمان جهاني بهداشتس

 ناست كه نقش اصلي آ        ملل متحد   ازمان جهاني بهداشت يكي از سازمان هاي تخصصي سيستم          س
هدف سازمان جهاني بهداشت دست يافتن به       .  هدايت و هماهنگي برنامه هاي سالمت در سطح بين المللي مي باشد        

مهمترين مسئوليت هاي اين سازمان بين المللي عبارتند       .  باالترين سطح ممكن سالمت براي همه مردم دنيا است         
 : از

 .بيماري هاي همه گير، بومي و ساير بيماري هايجاد انگيزه براي ريشه كني ا •
 .رتقاي وضع تغذيه، مسكن، بهسازي محيط، شرايط كار و ديگر جنبه هاي بهداشت محيطا •
 .رويج همكاري بين گروه هاي علمي و حرفه اي مسئول پيشبرد سالمتت •
 .رويج و هدايت پژوهش در زمينه سالمتت •
 .مواد بيولوژيك و فرآورده هاي دارويي غذا، يعيين استانداردهاي بين المللي برات •
 .مك به ايجاد يك اعتقاد عمومي در بين همه مردم در باره امور بهداشتيك •
جراي موفقيت آميز اين وظايف نياز به تكنولوژي جديد و پيشرفته اي داشت كه مي بايستي در شرايط                       ا

ا تصويب  ب  . پاسخ هاي موثر مربوط مي شد    مِيداني محك زده شود و اين به نوبه خود به پژوهش بيشتر براي يافتن              
 در سي و چهارمين اجالس مجمع بهداشت جهاني كه در ماه مه             2000استراتژي جهاني سالمت براي همه تا سال        

 . در ژنو تشكيل شد، وظايف اين سازمان ابعاد تازه اي يافت1981
 المللي آلماآتا در مورد     ر كه در كنفرانس بين      و همانط 2000 براي همه تا سال        هدف سالمت نظور از    م

 ركن اصلي مراقبت هاي اوليه     8مراقبت هاي اوليه بهداشتي آمده اين است كه كليه مردان و زنان بتوانند بر اساس                
 در باره   زشآمو:  اين اركان عبارتند از   .  بهداشتي از نظر اقتصادي و اجتماعي زندگي مولد و پرباري داشته باشند              

اي شناسايي و پيشگيري از آن ها، ترويج تدارك غذا و تغذيه مناسب، دسترسي به               مشكالت بهداشتي شايع و راه ه    
 آب آشاميدنـي سالـم و دفع بهداشتـي فضـوالت، مراقبـت از سالمـت مادران و كـودكان از جمـله تنظيم خانواده                 

)MCH including family planning  (نترل  بيماري هاي عفوني مهم، پيشگيري و ك        هيمن سازي بر علي    ا
 .بيماري هاي رايج و دسترسي به داروهاي اساسي بيماري هاي بومي شايع، درمان مناسب سوانح و
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سازمان يافته همه كشورها براي تامين       مروزه سياست مورد قبول سازمان جهاني بهداشت بر تالش پيگير و          ا
 عبارت است از      "سالمت"از نظر اساسنامه سازمان جهاني بهداشت           .  سالمت كلّيه افراد جامعه تاكيد دارد        

 فائق آمدن بر موانع      0  "ناتوانيا  برخورداري كامل از سالمت جسمي، رواني و اجتماعي و نه صرفا فقدان بيماري ي                "
 تمربوط به سالمت شامل محيط آلوده، غذاي ناكافي يا ناسالم، فقدان آموزش، و كمبود يا ضعف مراكز ارائه خدما                   

 .ست كه مورد تاكيد سازمان جهاني بهداشت مي باشدبهداشتي درماني از ديگر مسائلي ا
المت يك مسئوليت مشترك است كه افراد، خانواده، جامعه و            س)  WHO  (ز نظر اين سازمان بين المللي     ا

تالش هاي بخش سالمت بايد به وسيله بسياري ديگر از بخش هاي مربوط از قبيل                   .  ملت را در بر مي گيرد      
 .قتصاد، برنامه ريزي، ارتباطات و آموزش، حمايت و تقويت شوندكشاورزي، آب و بهسازي محيط ، ا

 مجمع بهداشت جهاني تصميم بر اين گرفت كه هدف اجتماعي كشورها و سازمان جهاني                  1977ر سال   د
د كه به همه آن ها اجازه دهد       ش به درجه اي از سالمت و تندرستي با       2000بهداشت دستيابي همه مردم دنيا تا سال        

سالمت براي  "ادي و اجتماعي زندگي مولد و پرحاصلي داشته باشند، و اين تولدي بود براي جنبش                   از نظر اقتص  
  0" 2000همه تا سال 

 كنفرانس بين المللي مشترك بين سازمان جهاني بهداشت و يونيسف در باره مراقبت هاي                 1978ر سال   د
گردهمايي ساالنه هيئت هاي   (اشت جهاني    مجمع بهد  1981در سال   .  اوليه بهداشتي اعالميه آلماآتا را پذيرفت       

 را  2000ستراتژي جهاني سالمت براي همه تا سال         ا )نمايندگي كشورهاي عضو كه معموال در ژنو تشكيل مي شود        
هداشتي براي ارائه    ب ستراتژي مورد بحث بر ايجاد يك نظام سالمت با شروع مراقبت هاي اوليه               ا  .تصويب كرد 

اين برنامه ها شامل اقداماتي است      .  ابل دسترسي به وسيله همه مردم، تاكيد دارد         برنامه هاي كشوري فراگير و ق     
ستراتژي مذكور، اقداماتي را كه بايد      ا  .براي ارتقاي سالمت، پيشگيري از بيماري ها، تشخيص، درمان و توانبخشي          

صورت گيرد مشخص مي كند،    به وسيله افراد، خانواده ها، جوامع و واحدهاي ارائه خدمت در سطوح اوليه و پشتيباني               
از خصوصيات ديگر استراتژي اين است كه تكنولوژي مناسب براي           .  همچنين نقش ساير بخش ها را تعيين مي كند      

 . مي نمايدابكشورهاي مربوطه را انتخ
. ه منابع و امكانات كشور قابل تحمل باشد          ب كنولوژي انتخابي بايد از نظر علمي معتبر باشد، و با توجه             ت
ژي مورد بحث، نظارت اجتماعي بر ساختار سالمت و تكنولوژي را از طريق مشاركت فعال جامعه ضروري                    استرات

مي داند، همچنين به نقش اقدامات بين المللي در تقويت عمليات كشوري از طريق تبادل اطالعات، ارتقاي پژوهش                 
قويت عناصر اصلي مراقبت هاي    ش، تامين هماهنگي درون و برون بخشي و ترويج و ت           وزو توسعه، كمك فني، آم    

 .اوليه بهداشتي در كشورها تاكيد دارد
 به  2000مشخص شد كه هدف سالمت براي همه تا سال           .  ليرغم پيشرفت هاي حاصله در زمينه سالمت     ع

اجتماعي و فرهنگي مربوطه كه بر روي        .  داليل مختلف از جمله تغييرات جهاني و چالش هاي سياسي، اقتصادي           
در اين ارتباط، سازمان جهاني بهداشت با همكاري             .  ثير مي گذارند، دست يافتني نمي باشند      نظام سالمت تا   

 .جديد كرد ت)قرن بيست و يكم(كشورهاي عضو، استراتژي سالمت براي همه را براي قرن بعدي 
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 ) UNICEF( ندوق كودكان ملل متحدص

 اين سازمان در سال      . است ونيسف بخشي از ملل متحد است كه منحصرا به كودكان اختصاص يافته              ي
 به عنوان جزئي از سيستم ملل متحد به منظور تسكين آالم كودكان به دنبال جنگ جهاني دوم پايه گذاري                     1946
از .  جمعي بود   يونيسف يك تجلي از روحيه رايج زمان يعني تعهد براي رويارويي و حل مشكالت به طور دسته                .  شد

يارات و تعهدات يونيسف را وسيعتر كرد، اين سازمان در كشورهاي در             كه مجمع عمومي ملل متحد اخت      1950سال  
حال توسعه براي كودكاني كه آينده آن ها به واسطه فقر، بيماري هاي قابل پيشگيري، سوء تغذيه و فقدان                          

 .ستفرصت هاي آموزشي به مخاطره افتاده است در تالش بوده ا
 به تصويب مجمع عمومي ملل متحد         1989ال  ونيسف به وسيله پيمان نامه حقوق كودك كه در س            ي

رسيده است هدايت مي شود و با كمك همدستانش براي ساختن يك دنياي دوستدار كودك در جهت اهداف زير                     
 : تالش مي كند

 
 .رتقا و رعايت حقوق كودكان و حقوق انساني خصوصا زنانا •
لي كه بيشترين منابع را براي       دايت قوانين، سياست ها و اقدامات مربوط به كودكان به وسيله اصو            ه •

 .كودكان در بر دارند
كه بتوانند سالم زندگي كنند و زندگي فعالي         راهم كردن حداكثر امكان رشد براي كودكان به طوري        ف •

داشته باشند، همچنين از فرصت هاي زيادي براي يادگيري و مشاركت در تصميماتي كه رفاه آنها را                 
 .متاثر مي سازد برخوردار باشند

 .عايت عدالت اجتماعي در تدوين سياست ها و برنامه هاي مربوط به كودكانر •
 
ز ديگر وظايف يونيسف، همكاري با سازمان هاي بشر دوستانه در محافظت و كمك رساني به كودكاني                  ا

 / E / ICEF  ( طي بيانيه ويژه اي   1996يئت اجرايي يونيسف در سال      ه  .ر گرفته اند ااست كه در شرايط جنگي قر     
1996 / AB / 1. 2(                ونيسف ي .  ماموريت يونيسف در محافظت از كودكان در فوريت ها را مشخص كرده است

كودكان جنگ، باليا، فقر مطلق، انواع خشونت و          (متعهد است از كودكاني كه در شرايط نامساعدي قرار دارند              
 .ت مي كندمچنين در فوريت ها، يونيسف از حقوق كودكان محافظه .حافظت نمايد م)استثمار

 ) UNFPA( ندوق جمعيت ملل متحدص

ندوق جمعيت ملل متحد كه تابع مجمع عمومي ملل متحد مي باشد يكي از بزرگترين منابع مالي                      ص
  شروع به كار كرد 1969اين صندوق در سال . توسعه است بين المللي براي كمك به جمعيت در كشورهاي در حال

ربوط به بهداشت باروري و جمعيتي از جمله سياست هاي جمعيتي ياري             و كشورهاي در حال توسعه را در امور م         
 .مي نمايد

ندوق جمعيت ملل متحد به وسيله اصول برنامه عملياتي مربوط به كنفرانس بين المللي جمعيت و                     ص
ز كه به روابط بسياري بين جمعيت و توسعه تاكيد داشته و به تامين نيازهاي زنان و مردان بيش ا                     )  1994(توسعه  
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ندوق مذكور در زمينه همكاري با دولت ها، بخش هاي مختلف          ص  .اهداف جمعيتي اهميت مي دهد، هدايت مي شود     
ه، سازمان هاي غيردولتي بين المللي و جامعه مدني        دسيستم ملل متحد، بانك هاي توسعه، سازمان هاي كمك دهن        

 مسئوليت هاي صندوق جمعيت ملل     1973شوراي اجتماعي و اقتصادي ملل متحد در سال          .  كامال متعهد مي باشد  
 : متحد را به شرح زير تعيين كرده است 

 
 .گاه سازي و ظرفيت سازي براي پاسخگويي به نيازهاي جمعيت و تنظيم خانوادهآ •
رتقا سطح آگاهي در كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در مورد مشكالت مربوط به جمعيت                   ا •

 .ن قبيل مشكالتو راهكارهاي مقابله با اي
مك به كشورهاي در حال توسعه براي حل مشكالت جمعيتي، در قالب نيازها و شرايط كشور                       ك •

 .درخواست كننده
قش رهبري در سيستم ملل متحد در ارتقاي برنامه هاي جمعيتي و هماهنگ كردن                ن ه عهده گرفتن  ب •

 .پروژه هايي كه توسط صندوق حمايت مي شوند

 ) UNESCO( رهنگي ملل متحدازمان آموزشي، علمي و فس

دف اصلي يونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهان است از طريق ارتقاي همكاري در بين ملل در                     ه
زمينه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحقق احترام عالمگير براي عدالت، حاكميت قانون، حقوق                      

 ترتيبي كه در منشور ملل      بهبرتري نژاد، جنس يا مذهب،      انساني و آزادي هاي اساسي براي همه مردم دنيا بدون           
 :  را عهده دار مي باشدره منظور نيل به اين اهداف، يونسكو وظايف پنجگانه زيب .متحد آمده است

 چه شكلي از آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات براي دنياي فردا؟: ررسي هاي آينده نگر ب •
 .ا تكيه بر فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و آموختنيب: يشرفت، انتقال و سهم بردن از دانش پ •
 .تهيه و تصويب اسناد بين المللي و توصيه هاي قانوني: قدام براي تعيين استانداردها ا •
به كشورهــا براي تدوين سياست هــا و تهيه پروژه هــاي مربوط به توسعه در قالب              :  ظريه فنـي   نارائـه   •

   ."همكاري فني"
 .صصيبادل اطالعات تخت •

 ) UNDP( رنامه عمران ملل متحدب

بودجه ساالنه  .  لل متحد مي باشد   م رنامه عمران ملل متحد، نهاد اصلي براي هماهنگ كردن كار عمران           ب
 . ميليارد دالر است وبا اين ترتيب بزرگترين سهم را در امر توسعه در سطح جهاني دارا مي باشد3/2برنامه مذكور 

ياستگذاري و ظرفيت سازي براي رشد اقتصادي كشورها نقش مهمي را ايفا                  رنامه عمران ملل متحد در س       ب
مي نمايد، ضمنا از طريق همكاري با بخش هاي دولتي و خصوصي امكان استفاده هرچه بيشتر از منابع كمكي را در                   

 . فراهم مي نمايد"جهاني شدن"مقابله با چالش ها و فرصت هاي حاصله از 
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 ) UNHCR (تحدداره كميسارياي عالي ملل ما

گي ن تاسيس شد، هدايت و هماه       1950ظيفه اصلي اداره كميسارياي عالي ملل متحد كه در سال               و
اداره مذكور از بدو تاسيس      .  اقدامات بين المللي براي محافظت از آوارگان جهان و حل مشكالت آن ها مي باشد               

مهمترين .   بوده است  1981 و 1954ل هاي   ميليون آواره كمك كرده و برنده دو جايزه نوبل در سا             50تاكنون به   
 تضمين احترام به حقوق اساسي       "بين الملليت  محافظ"مسئوليت اداره كميسارياي عالي ملل متحد تحت عنوان           

وارگان به كشوري كه امكان       آ )غيرداوطلبانه(آوارگان است از جمله حفظ حق پناهندگي و عدم برگشت اجباري               
ترويج موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به آوارگان، پايش رعايت قوانين بين المللي          .  شكنجه و آزار در آن وجود دارد      

شورها و دادن كمك هاي اساسي از قبيل غذا، پناهگاه و مراقبت هاي دارويي به غير نظاميان فراري از                    ك به وسيله 
 .ديگر وظايف اداره كميسارياي عالي ملل متحد مي باشند

 ) UNEP( درنامه محيط زيست ملل متحب

ماموريت اين برنامه رهبري و جلب        .   بنيان نهاده شد    1972رنامه محيط زيست ملل متحد در سال           ب
مشاركت در مراقبت از محيط زيست است، اين مهم از طريق توانمند سازي ملت ها و مردم براي بهبود كيفيت                        

 .زندگي بدون مصالحه كردن منافع نسل آينده تحقق مي يابد
يست ملل متحد، ضمن تعيين خط مشي و دستور كار محيط زيست در سطح جهاني،                    رنامه محيط ز  ب
 محيطي توسعه پايدار را در سيستم ملل متحد بهبود مي بخشد و به عنوان يك مرجع معتبر در توسعه                     داجراي ابعا 

 .جهاني محيط، عمل مي نمايد

 ) World Bank Group( روه بانك جهانيگ

بانك بين المللي براي نوسازي و توسعه        :   بر پنج موسسه است        انك جهاني شامل گروهي مشتمل      ب
، آژانس تضمين    )1960(انجمن بين المللي توسعه      )  1956(، شركت دارايي بين المللي        )1945تاسيس در    (

دف مشترك  ه  ).1966  (و مركز بين المللي براي تسويه منازعات سرمايه گذاري       )  1988(سرمايه گذاري چند جانبه    
روه بانك  گ .فوق، كاهش فقر در سرتاسر جهان از طريق تقويت اقتصاد ملت هاي فقير مي باشد                كليه موسسات   

 . ميليارد دالر مي باشد4/1 كارمند است و بودجه ساليانه آن حدود 11000جهاني داراي 

 ) ILO(ازمان بين المللي كار س

ي عدالت اجتماعي و حفظ     ازمان بين المللي كار، يك آژانس تخصصي است كه مسئوليت اصلي آن ارتقا           س
 به اولين آژانس تخصصي     1946 تاسيس شد و در سال        1919اين سازمان در سال     .  حقوق انساني كارگر مي باشد   

 : همترين وظايف سازمان بين المللي كار و كارگر عبارتند از م .ملل متحد تبديل گرديد
 يط كار و زندگيتعيين سياست ها و برنامه هاي بين المللي براي كمك به بهبود شرا •
 ايجاد استانداردهاي بين المللي به عنوان راهنماي مقامات كشوري در اجرايي كردن اين سياست ها  •
اجراي يك برنامه وسيع همكاري فني براي كمك به دولت ها در جهت موثر سازي سياست ها و مشاركت                  •
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 .در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي به منظور پيشبرد اين فعاليت ها
ان بين المللي از اين نظر كه نمايندگان كارگر و كارفرما با نمايندگان دولت در تعيين سياست ها صداي                     ازمس

 .يكسان دارند، دربين سازمان هاي جهاني، بي همتا مي باشد

 ) WTO (ازمان بين المللي تجارتس

   عمومي و تجارت    تاسيس و جانشين قرارداد كلي در باره تعرفه         1995ازمان بين المللي تجارت در سال      س
)GATT  (د، كه به نوبه خود تنها مجموعه بين المللي بود كه با قوانين جهاني تجاري در بين ملت ها سروكار                      ش

ازمان بين المللي تجارت، يك موسسه تخصصي نيست ولي با ملل متحد تشريك مساعي مي كند، و هدف                س  .داشت
منازعات تجاري در بين ملت ها بر اساس قوانين موجود          آن هموارسازي راه تجارت از طريق حل و فصل منصفانه            

نوني براي تجارت بين الملل و      قا موافقتنامه وجود دارد كه زمينه را از نظر             60در اين ارتباط، بيش از       .  (مي باشد
  0)سياست هاي بازرگاني مهيا مي سازد

 ) OPCW( ازمان منع سالح هاي شيمياييس

ان نامه منع تهيه، توليد، ذخيره و مصرف            مميايي اجراي پي   دف اصلي سازمان منع سالح هاي شي        ه
 جنبه اجرايي پيدا كرد اولين       1997 آوريل   29يمان نامه مذكور كه در       پ  .سالح هاي شيميايي و انهدام آن ها است      

 .پيمان خلع سالح بين المللي است كه امكان حذف كليه سالح هاي تخريبي را فراهم مي كند

 ) FAO( ملل متحدازمان غذا و كشاورزي س

دف اصلي  ه  .ازمان غذا و كشاورزي ملل متحد نقش رهبري در توسعه روستايي را عهده دار مي باشد                 س
دسترسي (اين سازمان مبارزه با فقر و گرسنگي از طريق ترويج كشاورزي، بهبود تغذيه و پيگيري امنيت غذا است                     

ازمان غذا و كشاورزي در     س.  ) به آن نياز دارند    مو سال همه مردم در همه اوقات به غذايي كه براي يك زندگي فعال             
 بنيان نهاده شد و از همان تاريخ، اين روز به            1945 اكتبر   16ر  د)  Quebec  (جريان يك كنفرانس در شهر كوبك     

 .روز جهاني غذا معروف شده است

 ) WFP( رنامه غذاي جهانيب

ن المللي در زمينه كمك هاي غذايي است      رنامه غذاي جهاني سيستم ملل متحد كه بزرگترين سازمان بي          ب
 تاسيس شده،   1963دف اصلي برنامه غذاي جهاني كه در سال         ه  . ميليون تن مواد غذايي توزيع مي نمايد      3ساليانه  

رنامه مذكور  ب  .كمك به مردم فقير كشورهاي در حال توسعه از طريق مبارزه با فقر و گرسنگي در جهان است                      
اي توسعه اقتصادي و اجتماعي، در زمان فوريت ها نيز به كمك قربانيان جنگ و                  ايي بر ذعالوه بر كمك هاي غ   

 نفر كارمند دارد كه     5000رنامه غذا و كشاورزي بيش از       ب  .باليا مي شتابد و نيازهاي غذايي آنان را تامين مي نمايد         
 ميليون  89ليون تن غذا به      مي 4/3 ،   1999اين برنامه در سال     .  بيش از نيمي از آن ها در استخدام موقت مي باشند         
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 . ) ميليارد دالر بوده است5/1كل هزينه ها بالغ بر . ( كشور اهدا نمود82نفر در 

  ازمان هاي غير دولتي بين المللي و توسعه سالمتس

ي تحت عناوين مختلف از قبيل سازمان، انجمن، اتحاديه،             بين الملل)  NGOs  (ازمان هاي غيردولتي س
مشورتي، جمعيت، مركز، مجمع و فدراسيون در توسعه سالمت ملي و بين المللي نقش                 يسيون، گروه   مآژانس، ك 

 سازمان غير دولتي بين المللي مرتبط با سالمت توسط سازمان جهاني              189تا اين تاريخ،     .  مهمي ايفا مي نمايند  
 المللي، بحث در باره    ا توجه به زياد بودن تعداد سازمان هاي غير دولتي بين           ب  .بهداشت به رسميت شناخته شده اند     

 .وظايف و مسئوليت هاي سازمان هاي مذكور و نقش آن ها در توسعه سالمت از حوصله اين مقاله خارج است

  قش سيستم ملل متحد در توسعه سالمت در ايرانن
) WHO  (يستم ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت      س ر بين سازمان ها، صندوق ها و برنامه هاي وابسته به       د          

يش از ساير موسسات     ب)  UNFPA  ( صندوق جمعيت ملل متحد     و)  UNICEF  ( صندوق كودكان ملل متحد     ،
لذا به طور خالصه به ذكر فعاليت هاي اصلي سه           .  مربوط به ملل متحد در توسعه سالمت در ايران نقش دارند             

 .موسسه مذكور در كشور مي پردازيم

 ) WHO(   سازمان جهاني بهداشت ـ1

ه نقش ويژه سازمان جهاني بهداشت در توسعه سالمت ملي و بين المللي، پس از مروري كوتاه                  ا توجه ب  ب
بر تاريخچه، ساختار، تصميم گيري و منابع مالي سازمان، به مهمترين برنامه ها و فعاليت هاي سازمان جهاني                       

 . خواهيم كردهبهداشت در جمهوري اسالمي ايران اشار

در سال  ( كشور   61ر سازمان جهاني بهداشت، تعداد كشورهاي عضو از           سال از عم   50ا گذشت بيش از     ب
اداره مركزي،  (سازمان مذكور، از سه سطح عملياتي        .  فزايش يافته است   ا )در حال حاضر  ( كشور   192به  )  1948

اني داره امور سازمان جه   ا  . نفر كارمند ثابت مي باشد    3500شكيل شده و داراي      ت )ادارات منطقه اي و ادارات كشوري    
مجمع .  بهداشت را سه هيئت اصلي شامل مجمع بهداشت جهاني، هيئت اجرايي و دبيرخانه، عهده دار ميباشند                    

بهداشت جهاني از نمايندگان كليه كشورهاي عضو تشكيل مي شود و وظيفه اصلي آن سياستگذاري، تصويب                     
يئت ه  .مه در ژنو برگزار مي شود    الس مجمع بهداشت جهاني همه ساله در ماه         جا.  بودجه و انتصاب مدير كل است     

.  نفر عضو مي باشد كه توسط مجمع از بين كشورهاي عضو براي مدت سه سال انتخاب مي شوند                 32اجرايي شامل   
رسيدگي به امور فني، تهيه برنامه كار مجمع و          .  شكيل مي شود  ت )ژانويه و مه  (جلسات هيئت اجرايي سالي دوبار       
 . هيئت اجرايي مي باشندبررسي بودجه سازمان از اهم وظايف

اروپا ، آمريكا ، آفريقا، آسياي جنوب  شرقي ، غرب اقيانوس             (ازمان جهاني بهداشت داراي شش منطقه       س
 842لغ  ب م 2000ـ2001ودجه جاري سازمان براي سال هاي      ب  . اداره كشوري مي باشد   141   و )آرام ، مديترانه شرقي   

 . دالر بوده است700/328/1بالغ بر ميليون دالر و مشاركت جمهوري اسالمي ايران 
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 : مك هاي فني سازمان جهاني بهداشت در چارچوب زير صورت مي گيردك

 .عزام متخصص يا مشاور به كشورهاا •
مك به آموزش نيروي انساني پزشكي و بهداشتي كشورها از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي داخلي                 ك •

به منظور بازآموزي يا طي دوره هاي تكميلي در زمينه            يا خارجي و يا اعزام نيروها به خارج از كشور              
 .برنامه هاي بهداشتي

 .امين لوازم و تجهيزات اساسي مورد نياز برنامه هات •
 .مك به برنامه هاي پژوهشي خصوصا پژوهش هاي كاربرديك •
 .ي گردهمايي هاي بين كشوري يا منطقه ايررگزاب •
 .بهداشتيمك به تبادل اطالعات در زمينه مسائل پزشكي و ك •
 

مك هاي فني سازمان جهاني بهداشت به جمهوري اسالمي ايران در قالب برنامه هاي دو ساله و بر                     ك
 .اساس برنامه ريزي مشترك تحقق مي يابد

 درصد از   75.   دالر بوده است   000/103/2 مبلغ   2002-2003عتبارات تخصيص يافته براي سال هاي       ا   
 : امه در اولويت به شرح زير اختصاص يافته استاعتبارات موجود براي كمك به هشت برن

  صالحات در بخش سالمتا •
  رنامه اثربخشي مديريتب •
  ظام اطالع رساني سالمتن •
  ز جمله بهبود شيوه هاي زندگي و ارتقاي سالمتا) NCD  (بارزه با بيماري هاي غيرواگيرم •
  وسعه نيروي انساني مربوط به سالمتت •
  امين داروهاي اساسيت •
   كيفيتهبودب •
  ژوهش در زمينه نظام سالمتپ •

 
مشترك بين دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان جهاني          )  2002ـ2003(الوه بر اين، برنامه دو ساله        ع

 : بهداشت براي فعاليت هاي زير اهميت ويژه اي قائل شده است
  (BDN) قويت برنامه نيازهاي اساسي توسعهت •
  كردن مصرف آن هاهبود كيفيت داروهاي اساسي و منطقيب •
  ودكفايي در توليد واكسن با كيفيت مطلوبخ •
 توسعه برنامه هاي آموزش پزشكي      قربيت نيروي انساني بر اساس نيازهاي واقعي جامعه از طري            ت •

 (CME)  آموزش مداوم پزشكيو) COME (جامعه نگر
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در اجراي  سعت بخشيدن به پژوهش هاي مربوط به نظام سالمت به طوري كه كاركنان بهداشتي                و •
 .موثري داشته باشند پژوهش به عنوان يك ابزار حل مشكل، نقش مستقيم و

صالح نظام اطالع رساني سالمت به ترتيبي كه از اطالعات موجود بتوان براي تصميم گيري به                    ا •
 .موقع استفاده نمود

زه با بيماري هاي   برنامه مبار ر بين ساير برنامه هايي كه مورد حمايت سازمان جهاني بهداشت مي باشند،             د
 : اين برنامه شامل عناوين زير مي باشد.  از اهميت بيشتري برخوردار استواگير

  يشه كني فلج اطفالر •
  حذف سرخك •
  حذف كزاز نوزادان •
  سل •
 ماالريا •
  ايدز و بيماري هاي آميزشي •
  حذف جذام •
  بيماري هاي گرمسيري •
 ) Zoonotic Diseases (بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان •
  كنترل حشرات •
 مراقبت و كنترل بيماري ها •

 2011 اكتبر 13  تا9بـا توجه به جلسات برنامه ريزي مشترك بين سازمان جهاني و وزارت بهداشت كه از  
انجام شده، حق السهم ايران براي سازمان جهاني بهداشت در طي سال هاي ) 1390 مهـر ماه    21 تـا    17برابـر بـا     ( 

-2013 دالر، و اعتبارات تخصيص يافته براي كشور در سالهاي           100/082/1 و 000/835ترتيب   به   2011 و   2010
 . دالربوده است 000/009/1 برابر با 2012

 
) 2010-2014(براساس استراتژي كشوري همكاري بين سازمان جهاني بهداشت و جمهوري اسالمي ايران                  

 به شرح زير    2014 تا   2010شور در طي سال هاي     مهمترين جهات راهبردي براي همكاري سازمان مذكور با ك         
 :تعيين شده اند

 
  )Social Determinants of Health(بهبود بخشيدن عدالت در سالمت و تعيين كننده هاي سالمت  −
 )PHC(تقويت مراقبت هاي اوليه سالمت  −
 افزايش دسترسي به خدمات سالمت و ايجاد عدالت در پرداخت هزينه هاي مربوط به سالمت  −
 بهبود بخشيدن رهبري و حاكميت در نظام سالمت  −
 تقويت امنيت سالمت −
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 مقابله با پيامدهاي گذر دموكراتيك و گذر اپيدميولوژيك −
 تقويت مشاركت و همكاري براي توسعه −

 ) UNICEF(   صندوق كودكان ملل متحد ـ2

ر سال  د . است  در ايران شروع به فعاليت نموده        1363از سال   )  يونيسف(ندوق كودكان ملل متحد      ص
 دولت جمهوري اسالمي ايران و يونيسف برنامه پنج ساله جديدي را همزمـان با برنامـه سوم توسعـه كشور                   1379

مايتي يونيسف همچنين با دوره هاي برنامه اي صندوق جمعيت و برنامه عمران            ح رنامهب  .آغاز كردند )  1383-1379(
 .ملل متحد همزماني دارد

فعاليت ها با امضاي برنامه هاي عملياتي مربوط به پروژه هاي ساليانه مشترك بين            رنامه ريزي روش مند     ب
 . رسميت يافته است1379يونيسف و همكاران كشوري براي اولين بار در سال 

 
 :  شامل پنج برنامه بخشي به شرح زير مي باشد1379-1383رنامه حمايتي يونيسف مربوط به سال هاي ب

  يشگيري از سوء تغذيهپ •
  هبود كيفيت خدماتب •
 اهش نابرابري هاك •
  ودكان نيازمند حمايت ويژهك •
  رتقا و پايش عهدنامه حقوق كودكا •
 حدود هشتصد   1381فته براي اجراي فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي فوق در سال             انابع مالي تخصيص ي   م

 .هزار دالر بوده است
، براي هر سال    2011 و   2010در سال هاي    )  يونيسف(حق عضويت كشور براي صندوق كودكان ملل متحد          

براي ايران  )  يونيسف( صندوق كودكان ملل متحد      2005-2009بودجه جاري پنج ساله     .   دالر بوده است     500/53
 . دالر بوده است000/500/5) ساير منابع( دالر، و بودجه غيرجاري آن 000/088/7

 ) UNFPA(   صندوق جمعيت ملل متحد ـ3

در آن دوران، داشتن    .   روندي تكان دهنده داشته است     1355-1365ن در سال هاي    شد جمعيت در ايرا   ر
خانواده اي بزرگ مايه بركت محسوب مي شد، ولي ازدواج زودرس، باروري در سنين باال، بي سوادي و عدم                         

م، ر آن هنگا  د.  دسترسي كافي به وسايل پيشگيري از بارداري موجب افزايش نگران كننده جمعيت در ايران شد                 
داشتن فرزندان زياد، امري غيرمعمول نبود و بين اولين فرزند و آخرين فرزند يك خانوار تفاوت سني چشمگيري                     

به عبارت ديگر، بخش اعظمي از سنين باروري زنان          .   گاهي به بيست سال يا بيشتر بالغ مي شد         هوجود داشت ك  
ان مزبور، رشد سريع جمعيت آثار زيانباري در         ر طي دور  د  .صرف به دنيا آوردن اطفال و پرورش آن ها مي گرديد          

ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي بر جاي نهاد، تعادل اقتصادي را بر هم زد و در روند توسعه اقتصادي كشور                          
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 .بنابراين توجه عموم به ضرورت فوري كنترل جمعيت جلب گرديد. موانعي ايجاد كرد
اين صندوق بين سال هاي    .   بر مي گردد  1340خر دهه   ابقه فعاليت هاي صندوق جمعيت در ايران به اوا        س

عاليت هاي عمده صندوق در طي دوره      ف  . كمك هايي را در اختيار سازمان هاي ذيربط دولتي قرار داد         1367 تا   1349
 : مزبور عبارت بود از

نان مك به تحقيقات در زمينه هاي تنظيم خانواده، رشد جمعيت، آموزش مديران بهداشت خانواده و كارك              ك •
 بهداشتي و مسئوالن تنظيم خانواده 

 تامين وسايل پيشگيري از بارداري و وسايل پزشكي •
ه امور   ب برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاي مهارت هاي مديريتي كاركنان دولت و بهبود بخشيدن             •

 .مربوط به اطالعات، آموزش، ارتباطات و تنظيم خانواده
مهوري اسالمي ايران صندوق جمعيت، اولين برنامه موقتي كشوري را با            بنا به تقاضاي دولت ج     1368ر سال   د

 تصويب نمود ولي زمان اجراي      1369 يك دوره دو ساله از دي ماه         ي ميليون دالر برا   4تخصيص اعتباري به مبلغ     
 كه زمينه   ين برنامه جنبه مقدماتي داشت و منظور از اجراي آن اين بود            ا  . تمديد شد  1372اين برنامه تا پايان سال      

ندوق جمعيت  ص  .الزم را براي اجراي يك برنامه جامع و بلند مدت جمعيتي در جمهوري اسالمي ايران فراهم سازد                
 با تخصيص اعتباري به      1373-1377 ساله   5پس از پايان برنامه موقتي مزبور برنامه جامعي را براي يك دوره                

 .  ميليون دالر تصويب كرد10مبلغ 
 صندوق جمعيت به ترتيبي طراحي شده كه دولت جمهوري اسالمي ايران را در دستيابي               دومين برنامه كشوري  

يت و توسعه به شرح مندرج در برنامه عمراني پنج ساله دوم جمهوري اسالمي ايران               عجمل  به اهداف مرتبط با مساي    
 . ياري دهد1377-1373

) 1379-1383(اله سوم جمهوري اسالمي ايران      دومين برنامه كشوري صندوق جمعيت با برنامه عمراني پنج س              
 . ميليون دالر به مرحله اجرا درآمده است11همزمان بوده و با اعتباري به مبلغ 

مك صندوق جمعيت در جهت تكميل برنامه هاي دولت براي ارتقاي حقوق و بهداشت باروري، برابري                     ك
به .  از جمله تنظيم خانواده برنامه ريزي شده است       حقوق زن و مرد و اجراي برنامه هاي بهداشت جمعيت و باروري             

امه صندوق جمعيت عمدتا بر روي مناطق        نمنظور ايجاد هماهنگي با اولويت هاي دولت، فعاليت هاي مربوط به بر           
 .محروم و دور افتاده كشور متمركز شده است

 
 : رنامه كشوري صندوق جمعيت اهداف زير را دنبال مي كندب

  باروري و تامين حقوق باروري براي كليه افرادهبود وضعيت بهداشتب •
  ست يافتن به موازنه پايدار بين جمعيت، رشد اقتصادي و منابعد •
 يجاد محيط مناسب براي كاهش نابرابري حقوق زن و مردا •
  رويج بيشتر شرايط مساعد براي بهداشت باروري و تنظيم خانوادهت •
 

، 2011 يورو و براي سال      34483 مبلغ   2008 سال   حـق عـضويت كـشور براي صندوق جمعيت ملل متحد در           
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 آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت

Health Education&Promotion 
 

 دكتر الهه ميرزايي

 هداف درس  ا
 

 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 دوم در بهداشت عمومي را شرح دهدنقالب اول و ا 

 هميت نقش برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در انقالب دوم را بيان كندا 

 موزش بهداشت و ارتقاي سالمت را تعريف كندآ 

 اليل استفاده از نظريه ها و الگوها در مداخالت بهداشتي را فهرست كندد 

 ظريه و الگو را تعريف كندن 

 برنامه ريزي در آموزش بهداشت را توضيح دهدهمترين الگوهاي م 

 گوهاي تغيير رفتار را شرح دهدلهمترين نظريه ها و ام 

 مقدمه  
در كشورهاي  .  يش از اواسط سده بيستم، بيماري هاي عفوني عامل عمده بيماري و مرگ و مير بودند                 پ

سدة بيستم صورت گرفت و هدف آن       پيشرفته، نخستين انقالب در بهداشت عمومي از اواخر سدة نوزدهم تا اواسط             
از  بسياري   1950اين انقالب سبب شد تا اواسط دهه          .  مهار بيماري هاي عفوني و مرگ هاي ناشي از آنها بود           

ما امروزه، داليل عمده    ا.  (Randall et al, 2017; Rubinson & Alles, 1984)ي هاي عفوني مهار شوند     بيمار
اري هاي مزمني مانند بيماري هاي قلبي، سرطان و سكته مغزي هستند كه            كشورها، بيم   مرگ و مير در بسياري از     

امروزه .  در طي دوره اي نسبتاً طوالني و بيشتر بر اثر جنبه هاي منفي شيوه زندگي و رفتارهاي فرد ايجاد مي شوند                    
 مصرف مشروبات   عواملي مانند استعمال دخانيات، رفتارهاي ناايمن جنسي، الگوهاي نامناسب تغذيه اي، كم تحركي،          

 ازپديديب  . و عدم رعايت نكات ايمني ازجمله مهمترين رفتارهاي مؤثر بر بيماري و مرگ هستند                         يالكل
 بيماري هايي نظير ايدز و عفونت هاي مقاوم       نوپديديبيماري هايي مانند سِل و بيماري هاي منتقله از طريق غذا، و            

   (Glanz, et al., 2015).اي فرد هستندهربه آنتي بيوتيك ها نيز تا حد زيادي متأثر از رفتا
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، در كشورهاي صنعتي بويژه، اياالت متحده، به منظور مهار بيماري ها و              1980 و   1945ميان سال هاي   
مرگ و مير ناشي از آنها، سرمايه هاي هنگفتي صرف فناوري هاي پيچيده پزشكي و عرضه خدمات پزشكي فوق                    

 مشخص شده بود كه اگرچه نظام        1970، تا اواسط دهة      راي سرسام آو اما، با وجود صرف هزينه ه     .  تخصصي شد 
 "چسب زخم "عرضه خدمات پزشكي مي تواند سالمت افراد را تا حدودي به آنان بازگرداند، درمان بيماري رويكرد                 

ده سيدن به سالمت بهتر در آين     رراه  "  :  )1979(وزف كاليفانو    ج  به گفته  .براي مشكالت بهداشتي وسيع جامعه است     
اين كشور تنها به وسيله آجرهاي طاليي درمان و فناوري هاي پرهزينه، امكان پذير نخواهد شد بلكه انقالب بعدي                  

 ".در سالمت مردم از راه پيشگيري و ارتقاي سالمت بدست خواهد آمد
آور براي كاهش بيماري، مرگ و مير و هزينه هاي سرسام          ":  نيز معتقد بودند  )  2005(دكتر گرين و كروتر     

پزشكي، فعاليت هاي آموزش بهداشت، ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري، بيشترين ظرفيت را دارد و بهترين                   
ه هر روي، فعاليت ها و تحقيقات دانشمندان       ب ".مدت كيفيت زندگي و سالمت جمعيت ها است      ازاميد براي بهبود در   

 .داشت عمومي، يعني عصر ارتقاي سالمت را سبب شددر طي اين مدت تغيير ديدگاه ها و آغاز دومين انقالب در به
 ميالدي را تاريخ آغاز انقالب دوم، يعني عصر ارتقاي سالمت مي دانند                   1974كثر محققان سال      ا

(Glanz, et al., 2015)  .       را كه بعدها به     "دورنمــاي جديد سالمت كانادايي ها   "در اين سال، دولت كانادا گزارش 
هاي اين گزارش براي ارتقاء سالمت بسيار        يافته.  معروف شد را منتشر كــرد    )  شت كانادا وزير بهدا (گزارش اللُند   

هاي بهداشتي  گذارند و مراقبت  مهم بودند زيرا تأكيد بر اين بود كه ساختارهاي اجتماعي بر سالمت تأثير مي                   
 . (WHO, 2009)كننده سالمت نيست مهمترين عامل تعيين

 را به تصويب   "اطالعات بهداشتي و ارتقاي سالمت    "ت متحده قانــون    همچنين در اين سال مجلس اياال     
پيشگيري "نام اين دفتر بعدها به دفتر       .   انجاميد "طالعات بهداشتي و ارتقاي سالمت    ا"  رساند كه به تأسيس دفتر    

ي برنامه ريزي  ين تمهيدات پايه گذار ابتكارات دولت اياالت متحده برا        ا  . تغيير يافت  " و ارتقاي سالمت   ااز بيماري ه 
آموزش بهداشت عمومي و پايش الگوهاي رفتاري به وسيله تدوين و انتشار اهداف بهداشتي براي مردم در                         

مردم )  2و  اهداف بهداشتي براي كشور،     :  ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري     )  1:   شد 1991 و   1980سال هاي  
 .(Glanz, et al., 2015) اهداف ملي ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري: 2000سالم 

 بيانيه آلماآتا با طرح اين مسئله كه ارتقاء و محافظت از سالمت به منظور توسعه اجتماعي                  1978در سال   
كند، روحي تازه به ارتقاء      و اقتصادي پايدار ضروري است و به بهبود كيفيت زندگي و صلح جهاني كمك مي                    

 .ه بهداشت عمومي در قرن بيستماين بيانيه نقطه عطفي بود در حوز. سالمت بخشيد
اين كنفرانس عمدتاً   .   در اتاوا، كانادا تشكيل شد      1986المللي ارتقاء سالمت در سال       اولين كنفرانس بين  

 و  (WHO, 2009)پاسخي بود به انتظارات روزافزون براي ايجاد تحولي جديد در بهداشت عمومي در جهان                    
 : (WHO Global Health Promotion Conferences)زير هاي بعدي به شرح سرآغازي شد براي كنفرانس

  1988كنفرانس بين المللي آداليد، استراليا سال  
  1991كنفرانس بين المللي ساندزوال، سوئد سال 

 1996جاكارتا، اندونزي سال  كنفرانس بين المللي
 2000 سال كنفرانس بين المللي مكزيكوسيتي، مكزيك
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 2005 تايلند كنفرانس بين المللي بانكوك،
 2009كنفرانس بين المللي نايروبي، كنيا 

 2013كنفرانس بين المللي هلسينكي، فنالند  
  2016كنفرانس بين المللي شانگهاي، چين 

 . (WHO, 2015)كنفرانس شانگهاي باعث شد ارتقاء سالمت در كانون اهداف توسعه پايدار قرار بگيرد 

 موزش بهداشت آ
گرچه در طول تاريخ ملل به اشكال غيررسمي و به عناوين مختلف انجام                 موزش مسائل بهداشتي، ا    آ

در .  مي شده است، اما پيدايش رشته آموزش بهداشت به عنوان رشته اي تخصصي، به اوايل سده نوزدهم باز مي گردد               
 ا با عنوان  عضو هيأت علمي دانشگاه استنفورد با ورود به دانشگاه كلمبيا برنامه اي ر               دكتر توماس وود   1951سال  

فعاليت هاي سي ساله او در اين دانشگاه به تأسيس رشته آموزش               .  غاز كرد آ "آموزش بهداشت و تربيت بدني    "
 نقشي مهم ايفا كرد و به همين دليل، او          1940 تا   1900ت از سال    شاو در اكثر وقايع آموزش بهدا     .  بهداشت انجاميد 

 .را پدر آموزش بهداشت ناميده اند
: في جهاني در مورد آموزش بهداشت وجود ندارد، در اينجا به چند مورد اشاره مي كنيم                  ز آنجا كه تعري   ا

آموزش دف  ه" .)(Griffiths, 1972" تالش مي كند فاصله ميان آگاهي و عمل را پر كند             موزش بهداشت آ"
مت كنوني   تغيير رفتارهاي زيان بخشِ افراد، گروه ها وجمعيت ها به رفتارهاي سودبخشي است كه بر سال              بهداشت

استفاده از هرگونه تركيبي از     " عبارت است از     موزش بهداشت آ.  ) (Simonds, 1976"و آتي آنان تأثيرمي گذارد   
 ,.Green, et al)  "موزشي گوناگون به منظور تسهيل پذيرش داوطلبانه رفتارهاي مؤثر بر سالمت             آ روش هاي

1980). 

  رتقاي سالمتا
شت در تأمين سالمت جامعه، فعاليت هاي آموزش بهداشت           ا روشن شدن نقش بالقوة آموزش بهدا         ب

 براي توصيف طيفي گسترده تر از فعاليت هاي بهداشتي استفاده         "ارتقاي سالمت "دامنه اي وسيع تر يافت و از سازه       
 رتقاي سالمت ا:   نيز تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه مهمترين آنها عبارت اند از              ارتقاي سالمت راي  ب  .شد
 محيطي، سازماني و اقتصادي كه از       يت است از هرگونه تركيبي از فعاليت هاي آموزش بهداشت و حمايت ها          عبار"

، رتقاي سالمت ا.   (Green & Kreuter,1991) "رفتارهاي منجر به سالمتِ فرد، گروه و اجتماع صورت مي گيرد         
تغيير شيوه  .  .  .   مطلوب سالمت است     علم و هنر كمك به مردم براي تغيير شيوه زندگي به منظور نِيل به وضعيت             "

زندگي مي تواند به وسيله تركيبي از تالش ها براي افزايش آگاهي، تغيير رفتار و ايجاد محيطهاي حامي رفتارهاي                   
 .  )(O'Donnell, 1989 "سالم صورت گيرد

ت، بر  ، تمركز بر رفتارهاي فردي به عنوان عامل تعيين كننده وضعيت سالم           1980 و   1970ر طي دهه    د
در اين ميان طرفداران تغيير در سطوح سازماني،          .  عوامل اجتماعي گسترده ترِ مؤثر بر سالمت سايه افكنده بود           
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آنان خواهان گسترش فعاليت هاي آموزش     .  ر در اين زمينه دعوت مي كردند     تمتخصصان را به پذيرش ديدي وسيع      
در .  دي الزم براي دستيابي به اهداف بهداشتي بودند       بهداشت براي در بر گرفتن اقدامات اجتماعي، سياسي و اقتصا         

ز متخصصان بر اهميت تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بر                ا طي چند دهه گذشته، بسياري     
وجه آموزش بهداشت نه تنها بر      ت":  چنين مطرح كرد  )  1972(به عنوان مثال ويليام گريفتيس     .  سالمت تأكيد كرده اند  

ه اش، بلكه بر سازمان ها، نهادها و شرايط اجتماعيِ مانع يا ياري رسان افراد براي رسيدن به باالترين                   فرد و خانواد  
 ."حد سالمت نيز معطوف است

يدگاهي كه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت را ابزار تغييرات اجتماعي مي داند، در طي چند دهه                       د
 ترسيم خط مشي ها، وضع قوانين و مقررات حامي سالمت،           اكنون.  گذشته، بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفته است         

متخصصين آموزش    ايجاد تغييرات سازماني و جلب حمايت هاي اجتماعي به عنوان يكي از فعاليت هاي اساسي                
 .(Glanz, et al., 2015; Green, Kreuter, 2005)بهداشت و ارتقاي سالمت پذيرفته شده است 

 امنه فعاليت هاد
ه موازات تغيير علل عمده مرگ و مير، تمركز فعاليت هاي آموزش بهداشت نيز تغيير                ب،  در جوامع صنعتي  

خوانده مي شد و تأكيد آن بر آموزش بهداشت          )  1920-1900(آموزش بهداشت در ابتدا آموزش پاكيزگي         .  يافت
قاي سالمت حد و    رتامروزه دامنه فعاليت هاي آموزش بهداشت و ا      .  فردي، بيماري هاي واگير و مشروبات الكلي بود      

آموزش مهارت هاي زندگي به نوجوانان و مهارت هاي فرزندپروري به والدين، تدوين بسته هاي              .  مرزي نمي شناسد 
آموزشي در مورد ايدز، اجراي كارگاه هاي ترك سيگار، آموزش تغذيه، كمك به گروه هاي در معرض خطر براي                     

نامه ريزي، اجرا، و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي، آموزش        آموزش مديريت استرس، بر     تشخيص به هنگام بيماري،  
مسئولين، مديران و افراد كليدي، حمايت از تغيير سياست ها براي ارتقاي سالمت و حمايت از قوانين و مقرراتِ                       

 .حامي سالمت، تنها گوشه اي از فعاليت هاي متخصصان اين رشته است
هاي نو از قديمي ترها نيز به ظرفيت برنامه هاي ارتقاء سالمت          ظهور فناوري هاي نوين ارتباطات و استفاده      

منظور افزايش چشمگير تعداد كاربران اينترنت و فضاي مجازي موقعيت جديدي براي متخصصان به              .  افزوده است 
رنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي      ب .به ثمر رساندن اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايجاد كرده است             

، تقريباً در هر محيطي كه بتوان تصور كرد، از مدارس، دانشگاه ها، كارخانه ها، ادارات، محل هاي كار، مراكز                  سالمت
بهداشتي و درماني، مراكز آموزشي، فرهنگ سراها گرفته تا پادگان ها، زندان ها، نمايشگاه ها، مساجد، ورزشگاه ها،                 

 .ل اجرا استاكز خريد، مراكز بازپروري و بنگاه هاي خيريه قابرم
. موزش بهداشت و ارتقاي سالمت، رشته اي است بهينه گزين و به سرعت در حال رشد، تحول و تكامل                  آ

متخصصان اين رشته، براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود از گزينش و تركيب مؤثرترين يافته ها، رويكردها،                      
آموزش، جامعه شناسي، پزشكي، تغذيه،      روش ها و سياست هاي برگرفته از رشته هاي بهداشت، روان شناسي،               

ارتقاي .  ارتباطات، پرستاري، مددكاري، علوم رفتاري، بازاريابي، و اپيدميولوژي استفاده مي كنند               ،  مردم شناسي
سالمت، كانون ابتكارات بهداشتي و مهار عوامل مؤثر بر آن را از متخصصان و مراكز پزشكي به افراد، خانواده ها،                     

اما اين كار بايد در سايه حمايت هاي قانوني، سازماني، اجتماعي، فناورانه و قبول             .  منتقل مي كند ار   ك مدارس و محل  
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 .پذيرش مسئوليت مشترك در قبال بهداشت و سالمت انجام گيرد
. اكنون در كشورهاي پيشرفته، تأثير فعاليت هاي اين رشته به گونه اي چشمگير خود را نشان داده است                  

هاي قلبي عروقي، سرطان ها و حوادث رانندگي، كاهش مصرف سيگار، افزايش            از بيماري كاهش مرگ هاي ناشي    
فعاليت هاي جسماني و مصرف ميوه و سبزيجات، و كاهش مواردِ جديد ابتال به ايدز تنها بخشي از دستاوردهاي                      

 . برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در كشورهاي پيشرفته هستند

  اي سالمتقلگوها در فعاليت هاي آموزش بهداشت و ارتقش نظريه ها و ان
نظريه ها .  لگوها و نظريه ها راهنماهايي هستند براي فعاليت هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت                 ا

مي توانند به پرسش هاي برنامه ريزان در مورد اينكه چرا مردم رفتار مطلوبِ مورد نظر را ندارند، چگونه بايد رفتارها                    
گرچه ا.  )(Glanz, et al., 2015   گرفت، پاسخ دهند   ظر داد، و چه عواملي را بايد در ارزشيابي برنامه ها در ن           را تغيير 

ميزان موفقيت برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت متفاوت است، آن ها كه بر اساس نظريه ها و الگوهاي                  
ه طور كلي، مزاياي استفاده از نظريه ها و الگوها را           ب.  مناسب تهيه شده اند از احتمال موفقيت بيشتري برخوردارند         

 : مي توان چنين خالصه كرد
 ظريه ها و الگوها پايه و اساس مداخالت آموزشي را تشكيل مي دهندن ) 1
 بزاري براي تبيين و توجيه طرح هاي بهداشتي هستندا ) 2
 ارچوبي براي برنامه ريزيِ مداخالت بهداشتي هستندچ ) 3
 مه جهت و حقانيت مي دهنده برناب ) 4
  جلوگيري مي كنند"آزمون و خطا"ز روش سختِ ا ) 5
 مكان تكرارِ مداخالت بهداشتي را فراهم مي كنندا ) 6
 .)Doak, et al., 1995( رايندي روشمند براي تحليل موفقيت ها و شكست ها هستندف ) 7
 ديدگاهي نظام مند به يك واقعه يا        هدمجموعه اي است از سازه ها، تعاريف و قضيه ها كه نماين          "  ظريهن

  "موقعيت است و رابطه ميان متغيرها را به منظور تشريح و پيش بيني وقايـع يا موقعيت ها مشخص مي كند                        
(Glanz, et al., 2015). ر رشته آموزش بهداشت، نظريه، توضيحي است كلي در مورد چرايي عملكردهاي                د

 حفظ يا ارتقاي سالمت خود، خانواده، سازمان يا جامعه اش اقدامي  انجام               چرا فرد براي  .  مرتبط با سالمتِ افراد    
الگوها مبسوط تر و شامل    .   معموالً از چند نظريه براي تبيين مسئله استفاده مي كنند           لگوهاامي دهد يا نمي دهد؟    

وم رفتاري، نظريه   در هر صورت در عل      .اجزاي مختلفي هستند كه بعضاً مي توان آن ها را به شكل هندسي نشان داد            
از آنجا كه رفتارها بسيار پيچيده هستند و الگوي كاملي با صد              .  و الگو هر دو تالشي هستند براي تبيين رفتارها          

درصد دقت براي پيش بيني رفتار مردم وجود ندارد، تجديد نظر و اصالح الگوها به منظور بهبود فهم رفتارها و                        
 .برخوردار استمسائل مرتبط با سالمت از اهميتي ويژه 

بقه بندي الگوها و نظريه ها به گونه هاي مختلف صورت گرفته است، ولي به طور كلي آن ها را مي توان                  ط
 نظريه ها و الگوهايي كه براي برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزش             دسته اول :  به دو دسته تقسيم كرد    
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گوهايي كه براي تغيير رفتار از آن ها استفاده         ل نظريه ها و ا   ه دوم و دست بهداشت و ارتقاي سالمت به كار مي روند،        
 .(Glanz, et al.,2015) مي شود

  لگوهاي برنامه ريزيا
از آنجا كه امكان تشريح همه الگوهاي برنامه ريزي در اين مختصر ميسر نيست، تنها به معرفي برخي از                    

 . مهمترين و رايج ترين آنها بسنده مي شود
  

 
 ـ پروسيد  ـ الگوي برنامه ريزي پريسيد2شكل 
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 لگوي برنامه ريزي پريسيد ـ پروسيدا

 تدوين و در طي سه دهه، با         1980لگوي برنامه ريزي پريسيد توسط دكتر گرين و همكارانش در سال           ا
ايج ترين الگوي  معروف ترين و ر     پروسيد  ـ  كنون الگوي پريسيد   ا  .افزايش بخش پروسيد به آن، تكميل شد          

اين الگو از دو بخش پريسيد و پروسيد تشكيل شده          .  برنامه ريزي در زمينه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت است        
، به پرسش هايي از قبيل چه چيزي، به چه دليل و چه كسي پاسخ داده شده، و                 پريسيدبه طور كلي، در قسمت     .  است

ررات و عوامل سازماني و همچنين طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه            نع، خط مشي ها، مق   ا به منابع، مو   پروسيدبخش  
 : مرحله است9شامل ) 2شكل (پروسيد  ـ الگوي برنامه ريزي پريسيد. پرداخته است

   تيرزيابي اجتماعي و بررسي موقعا ) 1

استفاده كرد از هاي گوناگون توان از روشبراي اين كار مي  . شود  بررسي مي  يتجمعدر ايـن مـرحله، كيفيت زندگي        

و صاحبه با افراد كليدي     م جمعيت،منظور تعيين نيازها و آمال        تحقيقي به  بررسي آمار و مطالعات موجود، انجامِ      جمله
هاي كيفيت زندگي    ترين شاخص  ، بهترين و عملي   مورد مطالعه  جمعيتمشكالت اجتماعي   .  ، مشاهده و غيره   مطلـع 

 . آوري اطالعات استفاده كرد ند روش جمعبدين منظور بايد از چ. دهد دست مي را به

   رزيابي همه گير شناسيا ) 2

رنامه هاي اجتماعي ممكن است نياز به انجام        ب در بعضي .  ين مرحله براي برنامه هاي بهداشتي كاربرد دارد      ا
 شده در   در اين مرحله، مشكالت بهداشتي كه امكان دارد بر اهداف يا مشكالت اجتماعيِ تعيين              .  اين مرحله نباشد  

، و  سيبرنامه ريزان بايد با استفاده از داده هاي موجود، داده هاي همه گيرشنا        .  مرحله اول مؤثر باشد، شناسايي مي شود     
يافته ها و آمار پزشكي، مشكالت يا نيازهاي بهداشتي را اولويت بندي كنند تا بتوانند منابع موجود را براي حلّ آن                      

 شرح كامل   .ت هدف را تحت تأثير قرار داده است به مصرف برسانند              مشكل بهداشتي كه بيش از همه جمعي        
بندي مشكالت بهداشتي و چگونگي ظهور آنها در ميان جمعيت مورد مطالعه از اصول ضروري براي طبقه                        

ومير، شيوع، بروز، هزينه درمان، شدت         درنظر گرفتن مواردي همچون ميزان مرگ        .  مشكالت بهداشتي است   
بندي تواند به اولويت   كارآيي فردي و اجتماعي، قابليت پيشگيري، و امكانات موجود نيز مي               معلوليت، تأثير بر     

 . مشكالت بهداشتي كمك كند

   رزيابي رفتاري و محيطيا ) 3

داشتيِ تعيين شده در مرحله دوم بايد مشخص        هر اين مرحله، عوامل رفتاري و محيطيِ مؤثر بر مشكل ب          د
گيرند از جمله استعمال سيگار، تغذيه ناسالم، ورزش        ي از رفتارهاي فرد نشأت مي     بسياري از مشكالت بهداشت   .  شود

منظور از عوامل محيطي، موارد بيروني است كه درصورت اصالح           .  نكردن، عدم پيروي از دستورات پزشك و غيره       
ريزان ياري مي دهد   تشخيص اين مسئله به برنامه     .  مي تواند از رفتار، سالمت يا شيوه زندگي سالمِ فرد حمايت كند           

  .ا بر رفتار فرد تمركز دارند، تشخيص دهندنهواقع بينانه تر عمل كنند و محدوديت هاي برنامه هايي را كه ت
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 )  اكولوژيكي(رزيابي آموزشي و بوم شناختي ا ) 4

ر اساس تحقيقات به عمل آمده در مورد سالمت و رفتار اجتماعي، و همچنين ارتباط بوم شناختيِ محيط                  ب
ر الگوي  د  .اشتي تأثير بگذارند  دبا رفتار، تقريباً صدها عامل را مي توان شناسايي كرد كه مي توانند بر رفتار به                   

 .عوامل زمينه ساز، عوامل تواناساز، و عوامل تقويت كننده: پريسيد، اين عوامل به سه دسته تقسيم شده اند
ا، و برداشت هايي است كه مي توانند انگيزه فرد         ، نگرش ها، باورها، ارزش ه   امل آگاهي  ش :وامل زمينه ساز ع

 .را براي تغيير تقويت كنند
ه مهارت ها، تسهيالت، منابع يا موقعيت هايي گفته مي شود كه سبب تسهيل يا ايجاد                ب :وامل تواناساز ع

امعه يا نظام ها   ين عوامل بيشتر به وسيله نيروهاي درونِ ج      ا  .مانع در راه تغييرات رفتاري و محيطي مد نظر مي شوند         
 .ايجاد مي شوند

  پسخورندهايي كه فراگير، پس از اختيار رفتار جديد، از سوي ديگران  وه تشويق هاب: وامل تقويت كنندهع
  .اين عوامل ممكن است سبب دلسردي يا دلگرمي فرد براي ادامه رفتار شود. دريافت مي كند گفته مي شود

 .ي عواملي است كه بر عوامل رفتاري و محيطي تأثير مستقيم دارندمرحله چهارم شامل جداسازي و گروه بند

   رزيابي اداري و بررسي خط مشي هاا ) 5

. امل ارزيابيِ امكانات و توانايي هاي اداري و سازماني و منابع به منظور تدوين و اجراي يك برنامه است                 ش
 . و زمان بررسي مي شوددر اين مرحله، محدوديت هاي مربوط به منابع، خط مشي ها، امكانات

   جراا ) 6

با آنكه ارزشيابي در آخرين     .  رنامه به اقدامات عملي تبديل و برنامه اجرا مي شود          ب ر اين مرحله، اهداف   د
به طور .  مرحله عنوان شده است، بايد به خاطر داشت فرايندي است مستمر كه از ابتداي مرحله اجرا آغاز مي شود                    

 . و نتيجه تأثيرارزشيابي فرايند،:  از برنامه صورت بگيردكلي، بايد سه نوع ارزشيابي

   رزشيابي فرايندا ) 7

 .امل ارزشيابي سياست ها، منابع، كاركنان، كيفيت خدمات و اجراي برنامه استش

   رزشيابي تأثيرا ) 8

 تواناساز و   امل ارزشيابي تأثيرات برنامه بر اهداف مياني، مانند تغيير عوامل زمينه ساز، تقويت كننده،                ش
 .حيطي است معوامل رفتاري و

   رزشيابي نتيجها ) 9

امل ارزشيابي تأثيرات نهايي و بلندمدتِ برنامه و مقايسه آن با اهداف غايي، مانند تغيير در كيفيت                       ش
 .(Green, & Kreuter, 2015)زندگي، شاخص هاي بهداشتي و اجتماعي است 
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   (Comprehensive Health Education Model (CHEM)) لگوي جامع آموزش بهداشت ا

 :ه عبارتند ازك) Sullivan, 1973  (ين الگو شامل شش مرحله استا

   شاركت دادن مردمم ) 1

ر اين مرحله، بايد گروه هدف و افراد مسئولِ اجراي برنامه تعيين شود، نقش كساني كه دخيل هستند                     د
 .دمشخص گردد و ارتباطات الزم ميان افراد به وجود آي

   عيين اهدافت ) 2

ر اين مرحله بايد اهداف غاييِ مربوط به وضعيت سالمت، اقدامات فردي، عملكردهاي آموزش بهداشت                د
 .و منابع آموزش بهداشت مشخص شود

   عريف مشكالتت ) 3

ين مرحله شامل بررسي نيازها، تعيين فاصله ميان وضع موجود و آنچه بايد باشد و تعيين مشكلي كه بايد                   ا
 .ه وسيله برنامه حل شود استب

   راحي برنامهط ) 4

تعيين اهداف ويژه    )  تعيين مناسب ترين رويكرد براي رسيدن به اهداف؛ ب           )  مرحله شامل الف     ينا
كسب )  پيش آزمونِ برنامه و تدوين مراحل ارزشيابي؛ ح      )  نوشتن جدول زمان بندي، فعاليت ها، و منابع؛ د      )  عملياتي؛ ج 

 .گرفتن تعهد براي تأمين منابع است) نامه؛ و ضاجازه براي اجراي بر

   عاليت هاي اجراييف ) 5

امل كسب منابع الزم براي اجراي برنامه، تدوين سياست ها و مقررات الزم براي مراحل اجرا، و اجراي                   ش
 .برنامه است

   رزشيابي نتايجا ) 6

اهداف برنامه در چارچوب      امل تعيين ارزش كلي برنامه به وسيله مقايسه نتايج بدست آمده با                     ش
 . شده استهفعاليت هاي انجام گرفته و منابع استفاد

 بازاريابي اجتماعي

اگر شركت هاي تجاري مي توانند كاال و خدمات خود را به مردم بفروشند پس چرا ما نتوانيم با استفاده از                     
رايند بازاريابي اجتماعي    همان تكنيك ها مردم را به درپيش گرفتن رفتارهاي ضامن سالمت تشويق كنيم؟ ف                  

اكنون چند دهه   است كه متخصصين سعي مي كنند با استفاده از اصول بازاريابي                   .  پاسخي بود به اين پرسش     
براي بازاريابي اجتماعي تعاريف متعددي ارائه شده        .  تجاري موجبات ارتقاء سالمت افراد و جامعه را فراهم آورند           

فرايندي براي برنامه ريزي به منظور ترويج رفتارهاي      ":  عي را چنين تعريف كرد    بازاريابي اجتما )  1989(كاتلر  .  است
داوطلبانه مخاطبينِ هدف به وسيله ارائه منافعي كه خواستارش هستند، كاهش موانعي كه نگرانش هستند و ايجاد                  
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ابي اجتماعي كاربرد   بازاري")  1995(بر اساس تعريف اندرسون     .  "انگيزه در آنها براي شركت در فعاليت هاي برنامه        
تكنولوژي بازاريابي تجاري است براي تحليل، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هايي كه به منظور تأثير بر رفتار                  

 . "داوطلبانه مخاطبينِ هدف به منظور بهبود سالمت آنها و جامعه طراحي مي شوند
 

 :اده مي شوددر بازاريابي اجتماعي از چهار اصل بازاريابي تجاري استف

در بازاريابي اجتماعي به معناي رفتاري است كه مي خواهيم ترويج كنيم، مثل بستن كمربند ايمني،                    :محصول .1
انجام ماموگرافي، شركت در كارگاه ترك سيگار، انجام ورزش به طور مرتب، مصرف ميوه و سبزيجات، يا                       

 .تفكيك زباله از درب منزل
هزينه ممكن است   .   در قبال در پيش گرفتن رفتار مورد نظر بايد بپردازد           به معناي بهايي است كه فرد       :هزينه .2

پرداخت حق عضويت باشگاه ورزشي، پيمودن راه تا         .  مالي، رواني، جسمي، اجتماعي، احساسي يا زماني باشد        
مركز ترك سيگار، سخت بودن تغيير رژيم غذايي كه دوست داريم، يا ناراحتي هاي جسمي ناشي از ترك مواد                    

كاهش هزينه ها و به حداقل رساندن موانع انجام رفتار بر             .   جمله هزينه هايي هستند كه افراد مي پردازند        از
 . احتمال در پيش گرفتن رفتارهاي مورد نظر مي افزايد

. مكان مي تواند به محلِ عرضه كاال يا خدمات اطالق شود          .   در بازاريابي اجتماعي معاني گوناگوني دارد       :مكان .3
داروخانه، كلينيك، بيمارستان، خانه بهداشت، مدرسه، دانشگاه، باشگاه، مسجد، و محل كار مثال هايي             فروشگاه،  

 .از اين مورد هستند
ترويج معموالً از طريق اطالع رساني يا تبليغات        .   به چگونگي اشاعه محصول مورد نظر گفته مي شود         :ترويـج .4

تلويزيون، راديو، مطبوعات،   (ز جمله رسانه هاي گروهي      اين مهم مي تواند از طرق گوناگون ا        .  انجام مي گيرد 
 . ، فضاي مجازي، تابلوهاي تبليغاتي، مدارس و غيره عملي گردد)خبرنامه ها

 ظريه ها و الگوهاي تغيير رفتارن
تخصصان آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت به منظور كمك به افرادِ گروه هدف جهت تغيير رفتار،                    م

همانند الگوهاي برنامه ريزي، هر يك از اين        .   و الگوهاي مناسب در اين زمينه استفاده كنند          مي توانند از نظريه ها  
مك ليروي در الگوي    .  نظريه ها و الگوها، بسته به سطح تأثير مورد نظر، براي موقعيتي مناسب هستند                       

 : (McLeroy.et al.,1988) مورد تقسيم كرده است5بوم شناختي اجتماعي خود سطوح تأثير را به 
  وامل درون فرديع ) 1
  وامل ميان فرديع ) 2
  وامل سازمانيع ) 3
  وامل اجتماعيع ) 4
 ياست ها و خط مشي هاس ) 5
 

 الگوي مك ليروي، رفتارهاي بهداشتي بخشي از سامانه اجتماعي بزرگترِ رفتارها و تأثيرهاي                 بر اساس 
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) اكوسيستم(بوم  بزرگتر    كه بخشي از سامانه زيست      اجتماعي را تشكيل مي دهند، همانند رودخانه، جنگل يا كوير          
 .تغيير رفتار، نياز به ايجاد تغيير در كلِ سامانه براي حمايت از رفتارهاي بهداشتي دارداين، ربناب. است

 
راي فهمِ   ب .) (Eng, 1997   ـ الگوي بوم شناختي اجتماعي را به صورت تصويري نشان داده است          3كل  ش

اين رويكرد در فعاليت هاي ارتقاي سالمت، اجازه بدهيد فرض كنيم متخصص آموزش                 بهترِ چگونگي كاربرد     
  .بهداشت در نظر دارد با استفاده از اين چارچوب، به گروهي براي ترك سيگار كمك كند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اجتماعي                            شناختي ـ چارچوب بوم3شكل 

 

 

هامحيط
جمعيت ها

 مناطق

شبكه هاي اجتماعي

سازمان ها

 عملـكرد

 نظـريـه

افراد تحقيـق
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تخصص آموزش بهداشت مي تواند بوسيله برنامه ترك سيگار، اطالعات و مهارت هاي الزم براي ترك                م
او .  اده شده است   د اين تدبيري است فردي كه در دايره مركزي شكل نشان          .  را در اختيار شركت كنندگان قرار دهد     

براي مثال،  .  فرد را هدف بگيرد   )  ه يا دوستان  مثل خانواد (مي تواند از اين رويكردِ فردي فراتر رود و شبكه اجتماعي            
مي توان به اعضاي خانواده فردِ سيگاري آموزش داد كه چگونه از تغيير رفتار او حمايت كنند، اين كاري است در                       

 را كه فرد به آنها تعلق دارد بررسي و آن ها را به حمايت از رفتار جديد                   ييسپس مي توان نهادها  .  سطح ميان فردي 
يك تدبير  .  ينها شامل كانون ها، مراكز فرهنگي اجتماعي، انجمن ها، يا محلِ كارِ فرد مي شود           ا  .ق كرد شخص تشوي 

 در اين   مدر اين سطح ممكن است شامل تشويق اداره براي ايجاد محيطي عاري از دود سيگار و وضعِ مقررات الز                   
گرش غالب در مورد سيگار     ن  .ررسي مي شود س از اين مرحله، اجتماعي كه فرد در آن زندگي مي كند ب           پ  .زمينه باشد 

كشيدن چيست و براي حمايت از سيگار نكشيدن، چگونه مي توان اين نگرش ها را تعديل كرد؟ آيا فرهنگ حاكم                    
بر اجتماعِ فرد از محيط هاي بدون سيگار حمايت مي كند؟ سرانجام آنكه در مرحله آخر متخصص ارتقاي سالمت                    

انيني كه سيگار كشيدن را در اماكن عمومي محدود مي كند وجود دارد، آيا               قوآيا  .  گيردبايد كلِ جامعه را در نظر ب       
 مردم از اين قوانين حمايت مي كنند، آيا چنين قوانيني قابل اجرا هستند؟

 مهم ترين نظريه ها و الگوهاي تغيير رفتار
  لگوي باورهاي بهداشتيا ) 1
 لگوي مراحل تغييرا ) 2
  تماعيظريه يادگيري اجن ) 3
  ظريه اشاعة نوآورين ) 4
 تار برنامه ريزي شدهفظريه رن ) 5

  لگوي باورهاي بهداشتيا

، گروهي روانشناس اجتماعي از اداره خدمات بهداشت عمومي اياالت متحده در                1950ر اوايل دهه     د
م دادن آزمايش هاي   تالش براي فهم چرايي كوتاهي مردم در استفاده از خدمات بهداشتي پيشگيرانه موجود، يا انجا              

 تـي را تدويـن كردنـد    اشتشخيصـي بـراي تشخيـص بـه هنـگام بيماري هـاي بي نشانـه، الگوي باورهـاي بهد           
.(Rosenstock, 1966) ر اساس اين الگو، احتمال در پيش گرفتن رفتار بهداشتي بستگي مستقيم به دو تحليل                 ب

  عمل تحليل فرد از منافع و موانع      تهديد مي كند، و دوم،       از ميزان خطري كه او را           برداشت فرد اول،  :  دارد
 مشاهده مي كنيد، عوامل متعددي بر درك فرد از ميزان خطري كه او را تهديد                4همانگونه كه در شكل     .  هداشتيب

 : مي كند تأثير مي گذارند، اين عوامل عبارتند از

   رداشت فرد از ميزان آسيب پذيري اش نسبت به بيماري بـ  1

آنان هر چه خود را بيشتر مستعدِ ابتال ببينند،          .  راد احتمال ابتال به مشكلي بهداشتي را در نظر مي گيرند          فا
به عنوان مثال، فرد سيگاري هرچه خود را بيشتر مستعدِ ابتال به             .  احتمال دست به اقدام زدنشان بيشتر خواهد بود        



 آموزش بهداشت / 3                                                                                                       فصل كتاب جامع بهداشت عمومي   /  303

 

 
 

 .ر خواهد شدشتبيماري سرطان ريه احساس كند، احتمال ترك سيگار در او بي

   رداشت فرد از ميزان شدت بيماريبـ  2

اين برداشت ها شامل ارزشيابي پيامدهاي جسماني       .  ذهنيت افراد در مورد عواقب بيماري متفاوت است         
) مانند تأثير بر زندگي خانوادگي، روابط اجتماعي و وضعيت شغلي         (، و پيامدهاي اجتماعي     )مانند درد، ناتواني، مرگ   (

نجام دادن اقدامات بهداشتي در او نيز بيشتر          ا ن پيامدها هرچه از نظر فرد جدي تر تلقي شود، احتمال           اي.  مي شود
 .مي شود

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ـ الگوي باورهاي بهداشتي4شكل 

 

داشت هابر  عوامل واسطه اياحتمال اقدام

 . . جنسيت، نژاد، سن : عوامل جمعيت شناختي•

ويژگي هاي فردي، طبقه : عوامل رواني اجتماعي •
 . . .اجتماعي، فشار همسانان 

اطالعات در مورد مشكل : عوامل ساختاري •
 . . . بهداشتي، تماس با بيماري، تجربه قبلي 

برداشت فرد از منافع
و موانع انجام اقــدام 

 بهداشتي

احتمال در پيش گرفتن
رفتار بهداشتي مناسـب

برداشت فرد از شدت
بيماري و ميزان آسيب
پذيري اش در برابر 

 آن

برداشت فرد از 
ميزان خطري كه او 
 را تهديد مي كند

تبليغات رسانه هـاي گروهـي، راهنمايي :محرك ها
ديگران، بيماري يا مرگ اعضاي خانواده يا دوستان 

 )هداشتيبر اثر مشكل ب(
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 واسطه اي قرار   فزون بر اين، احتمال در پيش گرفتن رفتار مناسب بهداشتي تحت تأثير رشته اي عوامل               ا
خصوصيات (، عوامل رواني اجتماعي     )سن، جنس، نژاد و غيره      (دارد، عواملي مانند ويژگي هاي جمعيت شناختي        

  ).اطالعات در مورد بيماري، تجربه دوستان و غيره(، و عوامل ساختاري )مسانان و غيره هفردي، طبقه اجتماعي،
ين عوامل ممكن است    ا  . اقدام بهداشتي شوند    عواملي هستند كه امكان دارد موجب تحريك         حرك هام

مانند تبليغات رسانه هاي گروهي، توصيه پزشك، يا بيماري يا           (، يا بيروني    )مانند نشانه هاي بيماري  (دروني باشد   
  ).مرگ نزديكان بر اثر مشكل بهداشتي

  ـ احتمال اقدام3

براي اين  .   است  اقدام بهداشتي  احتمال مبادرت ورزيدن به   خرين مرحله از الگوي باورهاي بهداشتي        آ
كار، فرد بايد باور كند كه اقدام او براي پيشگيري، تشخيص و درمان به موقع يا كاهش شدت بيماري مؤثر واقع                        

اين موانع ممكن است دروني باشد،      .   را نيز در نظر مي گيرد     يطبيعي است كه فرد، موانع اقدام بهداشت       .  خواهد شد 
 .يروني باشد مانند هزينه، غيبت از كار، يا سختي دستيابيمانند درد يا اضطراب، يا ب

 لگوي مراحل تغييرا

 : تغيير رفتارِ ارادي شامل پنج مرحله است، )Prochaska, et al., 1979 ( اين الگوبر اساس
رد توجه فرد قرار نگرفته است، و امكان دارد او در مورد            ور اين مرحله، تغيير رفتار هنوز م       د :يش قصدپ  )  1

 .غيير حتي فكر هم نكرده باشدت
ر اين مرحله، فرد به وجود مشكل پي برده و تغيير رفتار را در نظر گرفته است، اما هنوز آمادة                     د:  صدق  )  2

 .دادنِ تعهد براي اقدام نيست
ر اين مرحله، فرد آماده تغيير رفتار و برنامه ريزي براي رسيدن به يك هدف رفتاري، مانند                  د  :تدارك  )  3

 .گار، استترك سي
 .ر اين مرحله، فرد، به طور آشكار، رفتار مورد نظر را در پيش  مي گيردد :عمل) 4
ا تثبيت، در اين مرحله، فرد براي حفظِ تغييرات و مقاومت در برابر وسوسه هاي بازگشت                     ي:  حفظ)  5
 .مي كوشد

.  قرار دارد، طراحي شوند    ابراين، برنامه هاي بهداشتي بايد بر اين اساس كه گروه هدف در چه مرحله اي             بن
وظيفه متخصصان آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت آن است كه گروه هدف يا فرد را از مرحله اي به مرحله بعد                        

 مرحله تغيير،   ينيكي از راه هاي تعي   .  در بسياري از موارد، مرحله تغيير ممكن است مشخص نباشد           .  هدايت كنند 
 .انجام دادن بحث گروهي با گروه هدف است

  ظريه يادگيري اجتماعين

عتقد بود  م)  1977(بندورا  .   اين نظريه، مهمترين نوعِ يادگيريِ افراد، فراگيري مشاهده اي است           بر اساس 
نوع فراگيري به تجربه مستقيم        كه انسان ها از راه مشاهدة رفتار ديگران و پيامدهاي آن ياد مي گيرند و در اين                  
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ن داده است در نوجواناني كه پدر و مادر يا دوستانشان مواد مخدر يا                    براي مثال، تحقيقات نشا    .  نيازي نيست 
    .مشروبات الكلي مصرف مي كنند احتمال مصرف بيشتر است

  ظريه اشاعه نوآورين

 ,Rogers  (بر اساس اين نظريه    .  رحي است بر چگونگي اشاعه و پذيرش نوآوري ها در يك جمعيت             ش         
ت به صورت عمودي از باال به پايين باشد، مانند آنچه از طرف متخصصان،                  اشاعه نوآوري ممكن اس    ،  )1983

ر د  .صاحبنظران، هنرمندان، يا افراد با نفوذ ديگر اشاعه مي يابد، و يا به صورت افقي به وسيله همسانان انجام شود                   
راجرز، .   جديد باشد   فناوري، رفتار يا برنامه اي     ،فعاليت هاي ارتقاي سالمت، نوآوري ها ممكن است به صورت نظر         

پيشگامان، زودپذيرندگان، اكثريت مقدم يا مؤخر، و         :  پذيرندگان نوآوري  را به چهارگروه طبقه بندي كرده است          
 .واماندگان
آنان معموالً افرادي هستند كه احساس      .  ، نخستين كساني هستند كه يك نوآوري  را مي پذيرند        يشگامانپ

آنان مي توانند الگويي براي     .  أتند، و ايجاد تغيير برايشان راحت تر است        امنيت مي كنند، مستقل، جسور و با جر        
ين عده معموالً شامل كساني هستند كه       ا.   كساني هستند كه به نوآوري عالقه دارند       زودپذيرندگان.  ديگران باشند 

گروه تمايل به   از ويژگي هاي هر دو      .  در نظام اجتماعي مورد اطمينان بوده و از رهبران فكري به شمار مي آيند               
 گروهي هستند كه امكان دارد عالقه مند به         اكثريت اوليه .  تصميم گيري بر اساس تفكر و انتظارات معقوالنه است        

 شامل افرادي است كه معموالً ديرباورند       اكثريت مؤخر .  نوآوري، اما نيازمندِ انگيزه هاي بيروني براي پذيرش باشند        
 معموالً يا جزو     واماندگان.  نوآوري را نپذيرند، خود را درگيرِ آن نمي كنند          جامعه شان   دمو تا زمانيكه اكثريت مر     

 .آخرين پذيرندگان نوآوري هستند و يا هيچگاه آن را نمي پذيرند
تخصصان آموزش بهداشت مي توانند از نظريه اشاعه نوآوري براي تعيين اهداف و جدول زمان بندي                  م

ع فرايند اشاعه، مي توانند در آغازِ كار نوآوري هاي بهداشتي را براي                 نان جهت تسري   آ.  واقع بينانه استفاده كنند 
 .پيشگامان و زودپذيرندگان مطرح كنند

  ظريه رفتار برنامه ريزي شدهن

قصدِ انجام دادن يك رفتار،      ،  )Fishbein & Ajzen, 1975  (ر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده      ب
 : تابعي است از

  رفتار،گرش فرد نسبت به آنن ) 1
 ظر افرادي كه برايشان اهميت قايل است در باره آن رفتار، و ن ) 2
 .رداشت فرد از سختي يا آساني به انجام رساندن آن رفتارب ) 3

 : براي مثال، بر اساس اين نظريه، امكان ترك سيگار در فردي كه ويژگي هاي زير را داشته باشد بيشتر است
 )نگرش نسبت به رفتار( داشته باشد  در مورد ترك سيگارتگرش مثبن ) 1
 ، و)هنجارهاي انتزاعي(صور كند ديگراني كه برايشان ارزش قايل است ترك سيگار او را تأييد مي كنند ت ) 2
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  ).احساس كارآمدي فردي(حساس كند توانايي ترك سيگار را دارد ا ) 3

 در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت نكات مهم
 :ت زير در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت از اهميت خاصي برخوردار استتوجه به نكا

-بندي مشكالت بهداشتي مي   براي تشخيص و اولويت   .  هاستكي از مراحل مهم اينگونه برنامه      يازسنجي  ين )1
مصاحبه ، پريسيد،    دلفي ، فيش بول ، تل استار       :به عنوان مثال  (هاي گوناگون نيازسنجي    بايست از ميان روش   

. روشي مناسب با وضعيت موجود را انتخاب كنيد        )  ، مشاهده و غيره   مصاحبه گروهي ،  مطلعو  با افراد كليدي    
 . اين امر باعث شناخت اساسي مشكل و در نتيجه برنامه ريزي بهتر و جامع تر مي گردد

 كساني بايد تهيه شود     بعضاً زمانيكه از مسئولين پرسيده مي شود برنامه براي چه         .  گروه هدف را تعريف كنيد     )2
با آنكه ممكن است مثالً برنامه  تلويزيوني كه پخش مي شود يا پوستري كه در معابر                .  پاسخ مي دهند براي عام   

نصب مي شود را همه ببينند، اما برنامه ها و مواد آموزشي بايد براي مخاطبين خاصِ خود تهيه شوند تا از                         
انند سن، جنس، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، وضعيت            خصوصياتي م .  كارآيي الزم برخوردار گردند     

اقتصادي، طبقه اجتماعي، فرهنگ، قوميت، زبان، باورها، آداب و رسوم و موارد ديگر بايد برحسب نياز در نظر                    
 . گرفته شوند

ي اهداف ويژه بايد واضح، قابل اندازه گيري و قابل حصول در ط           .  اهداف كلي و اهداف ويژه برنامه را بنويسيد         )3
اين كار براي ارزشيابي برنامه و انتخاب روش هاي مناسبِ رسيدن به آنها                 .  مدت زمان تعيين شده باشند     

 .ضروري است
بارها .  از كارهاي كم اثر و پرهزينه بايد پرهيز كرد        .  از منابع محدودي كه در اختيار داريد بهينه استفاده كنيد            )4

 توضيع پوسترهايي مي شود كه هدف خاصي را دنبال         مشاهده شده است كه بودجه هاي بهداشتي صرف تهيه و        
بايد از خود پرسيد برنامه پاسخگوي كدامين نياز بهداشتي           .  نمي كنند، كلي هستند و مخاطبينشان نامشخص      

جامعه است؟ چه تغييري ايجاد خواهد كرد؟ چند نفر از آن بهره مند خواهند شد؟ آيا اين بهترين راهِ رسيدن به                      
 دن بودجه است؟اهداف و هزينه كر

از .  با آنكه ارزشيابي يكي از مهمترين مراحل هر برنامه اي است، اما متأسفانه بهاي الزم به آن داده نمي شود                    )5
براي افزايش اثرگذاري، بعضي اصالحات       .  همان ابتدا بايد كار را با پايش و ارزشيابي فرايند شروع كرد                 

نتايج حاصل از اجراي برنامه،     .  وان تا پايان برنامه صبر كرد     تمي بايست در طي اجراي برنامه اِعمال شوند، نمي       
 .مثبت يا منفي، راهگشاي برنامه هاي بعدي خواهند بود

اين .  دهد، مراحل آنرا با دقت طراحي كنيد        در صورتيكه فرايند آموزش بخشي از برنامه شما را تشكيل مي              )6
 : مراحل عبارتند از

-اندازهطور دقيق و قابل   علوماتي، نگرشي و رفتاري كه بايد به      تعيين اهداف آموزشي در سه حيطه م      )  الف
 گيري نوشته شوند؛ 

) چه مطالبي بايد آموزش داده شود، و توالي موضوعات چگونه باشد              (آموزش شامل تعيين محتوا      )  ب
 هاي آموزشي، مواد و وسايل كمك آموزشي، تكاليف فردي و گروهي براي فراگيران؛ وروش
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گيري بررسي اعتبار و پايايي ابزار اندازه       ).  گيري، تجزيه و تحليل نتايج     ين ابزار اندازه  تدو(ارزشيابي  )  ج
 .  در فرايند ارزشيابي استمهمترين مسأله

يادگيري، فرايندي پيچيده است و      .  كندها كمك مي  هاي آموزشي گوناگون به كارآيي برنامه      استفاده از روش   )7
به همين دليل   .  ضي با خواندن، بعضي با شنيدن و بعضي با انجام پروژه           آموزند، بع هاي مختلف مي  افراد از راه  

اين .   آموزشي استفاده كنيد   هاي گروه هدف از تركيبي از چند روش       بهتر است بر اساس اهداف برنامه و ويژگي       
سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بارش        :  هاي آموزش مستقيم از جمله    روش)  ها عبارتند از الف   روش
مانند خودسنجي، مطالعه   (ار، نشان دادن عملي، كارِ گروهي، ايفاي نقش، بازي و گيم، فعاليت فردي                    افك

سازي، تور مطالعاتي، كارگاه هاي آموزشي،     و گروهي، بازديد علمي، شبيه    )  مطلب، حل مسئله، مطالعه موردي     
هنرمندان، پيشگامان، يا   :  ثالًم(دعوت از متخصصين يا افراد كليدي يا با تجربه، دعوت از افراد تأثيرگذار                   

، )كسانيكه مستقيم يا غير مستقيم تحت تأثير عوارض مشكل قرار دارند مثل دعوت از يك معتاد يا همسرش                   
مانند پاورپوينت،  (نمايش عروسكي، استفاده ازسرود، و در كنار اينها استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب                 

هاي گروهي  هاي آموزش غير مستقيم، از جمله استفاده از رسانه        روش)  ب؛ و   )  بورد و غيره  فيلم، اساليد، وايت  
 .بورد، فضاي مجازي، نمايشگاه و غيره، پوستر، بروشور، بيل)مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون(

آيا پيام يا مطلب براي آنها قابل فهم است، آيا به           .  مواد آموزشي خود را حتماً بر روي گروه هدف امتحان كنيد           )8
ها تهيه و   اظ فرهنگي براي آنها قابل قبول است، آيا تأثيرگذار است؟ چه بسا مواد آموزشي كه در وزارتخانه                 لح

 . سازي از كارآيي الزم برخوردار نيستندها ارسال مي شود اما به دليل عدم بوميبه استان

  الصه و نتيجه گيريخ
 هاي مزمن، توجه متخصصان را به يكي از         ومير از بيماري هاي عفوني به بيماري      غيير علل عمده مرگ   ت

عواملي مانند استعمال سيگار،    .  علل عمده اين بيماري ها، يعني شيوه زندگي و رفتار انسان ها، معطوف ساخته است             
 مؤثر بر بيماري    لمترين عوام مهالگوهاي تغذيه اي ناسالم، كم تحركي، مصرف مشروبات الكلي و تصادم ها ازجمله            

 .و مرگ هستند
، بسياري از بيماري هاي عفوني مهار       1950ستين انقالب بهداشت عمومي باعث شد تا اواسط دهه             خن

انقالب دوم،  .   و با هدف پيشگيري از بيماري ها و ارتقاي سالمت آغاز شد              1974دومين انقالب، از سال      .  شوند
با روشن شدن نقش    .  انيرم د پاسخي بود به مسائل حل نشده بهداشتي و هزينه هاي سرسام آور خدمات پزشكي و              

بالقوه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در تأمين سالمت مردم، دامنه فعاليت هاي آموزش بهداشت در كشورهاي                 
 افزون بر عوامل رفتاري، تأكيد متخصصان در طي چند دهه گذشته بر              .پيشرفته به گونه اي چشمگير گسترده تر شد    

 مؤثر بر سالمت باعث شده است كه فعاليت هايي همچون ايجاد              عوامل اقتصادي، محيطي، اجتماعي، و سياسي      
تغييرات نهادي و سازماني، حمايت هاي اجتماعي و وضع قوانين و مقررات حامي سالمت در گستره فعاليت هاي                    

 .متخصصين اين رشته قرار بگيرد
ن يكي، به ا  گر كشورهاي پيشرفته، پس از صرف هزينه هاي بسيار در بخش خدمات و فناوري هاي پزش               ا
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اسخگوي نيازهاي بهداشتي جامعه نيست و نمي تواند تأمين كننده سالمت افراد           پ نتيجه رسيده اند كه الگوي پزشكي    
باشد و فعاليت هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت از بيشترين ظرفيت براي تأمين سالمت مردم برخوردار                      

هاي صنعتي  ر كيفيت خدمات پزشكي قابل قياس با كشو        است، اين امر در كشورهايي كه از نظر منابع، كميت و            
 .نيستند، ضروري تر مي نمايد

با آنكه علل عمده مرگ و مير در كشور ما بيماري هاي قلبي عروقي، تصادم ها و سرطان ها هستند و جامعه                  
آموزش با معضالت بزرگي از جمله اعتياد، بزهكاري، روابط جنسي ناايمن و طالق مواجه است، برنامه هاي                        

تر را فراروي جامعه قرار مي دهند، هنوز جايگاه واقعي خود          هزينهبهداشت و ارتقاي سالمت كه راه حل اساسي و كم         
 درماني و   تهنوز عمده بودجه اين بخش صرف خدما        .  درماني پيدا نكرده است    /را در سامانه خدمات بهداشتي     

 .دارويي مي شود
ر مهار بيماري هاي عفوني و مرگ هاي ناشي از آن ها بسيار موفق             در ايران سامانه خدمات بهداشتي اوليه د        

اما اكنون زمان آن رسيده است كه از ظرفيت هاي عظيم برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت                 .  عمل كرده است  
 .اجتماعي بهره ببريمبراي مهار بيماري هاي مزمن، مرگ  هاي زودرس و حل معضالت بهداشتي
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 ط هاي مراقبت از سالمتدر محين فردي ارتباطات بي مباني
Principles of interpersonal communication in health care settings 

 
 دكتر محمدحسين كاوه

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 هداف درس ا
  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 داليل اهميت ارتباطات بين فردي را در زندگي شخصي و حرفه اي توضيح دهد 

 ندخصوصيات ذاتي ارتباطات بين فردي را بيان ك 

 عناصر كليدي تشكيل دهنده ي فرايند ارتباط بين فردي را در قالب يك نمودار ترسيم نمايد 

 هر يك از عناصر تشكيل دهنده ي فرايند ارتباط بين فردي را به شكل كاربردي تعريف كند 

 اصول مهم ارتباط بين فردي را با ذكر داللت هاي كاربردي هر كدام شرح دهد 

 .اط بين فردي را همراه با ذكر مصاديق عملي توضيح دهدارتب) كاركردهاي(اهداف  

 

 مقدمه
.  اجتماعي و ناگزير از برقراري ارتباط بين فردي براي رفع نيازهاي خود يا ديگران است                 انسان موجودي 

 از  جزء جدانشدني خدمت مي پردازند، ارتباطات انساني     ارائه ي  ط هاي مراقبت از سالمت به      محيبراي كساني كه در     
ه و بنيادي در حوزه ي مراقبت سالمت، رابطه ي بين افراد،              عامل اولي .  آنان است اليت ها و فرايندهاي كاري      فع

 ارتباط بين فردي، پيوسته     مهارت هاي.  پزشك يا پرستار و بيمار همچنين ارائه دهندگان مراقبت با يكديگر است            
ان و ساير ارائه دهندگان مراقبت سالمت       به عنوان مجموعه ي مهارتي بسيار مهم كه يادگيري آن براي پزشك          

 بيمار،  تمندياين مجموعه مهارتي، تعيين كننده ي كليدي براي رضاي       .  الزامي قلمداد مي شود، توصيف شده است     
 تصميم گيري   ارتباط اثربخش براي   .، پيروي بيمار، و رضايت آگاهانه ي واقعي است        پزشكيپيشگيري از خطاهاي    

 .بت، و كارآمدي خدمات سالمت، امري حياتي استمشاركتي و دوطرفه در مراق
ارتباط نه تنها براي    .   ارتباطي خوب براي اثربخشي مراقبت هاي سالمت، امري اساسي است          مهارت هاي

از جمله فوايد ارتباط    .  ـ ارائه دهنده ي مراقبت حرفه اي، بلكه درون تيم مراقبت سالمت نيز اهميت دارد             تعامل بيمار 
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ارتباط اثربخش مي تواند درك بيمار را از درمان          .  ري خوب و افزايش رضايتمندي بيمار است       اثربخش، روابط كا  
همچنين موجب  .  افزايش دهد، تمكين را بهبود بخشد و در برخي موارد، به بهبود وضعيت سالمت، منجر شود                    

 گفتار به معرفي  ن  اي.  مي شود كه رابطه ي بيمار ـ ارائه دهنده ي مراقبت حرفه اي بيشتر متوازن و انساني گردد                  
ت، اجزاء و اصول اين      گفتار ماهي در اين   .  ارتباطات بين فردي مي پردازد و داليل اهميت آن را تشريح مي نمايد             

 .ارتباطات را بررسي مي كنيم

 ارتباطات بين فردي مهم است؟چرا مطالعه ي 
“  فردي چه سودي مي برم؟    من با مطالعه و يادگيري ارتباطات بين      ” ديگر ممكن است اين باشد كه        سؤال

به همان  .  اصلي وجود بشر است   ا   عمده ي  ادگيري و توسعه شناخت و درك از پديده هاي طبيعي و انساني جزء              ي
از داريد، به درك    نيخ، علم تجربي، جغرافيا، و رياضيات        اندازه كه شما به شناخت و درك علوم مختلف مانند تاري            

راتي كه بر يكديگر      و تأثي  )ا بر خط  با رسانه، ي  رو در رو،     (اگون آن   نحوه ي تعامل مردم با يكديگر، طرق گون        
ان مطالعه ي اين گفتار شما با موقعيت ها و از طرف ديگر مهارت هايي آشنا                در جري .  مي گذارند نيز محتاج هستيد   

 .ت بسيارندحائز اهميمي شويد كه براي موفقيت شخصي و اجتماعي همچنين حرفه اي شما 

 اجتماعيت شخصي و موفقي

. ت و شادكامي شخصي شما بستگي زيادي به اثربخشي تان به عنوان يك ارتباط گر بين فردي دارد                موفقي
. نزديك و عاطفي عمدتاً از طريق تعامالت بين فردي شما ايجاد، حفظ، و گاهي تخريب مي شوند                روابط دوستانه ي   

.  ارتباط بين فردي در بين اعضاي خانواده دارد        همين طور موفقيت شما در روابط خانوادگي بستگي بسيار زيادي به          
 درصد آنان احساس مي كردند كه       53 سال،   18 فرد بزرگتر از      1000مايشي از اندكي بيش از       در پي براي مثال،   

شتر از كساني كه  فكر       به طور بارز بي    فقدان ارتباط اثربخش و مناسب، علت اصلي شكست در ازدواج است ـ                 
(فاميلي را دليل اصلي مي پنداشتند       آنان كه تعارض هاي     اي)   درصد 38  (امل مهمي است  ت مالي، ع  وضعيمي كردند  

 ).  درصد14
ن نحو، موفقيت اجتماعي شما در تعامل با همسايگان، آشنايان، دوستان، همكاران و كساني كه                  به همي  

بخش دارد، گفت و     توي رضاي هر روز با آنان مالقات و مراوده داريد، بستگي به توانايي شما در برقراري گفت و گ                 
 .  كه راحت، آرامش دهنده و لذت بخش باشدگويي

 موفقيت حرفه اي 

ت موفقيد  كلي و توسعه ي ارتباطات بين فردي به طور گسترده و نزد اكثر افراد به عنوان                  برقراري  توانايي
د تا  اي محل كار داشته  ده يا    تحصيل در يك دانشك    براياز مصاحبه ي اوليه اي كه     .  غلي و حرفه اي قلمداد مي شود    ش

كارآموزي و مشاركت در انجام كارها و سپس رهبري و مديريت جلسات، مهارت هاي شما در ارتباطات بين فردي                    
 . ت شما را تعيين مي كنداست كه عمدتاً موفقي

  "بسيار مهم" خصلتي كه در تصميمات استخدامي 23 ديده شده كه در بين  اي در مطالعهبراي نمونه،  
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 خودآزمايي

 ارتباطات بين فردي چگونه مي انديشيد؟در باره ي 

 و براي عبارت هايي كه      "ص"ح هستند حرف     ر شما صحي  زير را بخوانيد؛ براي عبارت هايي كه از نظ         هر كدام از عبارت هاي      
 . را درج نماييد"غ"معتقديد نادرست هستند حرف 

 .ن گونه زاده مي شوندشوند، بلكه ايارتباط گران خوب ساخته نمي . 1..... 
 .شتر ارتباط برقرار كنيد، بهتر خواهيد بودهر چه بي. 2..... 
ن فردي تان، راهنمايي خوب براي پيروي اين است كه هر چه مي توانيد باز، همدالنه، و حمايتگرانه عمل                     در ارتباطات بي  .  3.....  
 .كنيد
ت ها يا طبقات اجتماعي ـ اقتصادي ديگر هستند اين         قوميه از فرهنگ ها،    ن راهنما هنگام برقراري ارتباط با كساني ك       بهتري.  4.....  

 . است كه تفاوت ها را ناديده بگيريد و با فرد مقابل درست مانند اعضاي ديگر فرهنگ خودتان رفتار كنيد
 .د مخرب است و بايستي رفع و ريشه كن شودترس از مالقات افراد جدي. 5..... 
 .ا تعارضي در ميان باشد، رابطه ي شما در خطر استف ياختال كه زماني. 6..... 

 
به موازات توسعه ي دانش    .   نادرست بودند  به طور كلي  د؟ همان طور كه احتماالً دقت كرده ايد، تمام شش عبارت            چطور پاسخ دادي  

د ر آنها را درست فرض كني     اگشما در زمينه ي ارتباطات بين فردي، كشف خواهيد كرد كه نه تنها اين باورها نادرست هستند بلكه                   
 .فعالً، و به طور خالصه، برخي از داليل نادرستي هر كدام از عبارت ها را بيان مي كنيم. دچار مشكل خواهيد شد

 از مردم باهوش تر يا برونگراتر متولد مي شوند، همه مي توانند             اگرچه برخي  آموختني است؛      مهارتي ،ارتباط اثربخش  )١
 .بود دهند و ارتباط گران اثربخش تري شوندتوانايي هاي خودشان را به

د، ر عادات بد را انجام دهي      ت ارتباطاتي كه مردم برقرار مي كنند مهم نيست، بلكه كيفيت آنها اهميت دارد؛ اگ                 كمي )٢
د تا اين كه فردي مؤثر و موفق شويد، بنابراين مهم است كه الگوهاي صحيح                 دارد كه نامؤثر رشد كني     شتريبياحتمال  
 .گيريد و اصول اثربخشي و موفقيت را دنبال كنيدرا ياد ب

 كه در يك موقعيت، مناسب است ممكن است در            ارتباطيت ارتباطي منحصر به فرد است و بنابراين نوع            هر موقعي  )٣
 .موقعيتي ديگر مناسب نباشد

 اغلب به يك پيام     ن پيش فرض احتماالً شما را با مشكل مواجه مي سازد، زيرا مردمي كه فرهنگ هاي متفاوتي دارند                اي )٤
 آن چه كه ارتباط بين       براي فرهنگ هاي مختلف از قواعد متفاوتي        اعضاين  همچنيمعاني متفاوتي نسبت مي دهند؛      

 .فردي مناسب قلمداد مي شود و آنچه كه نامناسب محسوب مي گردد پيروي مي كنند
مقام و  ژه اگر آن ها كساني باشند كه        وي به   . و مضطرب هستند   مناكبياري از مردم هنگام مالقات با افراد جديد،          بسي )٥

اگر اين ترس را ناديده نگيريد، بلكه مديريت كنيد شما را قادر خواهد ساخت تا صرف نظر از سطح ترسي                     اقتدار دارند؛   
 .كه اكنون داريد تأثيرگذار بشويد

كند، بلكه اگر اين تعارض     تعارض همراهند؛ صرف وجود تعارض، روابط را مختل نمي          با تجربه ي    دار   تمام روابط معني   )٦
 .به نحو غير اثربخشي مديريت شود، مي تواند اغلب به رابطه آسيب برساند

 رايج در   ذهنيد همين جا مناسب باشد كه به تمرين مهارت تفكر نقادانه با زير سؤال بردن پيش فرض هاي                   شايد كرد؟   چه خواهي 
 چه باورهاي براي مثال، در نظر بگيرد       .  تباطگر بين فردي بپردازيد   باره ي ارتباطات بين فردي همچنين خودتان به عنوان يك ار          

 اين باورها چگونه بر ارتباطات شما تأثير مي گذارند؟. ديگري در باره ي ارتباطات و در باره ي خودتان به عنوان يك ارتباطگر داريد
 

د از استخدام كنندگان در صدر       درص 89 نزد   "ارتباطات و تعامالت بين فردي    مهارت هاي  " بودند،   رتبه بندي شده  
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. ار باالتر از ساير خصلت هايي بود كه در رتبه هاي بعدي قرار داشتند             بسين مهارت ها   اي.  بود)  اولويت اول (فهرست  
نقشي مهم در   جاد مي كند،    اي "مالي و تجاري  در حوزه هاي    پيشرفت   ي براي ت مهم مزي"مهارت هاي بين فردي    

 را  ماربي  -، ارتباط پزشك  دهد را كاهش مي    ناگوار در پزشكي  رد، اتفاق هاي   ادار  ري از خصومت ها در محيط ك     جلوگي
ت و شايستگي حرفه اي پزشكان و كارآموزان         صالحي ل دهنده ي تشكيكي از شش حوزه ي      ، و ي  بخشدبهبود مي  

ام بيشتري  د بر چه چيزي تأكيد و اهتم        كاركنان باي در پيمايشي از كارفرماياني كه از آنها سؤال شده بود              .  است
 را باالتر از تمام مهارت هاي فهرست شده         " ارتباط اثربخش كالمي و نوشتاري      توانايي" درصد   89داشته باشند،   

 كه سؤال شد چه چيزي دانشجويان را براي موفقيت و پيشرفت مهيا                  وقتي مايشو در همان پي    .   كردند قلمداد
ارتباط بين فردي   مهارت هاي  .   مورد تأكيد قرار دادند     را "مهارت هاي ارتباطي ")   درصد 84(مي كند، بيشتر مديران    

 .در تمام حرفه ها و مشاغل اهميت دارند
هر چه شما   .  ارتباط بين فردي براي موفقيت در كارها نقش حياتي دارند            روشن است كه مهارت هاي       

چه خصلت ها و   اين كه   ارتباطات بين فردي آگاه و عالم باشيد، بينش و دانش بيشتري در باره ي                در باره ي   بيشتر  
هر چه  .  اثربخش و موفقيت زا هستند و چه خصلت هايي موثر و سازنده نيستند، به دست خواهيد آورد                 كنش هايي  

مهارت هاي بيشتري در عرصه ي راهبردهاي ارتباطات بين فردي داشته باشيد، گزينه ها و قدرت انتخاب شما براي                 
بيشتري هر چه دانش و مهارت هاي      به طور خالصه،    .  شتر خواهد بود  برقراري ارتباط در موقعيت هاي گوناگون بي     

 .  باالتر خواهد بودرديداشته باشيد، احتمال موفقيت شما در دستيابي به اهداف بين ف
اوي و شفاف سازي پيش فرض ها يا گرايش هاي ذهني خودتان در           واكش درآمدي بر مطالعه،     به عنوان پي   

بدين منظور اجراي يك خودآزمايي كوتاه مثل آزموني كه در صفحه             .  د خواهد بود  باره ي ارتباطات بين فردي مفي    
 .شنهاد مي شودپيقبل پشت سر گذاشتيم، 

 ت ارتباطات بين فرديماهي
اين تعريف نسبتاً   .    فرد مستقل است  )  يا گاهي بيشتر  ( و غيركالمي بين دو      تعامل كالمي ارتباط بين فردي    

 .تباط بين فردي، داللت مي كند كه به آن ها مي پردازيمساده بر تعدادي از ويژگي هاي ار

 كديگر است افراد مستقل با ي)رگذاري متقابلكنش و تأثي(متضمن تعامل ن فردي، ارتباط بي

ن فردي، ارتباطي است كه بين افرادي كه به نحوي با يكديگر پيوند دارند واقع مي گردد؛ براي                   ارتباط بي 
ت اگرچه ماهي .  دي و كارفرمايش، دو خواهر يا برادر، معلم و دانش آموز، دو دوست            ن پسري و پدرش، كارمن    بيمثال،  

ن ارتباطات اغلب گروه هاي كوچك صميمي مثل خانواده را نيز در بر               است، اي ارتباط بين فردي عمدتاً دو نفره         
ـ           .  مي گيرد در و مادر، برادر و خواهر و        مادر و فرزند، پ    حتي در خانواده نيز ارتباطاتي كه واقع مي شود اغلب دو سويه 

 . ن قبيل، هستنداز اي
، ارتباطات دوستانه ي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي مانند فِيس بوك كه طي آن ها پيامي همزمان به               بعضي 

 ارتباط بين فردي قلمداد      را نوعي چندين دوست نزديك و صميمي فرستاده مي شود و آنها بدان پاسخ مي دهند                
 collective) جمعي   گوهاي و     گفت ه پردازان  نظري برخي.  حب نظران اين را قبول ندارند      مي كنند و برخي صا   
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chats)ز ارتباط بين فردي محسوب مي نمايند را ني مجازي در فضاي. 
:  كه به ارتباطات بين فردي مي پردازند نه تنها با يكديگر پيوند دارند، بلكه آنان مستقل نيز هستند                  افرادي 

براي مثال، در يك خانواده، درگيري       .  نتايج و اثراتي را براي شخص ديگر به همراه دارد          كنش هاي يك شخص،    
 .ر بگذارد تأثير فرزندان، اعضاي خانواده ي گسترده و شايد دوستان و همسايگان، سايفرزند با پليس بر والدين

 در مراقبت، و    تعامل اثربخش براي دستيابي به رضايتمندي بيمار، تصميم گيري مشاركتي و دو طرفه                 
اين تعامل، براي ارتقا و بهبود روابط بين فردي در محيط كار بين                 .كارآمدي خدمات سالمت، امري حياتي است      

اما، شواهد حاكي از اين است كه مراودات بين فردي در             .  گروه هاي حرفه اي و همتايان نيز عاملي اساسي است         
ده ي مراقبت ـ بيمار و يا ارتباط كاركنان با يكديگر، با                محيط هاي مراقبت سالمت، اعم از ارتباط ارائه دهن           

نارسايي هاي ارتباطي به مشكالت و پيامدهاي نامطلوب        .  كاستي هايي همراهند و با ظرفيت بهينه اجرا نمي گردند        
بسياري همچون اشتباه در تشخيص، خطا در مداخالت درماني مثل تجويز دارو يا اعمال جراحي، برداشت هاي                     

مطالعات نشان  .   تمكين ناكافي نسب به برنامه ي مراقبتي، و تعارض هاي بين فردي منجر مي شوند                  نادرست،
مراقبتي، فرصت كافي براي بيان مشكالت، سؤاالت و دغدغه ها در           /  مي دهد كه در بسياري از مواجهه هاي طبي       

د از تمام شكايات و دغدغه هاي        درص 50همچنين، در بسياري از موارد تنها         .  اختيار بيماران قرار داده نمي شود     
 درصد از مالقات ها، بيمار و پزشك در مورد ماهيت مسئله با يكديگر              50بيماران، شناسايي و رسيدگي مي شوند؛ در       

 ثانيه از زماني كه بيمار به توضيح مشكلش مي پردازد             18توافق ندارند؛ به طور متوسط، پزشكان اغلب پس از             
الب است بدانيد بيشتر شكايات عليه سوءعملكرد پزشكان به خطاهاي ارتباطي مربوط            سخنان او را قطع مي كنند؛ ج     

مي شود نه صالحيت حرفه اي و رايج ترين شكايت بيماران اين است كه پزشكان، اطالعات در اختيار آنان قرار                       
 .نمي دهند

 ن فردي ذاتاً رابطه اي استارتباط بي

 ناگزير و اساساً ماهيت رابطه اي دارد؛ ارتباط بين فردي درون            ل وابستگي متقابل، ارتباط بين فردي     به دلي 
 . رابطه رخ مي هد، بر رابطه تأثير مي گذارد و رابطه را تعريف مي كند

كه شما ارتباط برقرار مي كنيد تا حد زيادي متأثر از نوع رابطه اي است كه بين شما و شخص                      نحوه اي   
ن دوست خود تعامل مي كنيد؛      تفاوت از بهتري   فردي خود به گونه اي م      شما با مربي ارتباط بين     .  ديگر وجود دارد  

 كه اتفاقي با او آشنا شده ايد بسيار فرق          فرديتعامل شما با برادر يا خواهرتان با تعامل شما با همسايه، همكار، يا                
وت از  بسيار متفا  به گونه اي     (Tweeter)  تر و توئي   (Facebook)  ارتباط شما از طريق فيسبوك      .  مي كند

 .تعامل تان در يك موقعيت رودررو استنحوه ي 
ن نحوه اي كه شما ارتباط برقرار مي نماييد و روشي كه تعامل مي كنيد، بر نوع رابطه اي كه ايجاد                   همچني 

اگر شما به شيوه اي صميمانه با شخصي تعامل كنيد، به احتمال زياد رابطه اي                   .  ر خواهد گذاشت   د تأثي مي كني
در صورتي كه مكرر پيام هاي آزاردهنده و نفرت انگيزي را مبادله كنيد، به احتمال              .   وجود خواهيد آورد   دوستانه را به  

اگر نسبت به فرد ديگر مرتّباً اظهار احترام و حمايت كنيد، احتمال اين              .  خصمانه را ايجاد خواهيد كرد    رابطه اي  زياد  
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ن يكي از واضح ترين تجربه ها يا        مطمئنّاً اي .  ياد است كه رابطه اي احترام آميز و حمايتي به وجود آيد بسيار ز               
اري از مردم اهميت و قدر       اما، بسي .  مشاهداتي است كه شما مي توانيد در خصوص ارتباط بين فردي داشته باشيد             

 . مي شوند نمي دانند) يا تخريب(اين رابطه ي بسيار روشن را بين آنچه كه مي گويند و رابطه هايي كه ايجاد 

 قرار دارد) گستره(ن فردي روي يك طيف  بيارتباط

ن فردي وضعيتي خاص و ثابت نيست، بلكه مي تواند وضعيت هاي پويايي روي يك طيف يا                   ارتباط بي 
 highly)  شخصيار   تا بسي   (impersonal)  تي نسبتاً غيرشخصي   وضعيكه از    )  1شكل  (گستره باشد    
personal)  شما گفتگويي  غير خصوصي طيف،     و به عبارتي  صي   وضعيت وضعيت غيرشخ   در انتهاي .   امتداد دارد 

در انتهاي بسيار   .  كديگر را نمي شناسند؛ براي مثال، فروشنده و مشتري        واقعاً ي ساده را بين مردم شاهد هستيد كه         
ف ارتباط بين كساني اتفاق مي افتد كه پيوند بسيار صميمانه و نزديكي با هم                 طي)  و خصوصي مانه  صمي  (شخصي

شكل هاي تعداد خصوصيات،    .  ال، پدر و پسر، دو عاشق و معشوق قديمي، يا بهترين دوستان                 دارند؛ براي مث   
 .غيرشخصي و شخصي ارتباط را از يكديگر متمايز مي كنند

بر اساس نقش هايي   در نمونه ي غيرشخصي ارتباط، افراد معموالً         .نقش در مقابل اطالعات شخصي     •
ديگر پاسخ مي دهند؛ فروشنده با مشتري به عنوان فردي           كه در حال حاضر دارند و ايفا مي كنند به يك           

اما، پدر  .  خاص و آشنا رفتار نمي كند بلكه به عنوان يكي از چندين مشتري  ديگري كه دارد، تعامل مي كند                
و پسر با يكديگر به عنوان افراد ويژه تعامل مي كنند و بر اساس اطالعات شخصي و خصوصي با هم                        

 . رفتار مي نمايند

 كه جامعه براي    قواعديفروشنده و مشتري بر اساس         . در مقابل قواعد شخصي    د اجتماعي قواع •
از طرف ديگر، پدر و پسر بر        .  تعامل ميان فروشنده ـ مشتري تعيين مي كند، با يكديگر رفتار مي  نمايند            

ا صدا  كديگر ر يبراي مثال، نحوه اي كه      .  اساس قواعدي كه شخصاً ايجاد كرده اند با هم تعامل دارند            
مي كنند، يكديگر را لمس مي كنند، و درجه ي نزديكي فاصله ي فيزيكي، منحصر به خود آنهاست و توسط                 

 . خود آنها تعيين مي شوند نه جامعه

گر در پيام هايي است كه رد و بدل           تفاوت دي  .ي اجتماعي در مقابل پيام هاي شخصي      پيام ها •
اطالعات شتري مبادله مي كنند ماهيتاً غيرشخصي اند؛        براي مثال، پيام هايي كه فروشنده و م       .  مي شوند
اما، در  .  است)  در حد صفر  (مبادله مي شود و محتواي عاطفي نيز ناچيز          )  در حد صفر  ( ناچيزي   شخصي

 ممكن است طيف و تنوع وسيعي داشته باشند؛ بعضي مواقع بسيار شخصي و                   پيام ها مثال پدر و پسر    
 . استم زيادي از احساسات و عواطف صميمانه و پر از اطالعات شخصي و حج
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. ن شكل، مثالي براي نشان دادن تنوع ارتباطات بين فردي است            اي  .ارتباطات بين فردي  گستره ي  .  1شكل  

شما ممكن است بخواهيد طيف      .  مي توان مصاديق ديگري نيز روي اين طيف در موقعيت هاي مختلف نشان داد             
 .مورد نظر خودتان را ترسيم نماييد

 

 ن فردي مشتمل بر پيام هاي كالمي و غيركالمي استرتباط بيا

ن  همچني ،كلمات.  ن فردي مبادله ي هر دوي پيام هاي كالمي و غير كالمي را شامل مي شود               تعامل بي 
حاالت چهره اي كه به كار مي بريد، تماس چشمي شما، و وضعيت بدني تان ـ در تعامل چهره به چهره ـ و متن،                         

همين طور، شما پيام هاي بين     .  ي بين فردي را انتقال مي دهند      پيام ها ، شما (online)ي برخط   تصاوير و ويديوها  
ز پيام هايي   سكوت ني  حتي.  ، و المسه، دريافت مي كنيد    يفردي را از طريق حواس خودتان؛ شنوايي، بينايي، بوياي          

 . بين فردي منتقل مي كند
 واژگان در سخن، و گوش       قي ها از طر  دهيواضح ا  ابراز   ني همچن ،حي توض يي توانا ، خوب يارتباط كالم 

تكرار (  ندهي سخنان گو  ييگوش دادن، واگو  :   عبارتند از  ياط كالم ب ارت يمهارت ها.   است گراني به د  قيدادن دق 
 .  سؤاالتدني و پرسصي تلخ،ي، شفاف ساز) متفاوتيبه شكلاست مجدد آنچه كه فرد گفته 

 است كه از    ي مي شود شامل تمام اشكال ارتباط     دهي نام زيدن ن اغلب به عنوان زبان ب    كه    يركالميارتباط غ 
 نيبفيزيكي   ي حاالت چهره، نحوه ي نگاه كردن، فاصله ي          رندهي مي شود و در برگ     جادي از واژه ها ا    ري غ يقيطر
 بر ادارك فرد از     ي اساس ري تأث يركالميارتباط غ .   است گري موارد د  ي و برخ  ،ي حركات بدن، لمس، رفتار صوت     ،يفرد
اما، .   مي گذارند ري تأث ماراني ب ي فرد ني پزشكان بر اعتماد ب    يپژوهش نشان داده است كه پيام هاي كالم      .  فتگو دارد گ

ـ  را منتقل مي كنند   يامينحوه اي كه پزشكان پ    ـ ركالمي ارتباط غ  يعني     كه  ي اطالعات ي كالم ي به اندازه ي محتوا   ي 
رفتار پزشكان مانند   .   دارد يجانيهي ـ    اي با تبادل اجتماع   ژهياط و  ارتب يركالميرفتار غ   . دارد تي اهم ،نديارائه مي نما 

 تي با رضا  ها ادداشتي خواندن   ي برا ي و صرف وقت كمتر    ماري ب كيخم شدن به جلو، تكان دادن سر، نشستن نزد         
 . همراه و مرتبط بوده استمارانيب

دن، نشانه هاي فرازباني   ، لمس، زبان ب   )شامل ابراز حاالت چهره و تماس چشمي         (چهره  به  تعامل چهره 
، نزديك بودن فاصله ي بين فردي، ظاهر فيزيكي و حاالت بدن              )ارتباط صوتي كه متمايز از زبان بالفعل است         (
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سه رفتار غيركالمي كه از لحاظ اعتماد بيماران نسبت به            .  همگي گفتگوي كالمي را گوياتر و معنادارتر مي كنند        
تماس مداوم چشمي بين      .تماس چشمي، موقعيت بدن و لبخند      :   عبارتند از  پزشكانشان بالقوه مهم و تأثيرگذارند،     

از آن طرف،   .  پزشكان و بيمارشان با افزايش رضايتمندي بيمار، فاش كردن اطالعات و درك بيماران ارتباط دارد                
يمار را با   استفاده مدام از رايانه ها و پرونده هاي الكترونيك بيمار در حين مشاوره حفظ تماس چشمي پزشك با ب                    

پزشكان با وضع   .  طرز قرار گرفتن بدن پزشك نيز ممكن است بر اعتماد تأثير بگذارد               .  مشكل مواجه مي سازد  
اگر پزشكان فاصله ي فيزيكي كمتري را داشته        .  قرارگيري بدن خود مي توانند حس مشاركت دادن را منتقل كنند          

د يا بنشينند، به نظر مي رسد كه به ارزيابي هاي            و رو به سمت بيمار بايستن       )  خم شدن به سمت بيمار      (باشند  
رفتار غيركالمي سوم كه اهميت خاصي نيز در بخش هاي سرطان دارد،             .   منجر مي شود  ،تري از جانب بيمار    مثبت

لبخند در مشاوره ممكن است نشانه هاي      .  لبخند بر لب داشتن و استفاده از مطايبه و مزاح بين پزشك و بيمار است               
 .ن تشويق، همدلي، يا درك را منتقل كندمطلوبي همچو

 90ن است كه گفته مي شود ارتباط غيركالمي مسئول بيش از              تصورات اشتباه در ارتباطات اي     كي از   ي 
نشانه هاي ا  رمزها ي در برخي موقعيت ها،    .  در واقع، اين بستگي دارد    .  درصد از معناي هر پيامي را تشكيل مي دهد        

(signals) بيشتري را حمل مي كنند و انتقال          واقعاً معناي راز عواطف و هيجانات قوي،        د اب ، شاي ركالمي غي 
 مثال زماني كه شما در باره ي حسابداري يا علوم          براياما در مواقع ديگر،     .  بريدرا كه به كار مي     مي دهند تا كلماتي    
پيام هاي كالمي و   (آنها  شتر اوقات   البته بي .  شتري را منتقل مي كنند   اطالعات بي  كالمي   رمزهايصحبت مي كنيد،   

 . با يكديگر كار مي كنند) غيركالمي

 ن فردي در اشكال متنوعي رخ مي دهدارتباط بي

ن فردي اغلب به شكل چهره به چهره رخ مي دهند، براي نمونه زماني كه با ديگر دانشجويان،                   ارتباط بي 
 را با نزديكان و     رازهاييصحبت مي نماييد، يا    قبل از كالس گفت و گو مي كنيد، با خانواده يا دوستان در باره ي شام               

دوستان صميمي خود در ميان مي گذاريد و ارتباط بين فردي اغلب با استفاده از برخي انواع شبكه هاي رايانه اي، از                     
برخي از اين   .  ا به اشترك گذاري متن، پست الكترونيك، ارتباط صوتي يا تصويري اتفاق مي افتد               انتقال ي طريق  

ه كنيد؛ همانند   مراودعني به شما امكان مي دهند كه در زمان واقعي          ي:   هستند (synchronous)زمان  اشكال هم 
اشكال ديگر عمدتاً غيرهمزمان     .  پيام هاي چهره به چهره و تلفني كه در يك زمان فرستاده و دريافت مي شوند                 

(asynchronous) امروز براي ، شما ممكن است     براي مثال .  عني در زمان واقعي و حال رخ نمي دهند       ي:   هستند 
تا روز بعد هم جواب     ام شما را تا فردا نبيند و ممكن است به پيام شما                اما پي  س بوك پيامي بگذاريد   در في   كسي
نيد كه در واقع هفته ها يا حتي       ببي را در صفحه ي مجازي       پستي ايت  امروز توئي ن طور، شما ممكن است      همي.  ندهد

 برخي از شباهت ها و تفاوت هاي ارتباطات چهره به چهره و برخط را معرفي                1ول  جد.  سال ها قبل نوشته شده اند   
 .مي كند

 ن فردي مشتمل بر انتخاب ها يا گزينه ها استارتباط بي

 . ي بين فردي كه با آنها ارتباط برقرار مي كنيد حاصل انتخاب هايي است كه انجام مي دهيدپيام ها
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 انه اييارتباطات چهره به چهره و را. 1جدول 
م ارتباطي و بعضي از وجوه تشابه و تفاوت دو شكل ارتباطي مذكور بيان مي شود؛ البته                 اهينجا خالصه اي از برخي مف    در اي 

 .خواننده براي جزئيات بيشتر مي تواند به منابع اختصاصي در اين زمينه مراجعه نمايد
صر مهم در ارتباط اعن ارتباط چهره به چهره انه ايارتباط راي

 سانيان

 
ات شخصي پنهان هستند و زماني      خصوصي •

آشكار مي شوند كه شما بخواهيد آشكار         
 .كنيد؛ بي نامي سهل است

 
 
 
شه نوبت شماست؛ وقت گوينده           همي •

 .توانيد قطع كنيدنامحدود است؛ شما نمي 

 
)  جنسيت، سن تقريبي، نژاد، و غيره(ات شخصي خصوصي •

ده ترتيب  رن؛ گي به طور عيني حاضر و قابل مشاهده است       
آنچه را كه مي خواهد بدان توجه كند در كنترل يا اختيار           

 .دارد؛ فريب دادن دشوار است
، با   صحبت كردن از لحاظ نوبت و زمان            شما براي  •

توانيد ؛ شما مي   كنيد رقابت مي   گردي)  اشخاص(شخص  
 .صحبت طرف مقابل را قطع كنيد

 فرستنده

 خود و مديريت    معرفي •
 برداشت

 
 
 
 
 

 نوبت صحبت  •
 
 . نامحدود استاز لحاظ مجازي •
 
 نامحدود •

 
 
 

 مي تواند توسط ديگران به خاطر         پيام ها •
سپرده يا ثبت و ضبط شوند و يا براي              

 .ديگران حتي هزاران نفر فرستاده شوند
ي متني و     برداشت ها بر اساس پيام ها       •

 .ارسال شده هستندديوهاي و ويتصاوير 

 
  قرار دارندك نفر يا نفرات اندكي در ميدان ديد شماي •
 محدود است كه فرصت ديدار دارند؛ اغلب           به كساني  •

 .ديدن كساني كه مورد عالقه تان هستند دشوار است
 برايله اي   توسط وسي   مي تواند با بلندگو يا           پيام ها •

 .اشخاص ثالث بيان و تكرار شوند اما نه با دقت كامل
 كالمي و غيركالمي كه      برداشت ها بر اساس رمزهاي     •

 .افت مي كند شكل مي گيرندگيرنده دري

 رندهگي

 تعداد •
 

 فرصت تعامل •
 

 
 

 اشخاص ثالث •
 
 
 

 ري برداشتشكل گي •

 
ط مي تواند كابين كناري يا كيلومترها       محي •

 .دورتر باشد
چنان كه در   (ارتباط ممكن است همزمان       •

يا )   گفتگوي مجازي رخ مي دهد    تاالرهاي
كه پيام ها در زمان هاي        (غيرهمزمان   

مي شوند، مانند پست      متفاوتي مبادله      
 ))ايميل(الكترونيك 

 
يكسان )  براي فرستنده و گيرنده   (ط فيزيكي   اساساً محي  •

 .است
) واقعي( در زمان يكسان       ارتباط همزمان است؛ پيام ها     •

 .مبادله مي شوند

 )بافت(نه زمي

 زيكيفي •
 

 زماني •

) براي متن، عكس ها، و ويديوها     (داري  دي •
 .و شنيداري

 كانال افت پيام ها مشاركت دارند دريتمام حواس در فرستادن و •

ي  و پيام ها   ديوهاكلمات، عكس ها، وي      •
 صوتي

 
 
 . نسبتاً پايدار هستند و باقي مي مانندپيام ها •

 
، لهجه، نشانگان    كلمات، حاالت بدن، تماس چشمي        •

، لمس، لباس،   )فاصله ي فيزيكي (صوتي، روابط فضايي    
 .مو، و غيره

انجام شود؛  ن كه ضبط      موقت و گذرا است مگر اي         •
 .نشانه هاي گفتاري به سرعت ناپديد مي شوند

 ام هاپي

  و غيركالميكالمي •
 

 
 
 

 دوام •
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بسياري از اوقات شما به چيزي كه مي گوييد فكر نمي كنيد يا از قبل مطالب و محتواي سخن خود را انتخاب                          
د؛ به نظر مي رسد اين وضعيت      گويينكرده ايد، به عبارت ديگر از قبل حساب شده نيست بلكه في البداهه سخن مي              

اوقاتي ديگر، مسئله ي   .  به حدي خودكار رخ مي دهد كه فكر نمي كنيم اين مسئله تحت كنترل هشيارانه ما قرار دارد               
 مثال وقتي با مصاحبه كننده شغلي رو به رو مي شويد چه                  براي ـ در اذهان ما برجسته و مهم است        انتخاب  

 مي گوييد؟ 
نه هايي براي انتخاب رو به رو       با گزي  فردي تان و در هر تعامل بين فردي، شما             در سرتاسر زندگي بين    

 مواقعي كه شما مجبوريد انتخاب كنيد كه با چه كسي ارتباط برقرار و مراوده كنيد، چه بگوييد، چه نگوييد،                    -هستيد
گفتار، كه البته در    ن  هدف اي .  چگونه آن چه را مي خواهيد بگوييد جمله بندي و مرتب كنيد و از اين قبيل گزينه ها                 

براي گزينه هاي  )  برخاسته از نظريه ها و پژوهش ها در ارتباطات       (ات و مقدمات است، اين است كه داليلي          حد كلي 
رود شما در تعامالت بين فردي خود انتخاب كنيد تا ارتباط اثربخشي را داشته باشيد، به شما                 انتظار مي  گوناگوني كه   

 . اين گفتار آشنا ساختن شما با اصول و مباني ارتباط بين فردي استن هدفهمچني. ارائه دهد

 ن فرديعناصر ارتباط بي
 .م شده براي نشان دادن ماهيت چرخه اي ارتباط بين فردي استترسي 2 كه در شكل الگويي

 
 تمايل داشته باشيد    ن كه عناصر ارتباط بين فردي را خوانديد، ممكن است          بعد از اي  .   از ارتباط بين فردي    الگويي.  2شكل  

ن الگو، دقت داشته باشيد كه در دام قابل مشاهده كردن             در ساختن اي  .  كه الگوي مورد نظر خود را براي فرايند ارتباط ترسيم كنيد            
به خاطر داشته باشيد كه تمام عناصر به هم          .  ارتباط بين فردي به صورت يك فرايند خطي يا ساده ي راست به چپ و ايستا نيافتيد                 

 . بط و متقابالً وابسته هستندمرت
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ابتدا ارتباط از   ن كه در يك ترتيب خطي        ؛ نه اي  كنندرا ارسال مي   كديگر پيام ها   ياشخاص همزمان براي    
، بلكه ارتباط به صورت جرياني متقابل       1 شخص    به سوي  2و آنگاه از شخص       2 شخص    به سوي  1طرف شخص   

مي كه در اين الگو معرفي و بحث مي شوند ممكن است             هيكدام از مفا  هر  .  و همزمان بين دو طرف جريان دارد       
براي تمام ارتباطات بين فردي صدق كنند؛ اين عناصر در تمام تعامالت بين فردي به صورت مشترك ديده                         

و فراپيام هاي حاصل از پس خوراند و        (پيام ها  )  3( ـ رمزگشايي،    رمزگذاري)  2(فرستنده ـ گيرنده،    )  1:  (مي شوند
، اگرچه در نمودار نشان داده نشده اما در تمام             )نه هازمي(بافت ها  )  6(سروصدا،  )  5(كانال ها،   )  4  (،)پيش خوراند 

 .اخالق) 7(ارتباطات بين فردي اهميت دارد، 

 رندهگي-فرستنده

تنظيم كردن و فرستادن    (هر فرد كاركردهاي فرستنده     .  ن فردي مشتمل بر حداقل دو فرد است       ارتباط بي 
اصطالح فرستنده ـ گيرنده    .  را نيز دارد  )  دريافت و استفهام پيام ها    ( گيرنده   كاركردهايام مي دهد و    را انج )  پيام ها 

 .بر اين واقعيت تأكيد مي كند كه هر دوي كاركردها توسط هر فرد در ارتباط بين فردي اجرا مي شود
ارد، چه مي خواهيد، چه    ن كه شما كه هستيد، چه مي دانيد، به چه معتقديد، چه چيزي براي شما ارزش د                اي 

گفتن آن، چه پيام هايي دريافت مي كنيد      ، نحوه ي   گفته ايد، و نگرش هاي شما چيست همگي بر آن چه كه مي گوييد          
 كه فكر   اطالعاتين طور فردي كه با او سخن مي گوييد و           همي.  ر مي گذارد  تأثي و چگونه آنها را تفسير مي نماييد،      

است؛ )  ويژه(هر شخص، منحصر به فرد       .  ر پيام هاي بين فردي شما خواهد داشت       مي كنيد او دارد، تأثير زيادي ب      
 . ارتباطات هر شخصي منحصر به خود اوست

قابليت و صالحيت بين فردي        )  به عنوان فرستنده و گيرنده       ( شما براي ارتباط اثربخش          توانايي 
(interpersonal competence)  ص قدرت تشخي ين دانش و    ت شما، براي مثال، شامل ا      قابلي.   شما است

.  ي خاص و با شنوندگان خاص يك موضوع مناسب و موضوعي ديگر نامناسب است             )بافت ها (است كه در زمينه ها     
 مثال، مناسب بودن تماس چشمي، حجم صدا و نزديكي              برايقواعد رفتار غيركالمي ـ      دانش شما در باره ي      

در بياني كوتاه، قابليت بين فردي شامل اين است         .  ما مي باشد فاصله ي فيزيكي ـ نيز قسمتي از قابليت و توانايي ش         
 كه در حال تعامل با او هستيد، و ساير           ، شخصي كه بدانيد چگونه ارتباط خود را متناسب با بافت و شرايط تعامل             

 . دمنطبق سازيم كنيد و تنظيمالحظات 
شما و از طريق آزمايش و خطا،        ق مشاهده ي ديگران، دريافت آموزش يا راهنمايي هاي مستقيم،          از طري  

ت هاي ارتباطي را ياد مي گيريد اگرچه، برخي از افراد بهتر از ديگران ياد مي گيرند و اين ها عموماً                     مهارت و قابلي  
به نظر مي رسد كه آنها      .   هستند كه شما مي بينيد افراد عالقمند و راحت تري براي گفت و گو هستند                   افرادي

 .كه شما چه مي گوييد و چگونه و چه موقع حرف خود را مي زنيدمي دانند و درك مي كنند 
ك طرف و موفقيت در دانشكده و رضايت         از ي ب نيست، كه رابطه ي مثبتي بين قابليت بين فردي           عجي 

ن طور بيشتر زندگي دانشگاهي و حرفه اي به قابليت ها و مهارت هاي بين               همي.  شغلي از طرف ديگر وجود دارد      
 تعامل با دانشجويان ديگر، استادان، يا همكاران؛ پرسيدن و پاسخ دادن به سؤاالت؛ ارائه ي                    مالقات و  -فردي  
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قابليت بين فردي، شما را قادر مي كند تا روابط معناداري را در              به عالوه،   .   دارد بستگي  -اطالعات يا استدالل  
ن فردي   افراد قابل در ارتباط بي      چنان كه در   .جاد كنيد و استمرار بخشيد     اي ، خانواده، و كار   ، زناشويي دوستي

منجر ن روابطي، به نوبه ي خود، به سطوح پايين تري از اضطراب، افسردگي، و تنهايي                چنيشود،  مشاهده مي  
  .شوندمي 

  ـ رمزگشاييرمزگذاري

 به عملي اطالق مي شود كه طي آن پيام ها، براي مثال، سخن گفتن و نوشتن، تنظيم و توليد                    رمزگذاري
ام ها، براي مثال، گوش دادن يا          است و به عمل درك و استفهام پي            رمزگذاري برعكسرمزگشايي  .  مي شوند

، )در نوشتن (يا امواج نوري    )  در سخن گفتن  (با فرستادن ايده هايتان از طريق امواج صوتي         .  خواندن، گفته مي شود  
ماتي كه انتخاب مي شوند، لحن گفتن،       كل.  گويند مي  شما اين ايده ها را درون رمز قرار مي دهيد؛ اين را رمزگذاري            

 گيرنده، امواج صوتي يا نوري كه از         وقتي.  بلندي صدا، و سرعت گفتن نمونه اي از رمزهاي مورد استفاده هستند            
. دريافت مي كند براي خود ترجمه و معنا مي كند، به اين كار رمزگشايي مي گويند                 )  كالم يا نوشته  (طرف شما   

اصالحات تركيبي  .   مي نامند رمزگشا و شنوندگان و خوانندگان را         رمزگذارسندگان را   ندگان و نوي  گويبنابراين،  
 براي تأكيد بر اين واقعيت استفاده مي شود كه دو فعاليت در تركيب با يكديگر توسط هر                   رمزگذاري ـ رمزگشايي  

ها بايد رمزگذاري و      اين كه ارتباط بين فردي واقع گردد، پيام             براي.  مشاركت كننده در ارتباط اجرا مي شود       
براي مثال، وقتي كه والدين براي كودكي سخن مي گويند كه چشمانش بسته و گوش هايش با                  .  رمزگشايي شوند 

 .هِدفون پوشيده اند، ارتباط بين فردي برقرار نمي شود زيرا پيام هايي كه فرستاده مي شوند دريافت نمي شوند

 ام هاپي

ـ  ما نده عمل مي كنند و توسط يكي از حواس        به صورت محرك هايي براي گير     پيام ها داري، ديداري،   شني  
شما توسط حاالت بدني و المسه، همچنين با استفاده         .  المسه، بويايي، چشايي ـ يا تركيبي از آنها دريافت مي شوند         

ران و در   ز پيام هايي را به ديگ     نيلباس هايي كه مي پوشيد     .  از كلمات و جمالت با ديگران ارتباط برقرار مي كنيد          
نحوه اي كه راه مي رويد، همان طور نحوه اي كه دستان خود را تكان                .  حقيقت، به خودتان نيز منتقل مي كنند       

مي دهيد، سر خود را خم مي كنيد، موهاي تان را شانه مي نماييد، مي نشينيد، مي خنديد، يا اخم مي كنيد، همگي                      
ري كه روي نمايشگر گوشي يا رايانه       تصويگوشي هاي همراه،   همين طور، رنگ ها و انواع      .  حاوي پيام هايي هستند  

 . استفاده مي كنيد، پيام هايي را در باره ي شما منتقل مي كنند
ن فردي مي تواند توسط گوشي ها، ديوارهاي سلول زندان يا بخش بيمارستاني، دوربين هاي                 ارتباط بي  

اي از فناوري هاي ارتباط الكترونيك شامل شبكه هاي         نده امروزه، به طور فزاي    .  شبكه، يا چهره به چهره رخ دهد        
 .اجتماعي مجازي براي ارتباط بين فردي استفاده مي شود

آنها ممكن است محصول راهبردي باشند كه به دقت           .   باشند دي ممكن است عمدي يا غيرعم      پيام ها 
ن، يا تكان هاي عصبي     بد برخاستن بوي برنامه ريزي شده است همچنين مي تواند حاصل لغزش كالمي سهوي،             

پيام هايي كه در باره ي    .   ممكن است در باره ي دنيا، مردم، و رويدادها همچنين پيام هاي ديگر باشند             پيام ها.  باشند
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 و بسياري از ارتباطاتي كه روزانه برقرار مي كنيم را شامل مي شوند؛             ساير پيام ها هستند فراپيام ناميده مي شوند     
آيا منصفانه است كه     »  «شما چه گفتيد؟  »  «آيا درست گفتم؟  «،  »شوي؟متوجه مي  آيا  «اين ها مواردي از قبيل      

ژه مهم فراپيام ها   به وي دو تا از انواع      .  »اين منطقي نيست  »  «مي خواهم با شما صادق باشم       »  «؟...  بگوييم  
 . پسخوراند و پيشخوراند هستند

 ي پسخوراندپيام ها

 پيام هايي به عنوان واكنش هايي نسبت به آنچه        -كنيدله مي   مباد ند ارتباط، شما پسخوراند   در سرتاسر فراي  
. توسط گيرنده به سمت وي فرستاده مي شود      ...  )  مثالً فهميدن، تعجب كردن، باور نكردن، و        (فرستنده گفته است    

ه ممكن  بر مبناي اين پسخوراند، گويند    .   را روي گيرندگان مي گذارد    او چه اثري  پسخوراند به گوينده مي گويد كه       
 .ا تغيير دهدياست محتوا يا شكل پيام ها را سازگار، اصالح و تقويت نموده و 

هنگامي كه شما پيامي را      .  ايدبي)  مخاطبان(ا از سوي ديگران      پسخوراند ممكن است از جانب خودتان ي        
ني خودتان از   يع.  كنيد، شما سخنان خود را نيز مي شنويد       صحبت مي   مي فرستيد، مثالً زماني كه با شخص ديگري      

شنويد، حركات خود را احساس مي كنيد، نوشته هاي خود را           سخنان خود را مي     :  پيام هايتان پسخوراند مي گيريد    
اين پسخوراند مي تواند اشكال    .  ، شما از ديگران هم پسخوراند مي گيريد       خود ـ پسخوراند  عالوه بر اين    .  مي بينيد

به نشانه ي  (ها   جمع كردن لب   بر شانه، يا     نوازشيك بله يا خير،     يگفتن  ك اخم يا لبخند،      ي.  بسياري داشته باشد  
گاهي پسخوراند به آساني قابل تشخيص است، اما گاهي اين طور              .  همگي انواعي از پسخوراند هستند     )  تعجب
 . بخشي از هنر ارتباط اثربخش، گرفتن پسخوراند و تنظيم و منطبق كردن پيام هاي خود بر اساس آن است. نيست

 ي پيشخوراندم هاپيا

پيشخوراند چيزي را در    .  ام اوليه تان ارائه مي دهيد    پيشخوراند، اطالعاتي است كه شما قبل از فرستادن         پي
ك يمثال هايي از پيشخوراند عبارتند از پيشگفتار يا فهرست مطالب           .  باره ي پيامي كه در پي مي آيد آشكار مي كند        

ش نمايشي از فيلم، جلد روي مجالت و مقدمه ها در سخنراني                مقدماتي يك فصل، پي    )  پاراگراف(كتاب، بند    
 مثال، شما ممكن است خواست      براي.  پيشخوراند ممكن است كاركردهاي متنوع و متعددي داشته باشند         .  عمومي

هي، يك هفته است كه شما را اصال نديده ام؛ چه             «:  خود را براي گفت و گو با عبارت هايي اينچنين ابراز نماييد            
 .»يد با هم صحبت كنيم؟موافقمرگ آن بيمار شما را خيلي متأثر كرده؛ «ا ي »خبر؟

 كانال

، واسطه اي است كه توسط آن پيام ها انتقال مي يابند و به منزله نوعي پل است كه فرستنده                 كانال ارتباطي 
دو، سه، يا چهار كانال     ارتباط به ندرت با تنها يك كانال واقع مي شود؛ اغلب           .  كندمتصل مي  و گيرنده را به يكديگر      

براي مثال، در تعامل چهره به چهره، شما سخن مي گوييد و گوش مي دهيد                 .  به طور همزمان استفاده مي شوند     
 خاصي هنگام صحبت داريد و پيام هايي را نيز از            هاي بدني  حركت، اما شما حالت و       ) ـ شنيداري  صوتيكانال  (

، و بوهايي را از ديگران استشمام مي كنيد          )داريي ـ د  حركتيال  كان(طريق نشانه هاي ديداري دريافت مي كنيد       
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كانال پوستي ـ   (اغلب شما از طريق المسه      ).  كانال شيميايي ـ بويايي   (همچنين بوي بدن شما نيز انتقال مي يابد        
دا، يا  برقرار مي كنيد، اغلب تصوير، ص     )  كالكتروني(ارتباط برخط   هنگامي كه   .  نيز ارتباط برقرار مي كنيد    )  لمسي

) لينك(ن فايل هاي اضافي پيوند       به اي فايل هاي ويديويي را در يك پيام واحد ارسال مي نماييد يا در توئيتر،                   
 . در اكثر مواقع، انواعي از كانال ها در جريان ارتباط، درگير مي باشند. مي دهيد

براي مثال،  :  ي در نظر بگيريد   ديگري از نگاه به كانال اين است كه آنها را به عنوان وسايل ارتباط             نحوه ي   
ن عالمت دادن با دود، فاكس و از اي       تماس چهره به چهره، تلفن، ايميل، توئيتر، اينستاگرام، فيلم، تلويزيون، راديو،             

براي مثال، در   .  توجه داشته باشيد كه كانال، محدوديت هايي متفاوتي را بر ساخت پيام شما تحميل مي كند               .  قبيل
توانيد نگارش پيام   شما مي  د تا در مورد واژه يا عبارت درست يا مناسب فكر نماييد،              مكث كني يد  ايميل، شما مي توان  

را به هر مقدار و زمان كه مي خواهيد، بدون نگراني از قطع يا مخالفت، طول دهيد، و پيام تان را به راحتي ويرايش                        
شما وقت انتخاب واژه ي درست يا ويرايش       .  استر مكث شما نسبتاً كوتاه      چهره، ناگزي   به  در ارتباط چهره  ولي  .  كنيد

 .  آن را ويرايش، تصحيح و بازگويي مي كنيممرور و اندكيم اي آنچه را گفته گاهينداريد، اگرچه 
 كه  ارتباط با كساني  براي مثال، براي    .  آسيب ديده است  )  كاركردي(، كانال از لحاظ فيزيولوژيكي       گاهي 

 . را اتخاذ كرد انطباقي مناسب رفتارهايد ايدارند، با شنوايي ينايي مشكالت بي
ماً به صورت رو به رو، هم سطح با         مستقي)  1  (: است هنگام ارتباط با شخصي كه كم شنوايي دارد بهتر        

واضح، )  3(از دور و از اتاق ديگر با او صحبت نكنيد؛              )  2(او و تا حد امكان در جايي با نور كافي قرار بگيريد؛                
عي، بدون فرياد يا حركات اغراق آميز و عجيب دهاني، صحبت كنيد؛              طور طبي  ه البته ب  كوتاه،آهسته، با عبارت هاي    

صداهاي اضافي  )  6(خود را از او پنهان نكنيد؛       صورت و لب هاي    )  5(قبل از شروع گفت و گو نام او را بگوييد؛            )  4(
 . وييد، آنها را عيناً تكرار نكنيدگفته هاي خود را به بياني ديگر بگ) 7(محيط را كاهش دهيد يا كنترل كنيد؛ 

توجه )  1:  (كليدي براي برقراري ارتباط با شخصي كه دچار كاهش بينايي است عبارتند از             ده نكته ي    
شه همي)  3(خودتان و كارتان را معرفي كنيد       )  2(يا لمس ماليم بازوي او جلب كنيد        / كوتاه و  صحبتيشخص را با    

) مثالً بايستيد (در گفت و گوي گروهي، هميشه خودتان را نشان دهيد           )  4(ز كنار   از رو به رو با او صحبت كنيد، نه ا         
از پاسخ هاي كالمي استفاده كنيد، از اشاره و حركات سر            )  5(د كه مخاطب صحبت شما كيست        مشخص كني و  

اده ام، مثالً هنگام آموزش حركات ورزشي بگوييد من االن ايست          (حركات خود را توضيح دهيد       )  6(اجتناب نماييد   
هنگام دور شدن   )  7)  ( سرم دراز كرده و كشيده ام      باالي پاهايم به اندازه عرض شانه از هم فاصله دارد و دستانم را            

د كه اگر كسي نابينا است، بدان       توجه داشته باشي  )  8(اطالع دهيد   )  آنان(يا خارج شدن از اتاق به او        )  ها(از مخاطب   
از شخص در باره ي نياز او به راهنما يا حمايت يا وسيله ي             )  9( نمي بيند   معني نيست كه هيچگاه يا اصالً چيزي را       

از، اطالعات را از طرق ديگر مثل فايل صوتي، نوشته هاي با خط درشت يا                در صورت ني  )  10(كمكي سؤال كنيد    
 . بريل ارائه دهيد

 سر و صدا

 پيام را مختل مي سازد و هر       زي است كه   هر چي  ،تپارازيا در اصطالح التين     ي  سر و صدا  ،  از لحاظ فني  
 ارسال پيام از    ممكن است جلوي  ك انتها، سر و صدا      در ي .  چيزي كه از دريافت پيام توسط گيرنده جلوگيري مي كند        
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ا عمليات ساختماني مي تواند جلوي انتقال       ش رعد ي   شديدي مثل غرّ    صداي.  فرستنده به سمت گيرنده را بگيرد      
داخل صدا وجود ندارد، پيام فرستنده و پيام گيرنده تقريباً يكسان            كه ت  انتهاي ديگر،    در.  پيام ها را از راه تلفن بگيرد     

اما، بيشتر اوقات سر و صدا بخشي از پيامي را كه فرستنده مي فرستد در مسير انتقال به                      .  و بدون خدشه است    
 . گيرنده مخدوش مي سازد

 انواع سر و صداي مخدوش كننده پيام

شناخت اين ها و در صورت امكان كاستن از اثرات آنها مهم             .  ت خاصي دارند  يچهار نوع سر و صدا اهم       
 .هستند
 است كه خارج از فرستنده و گيرنده است؛ اين سروصدا از انتقال فيزيكي                 تداخلي  فيزيكي سر و صداي   •

نك آفتابي، صحبت كردن    عي خودروها،   صداينمونه هاي آن عبارتند از      .  نشانه يا پيام ممانعت مي نمايد     
ي  و دشوار، و فعاليت ها    چيدهتار، پي ديگران در اطراف، دستخط ناخوانا، خطوط نگارشي يا ماشين نويسي            

 . ساختماني

 يا وضعيت هاي غير طبيعي در فرستنده يا گيرنده ايجاد                توسط موانعي    فيزيولوژيكي سر و صداي    •
 ...اختالل حافظه و مي شوند، مانند عيوب بينايي، كاهش شنوايي، 

 در فرستنده يا شنونده است و شامل ذهنيت ها يا افكار از قبل                 تداخل ذهني   روانشناختي يسر و صدا   •
 . شوند مي جانزدگي افراطي، بسته بودن ذهن و هيش داوري هاكل گرفته، افكار سرگردان، تعصبات و پيش

رند؛  است كه هنگامي كه گوينده و شنونده نظام هاي معنايي متفاوتي دا                تداخلي  معنايي سر و صداي   •
 يا گفتاري، استفاده از واژه هاي فني يا بسيار پيچيده و واژه ها يا عبارت هاي              اختالفات زباني نمونه ها شامل   

 .مبهم يا بسيار انتزاعي كه معاني آن ها به راحتي با سوء برداشت و تفسير اشتباه همراهند، مي شوند

 )نهزمي(بافت 

 رخ مي دهد كه شكل و محتواي پيام هاي شما را تحت            شه در يك بافت يا زمينه، يا محيطي        ارتباط همي 
ان نيست و به حدي طبيعي جلوه مي كند كه از آن غافل             نمايا  آشكار ي گاهي اين بافت يا متن،      .  تأثير قرار مي دهد  

گاهي ديگر زمينه غالب است و راه هايي كه در آنها پيام هاي شما را تحريك،                .  مي شويم، مثل موسيقي پس زمينه    
وم  آرامگاه، استادي  كيبراي مثال، تفاوت هاي بين برقراري ارتباط در        .  ا مختل و محدود مي كند آشكار است      يتقويت  

بافت ارتباط حداقل چهار بعد يا وجه دارد، كه تمام آنها با              .  فوتبال، رستوران و يك كنسرت راك را مقايسه كنيد         
 .يكديگر برهم كُنش دارند و تأثير مي گذارند

 يزيكبعد في ـ 1

زيكي، محيط قابل لمس و مشاهده يا عيني است كه ارتباط در آن واقع مي شود؛ مثل اتاق، راهرو،                    بعد في 



 326 /ط هاي مراقبت سالمتر محيدن فردي ارتباطات بي مباني /  2گفتار 
 

 

ز بخشي از بعد فيزيكي را تشكيل       حضور دارند ني  اندازه ي فضا، دماي آن، و تعداد كساني كه در آن فضا             .  يا پارك 
، تصاوير يا   خبرهاشامل جا و نحوه ي قرار داده شدن        در رسانه هاي چاپي مانند مجالت يا روزنامه ها، بافت         .  مي دهند

 قرار داده شده نسبت به متن يا خبري كه در صفحه اول يا دوم                 25ا خبري كه در صفحه      متن ي مقاالت مي شود؛   
 . است كم اهميت تر، تلقي مي شود

 بعد زماني ـ 2

 كه پيامي    بلكه با زمان و جايي      ودخ مربوط مي ش   در تاري  ا ماه يا سال   نه تنها با زمان از روز ي         بعد زماني 
براي مثال، لطيفه اي كه در باره ي       .  خاص با ترتيب رويدادهاي ارتباطي جفت و جور مي شود نيز سر و كار دارد                 

ان آشكار بيماري يك دوست گفته مي شود متفاوت از لطيفه اي كه در پاسخ به تعدادي                بيناخوشي بالفاصله بعد از     
مثالً چهره به چهره، اتاق هاي گفت و        (ن برخي كانال ها    همچني.   شود دريافت مي گردد  لطيفه هاي مشابه گفته مي   

مانند نامه ي هاي سنتي، ايميل، يا قرار دادن پيام         (اما كانال هاي ديگر    .  ارتباط همزمان را امكان پذير مي سازند     )  گو
اينها .  سال و دريافت مي شوند      در زمان هاي متفاوتي ار       پيام ها.  غيرهمزمان هستند )  در شبكه هاي اجتماعي   

 .تأثيراتشان با يكديگر متفاوت هستند

  ـ روانشناختيبعد اجتماعي ـ 3

ند، ن بعد، شامل روابط پايگاهي در بين مشاركت كنندگان، نقش ها و بازي هايي كه افراد اجرا مي كن                    اي
بكه هاي اجتماعي مانند    ش.   جامعه يا گروه و درجه ي دوستي، رسميت، يا اهميت موقعيت مي شود                 هنجارهاي

گر، از طرف دي  .  ر رسمي و غالباً براي ارتباطات مبتني بر سرگرمي اند          غي (Myspace)  فيسبوك و ماي اسپيس   
 .  ارتباطات علمي تجاري ايجاد شده اند از اساس برايPlaxo و LinkedInشبكه هاي ديگر مانند 

 بعد فرهنگي ـ 4

. م مردمي كه با يكديگر تعامل مي كنند را شامل مي شود              باورها، آداب و رسو     وجه فرهنگي اين بعد،   
هنگامي كه شما با افرادي از فرهنگ هاي ديگر تعامل مي كنيد، ممكن است از قواعد و رويه هاي ارتباطي متفاوتي                   

، توهين غيرعمدي، قضاوت هاي نادرست و        باعث ابهام، برداشت اشتباه، سردرگمي     اين مي تواند   .  پيروي نماييد 
ك فرهنگ، مفيد و     يهمين طور، راهبردها يا فنون ارتباطي كه براي اعضاي              .  اي ارتباطي ديگر شود    خدشه ه

. رضايت بخش بوده اند ممكن است براي اعضاي فرهنگي ديگر غيرسازنده، مبهم و حتي اختالف برانگيز باشند                   
ن فرهنگي مناسب براي     يارتباط ب   مهارت هايت ها و    و كسب صالحي    گوناگون با فرهنگ هاي     ن، آشنايي بنابراي

 .دست اندركاران و ارائه دهندگان مراقبت هاي سالمت، ضرورت دارد

 اخالق

هر .  ر با اخالق عجين و درگير است       ناگزين فردي   ، ارتباط بي  امدها و نتايجي دارد    پي ،از آنجا كه ارتباط   
اصول و مالحظات    بايستي بر اساس     ا گزينه هاي ارتباطي  يانتخاب ها  .  ارتباطي بعد اخالقي، درستي يا نادرستي، دارد      

 از اصول اخالقي به طور      برخي.   همچنين دغدغه هاي اثربخشي و رضايت بخشي، مديريت و هدايت شوند          اخالقي
و اجتناب از كتمان    (قت  لزوم گفتن حقي  مشترك مورد قبول و احترام تمام فرهنگ ها و جوامع هستند؛ براي مثال،               
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. گران، سود رساندن، دوري از زيان رساندن، و عدالت يا انصاف             و منزلت دي  احترام به شأن     )  ا فريب دادن   ي آن
 .  بنيادين در ارتباط بين فردي استبه عنوان مفهوميبنابراين، اخالق 

 ن فردياصول ارتباط بي
ت ارتباط بين فردي و اجزاء و ابعاد آن آشكار شد، ما مي توانيم برخي از اصول يا                          اكنون كه ماهي   

 . ج و صادق هستند بيان كنيمرايا كه براي تمام تعامل هاي بين فردي، مفروضات خاصي ر

  است(transactional process)ن فردي فرايندي برهم كُنشانه ارتباط بي

) 3(اجزاء به هم وابسته و        )  2  (فرايندي با )  1( را به صورت       ن فردي دگاه برهم كنشانه ارتباط بي    دي
ر كشيده و آن را از        را به تصوي   ن نگاه برهم كنشي   اي 3شكل  .  گردن مي  نرگذاري دو سويه ي مشاركت كنندگا     تأثي

  . ن فردي، متمايز مي سازدنسبت به ارتباط بيديدگاه هاي پيشين 
 

 
 ن فردي يك فرايند استارتباط بي

. ن نحو به عنوان فرايندي چرخه اي، پويا و مدامِ در حال تغيير، نگريسته مي شود             به بهتري ن فردي   ارتباط بي 

  به ارتباط بين فردي ـ ديدگاه هاي خطي و برهم كُنشي نسبت3 شكل 
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ر مي باشد، افرادي كه با     و تغيي ان   در حال جري    ايهمچون رودخانه ن فردي دخيل است     كه در ارتباط بي   هر چيزي   
گاهي اين تغييرات، ناآشكارند و گاه به        .  يكديگر تعامل مي كنند تغيير مي كنند، و محيط شما در حال تغيير است              

 . دهندشه رخ مي همين تغييرات ايشكلي آشكار ديده مي شوند، اما 
گر عمل مي كند، و پيام شخص دوم نيز          دي  براي پيام شخص   كيشخص به صورت محرّ   ك  يامي از   پي 

در سرتاسر اين فرايند چرخه اي، هر       .  خود، محرّكي براي پيام شخص اول خواهد بود و اين جريان ادامه مي يابد               
 عمل مي كند و ارتباط بين فردي،       نده و يك شنونده، يك كنشگر و واكنشگر       ن گوي شخص به طور همزمان به عنوا     
 . فرايندي تعاملي دوسويه است

 اجزاء به هم وابسته اند

هر جزء از ارتباط بين      .   ارتباط نيز وابسته به يكديگرند      افراد، بلكه اجزاي  ن فردي، نه تنها      در ارتباط بي  
رنده نمي تواند  ستنده بدون گي  فربراي مثال،   .  فردي، ارتباط نزديكي با اجزاء ديگر و به كل جريان و مجموعه دارد              

به ...  وجود و معنا  داشته باشد؛ پيام بدون فرستنده وجود ندارد؛ بازخورد بدون گيرنده نمي تواند معنا داشته باشد                       
براي مثال، شما در حال صحبت با       .  رات در ساير اجزاء مي شود    باعث تغيي خاطر وابستگي متقابل، تغييري در هر جزء        

اين تغيير به   .  د، و استاد شما به گروه مي پيوندد        مقعد هستي نه ي  معاين كارآموز در باره ي      گروهي از دانشجويا   
 . د در حالتي كه بيان مي كنيد، شايتغييرات ديگر منجر مي شود؛ شايد در محتواي آنچه مي گوييد

 
 

 
 سنتي و اجتماعيرسانه هاي . 4شكل 

در رسانه هاي اجتماعي   .   سمت فرد بدون فرصت دادن براي تعامل، جريان مي يابد           ، پيام ها از رسانه ها به     )الف(سنتي  در رسانه هاي   
 .از رسانه به فرد و از فرد به سمت رسانه حركت مي كنند: ، پيام ها در دو جهت)ب(

 
براي .  در فرايند برهم كُنش، هر فرد تا حدودي بر ديگري تأثير مي گذارد             .  ا تأثيرگذاري دو سويه    نفوذ ي 

 چهره به چهره، آنچه مي گوييد بر آنچه شخص ديگر مي گويد تأثير مي گذارد، كه آن نيز بر                   فت و گوي  در گ مثال،  
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ن تأثيرگذاريِ دو سويه، وجه تمايز اصلي رسانه هاي         اي.  آنچه مي گوييد تأثير مي گذارد و اين تأثيرگذاري ادامه دارد         
ثال روزنامه، مجالت، تلويزيون و فيلم ـ ارتباط در         در رسانه هاي سنتي ـ براي م     .  سنتي از رسانه هاي اجتماعي است    

كه اساساً نوعي نگاه خطي به ارتباط        ).  ، قسمت الف  4شكل    (يك جهت، از رسانه به سمت شما، حركت مي كند          
در رسانه هاي اجتماعي ـ براي مثال، به اشتراك گذاري عكس و ويديو،              .   ترسيم شده است   3است، كه در شكل     

به (كند   ارتباط در هر دو جهت حركت مي         ـ(wikis)نند فيسبوك و لينكداين و ويكيس        اجتماعي ما شبكه هاي  
زيون ـ در   تلوي دهه ي گذشته يا بيشتر، رسانه هاي سنتي ـ به طور بارز،              در طي ).  دنگاه كني   4قسمت ب از شكل     

تعامل با  .   سوق يافته اند  خبري،در برنامه هاي    مثال،    مردم، براي  ه با  تعامل دو سوي   عنييجهت رسانه هاي اجتماعي،    
سنتي ديگري مثل روزنامه و مجله نيز، البته به مقدار محدود، مثالً از طريق نوشتن نامه ي انتقادي يا                     رسانه هاي  

ديجيتال تا حدودي اين ها به     نسخه هاي  با حركت اين نوع رسانه ها به سمت         .  پيشنهادي  به آنها، امكان پذير است     
 .ك مي شوندرسانه هاي اجتماعي، نزدي

 ن فردي، هدفمند استارتباط بي

ن فردي، عملي هدفمند است؛ هر تعامل بين فردي هدفي دارد و يا اغلب، تركيبي از اهداف را                    ارتباط بي 
 .و ياري كردن) سرگرمي(ر گذاشتن، تفريح كردن ، تأثيجاد رابطه گرفتن، ايادي: ارتند ازپنج هدف رايج عب. دارد

 اد گرفتني

دي، شما را قادر مي سازد تا ياد بگيريد، دنياي بيرون را بشناسيد و درك كنيد ـ جهان اشياء،                  ن فر ارتباط بي 
ار مهمتر اين است كه ارتباط بين فردي به شما كمك مي كند تا در باره ي                 بسي  مسئله ي اما.  رويدادها و ساير مردم   

 ارزشمندي را در مورد احساس ها،      ازخوردهايتان، ب از طريق گفت و گو با ديگران در باره ي خود         .  خودتان ياد بگيريد  
گران چگونه ديده     كه نزد دي    شويدمتوجه مي  از طريق اين ارتباطات،       .  افكار و رفتارهايتان به دست مي آوريد       

 . مي شويد

 جاد رابطهاي

ق ارتباط بين فردي ـ از طريق        از طري شما  .  ن فردي در برقراري رابطه به شما كمك مي كند          ارتباط بي 
گران در ميان مي گذاريد؛     عشق خود را با دي     ، عالقه يا     دوستي چهره به چهره يا با واسطه ي فيسبوك ـ             ارتباط

ن ارتباطي قالب يكي از     چني.  همزمان، شما به پيام هاي مشابه از طرف ديگران واكنش نشان داده و پاسخ مي دهيد              
ن روابطي كمك مي كند تا       چني.  مانهميصبرقراري و حفظ روابط       :  بزرگترين نيازهايي است كه انسان ها دارند       

 هاي خود را با ديگران به اشتراك         خوشياحساس تنهايي و افسردگي را كاهش دهيد، شما را قادر مي كند تا                  
 .بگذاريد و بر آنها بيفزاييد، و به طور كلي موجب مي شود كه نسبت به خودتان بيشتر احساس مثبت كنيد                            

هارت هاي ارتباط بين فردي، نقش مهمي در پيشگيري و يا كنترل تنهايي و                سالمندان در زمينه ي م    توانمندسازي
 .افسردگي در آنان دارد
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 ر گذاشتنتأثي

. ار قابل انتظار است كه شما در مراودات بين فردي تان بر نگرش ها و باورهاي ديگران تأثير بگذاريد                  بسي
را بيازمايند، كتاب جديدي را مطالعه نمايند،        م غذايي جديدي     رژي مارانبيل داشته باشيد كه     شما ممكن است تماي   

خاص فكر كنند، باور كنند چيزي درست يا           ، به نحوه اي     فيلمي را ببينند، دوره ي آموزشي خاصي را بگذرانند          
ادي قابل كنترل   آنان تا حد زي   مثالً اين كه با تغيير برنامه ي غذايي و يا انجام ورزش واقعاً بيماري                (نادرست است   

 از اين   ، و مواردي  )دي يا كنترل بيماري آنها بيشتر به عملكرد آنها بستگي دارد به شانس و اقبال آن ها                 بهبو.  است
 . بنابراين، بخش قابل توجهي از وقت خود را صرف ترغيب و برانگيختن ديگران مي كنيد. قبيل

 ح و سرگرميتفري

ورد عالقه، گفتن داستان يا لطيفه،      م، ورزش هاي   فعاليت هاي آخر هفته  صحبت كردن با دوستان در باره ي       
ا فيلم هاي خود و به طور كلي گذراندن          راك گذاشتن عكس، نوشته، ي     ا به اشت  يمرور خاطرات و تجارب گذشته،       

ن فردي مناسب، اين    با ارتباط بي  .  وقت با ديگران كاركردهاي تفريحي و مفرّح ارتباطات بين بين فردي هستند             
ما تعادل مي بخشد و ذهن شما استراحت مورد نيازش را براي خالصي از               هدف بسيار مهم به فعاليت هاي ش     

  .فشارهاي جسمي و رواني كه بر شما وارد مي شود به دست مي آرود

 اري كردني

را حرفه اي  اري رساني   ي مختلف از طريق ارائه ي راهنمايي در جريان تعامل بين فردي، كار               درمانگرهاي
 كه  شما به دوستي  :   است در مراودات روزمره ي خود به ياري رساني بپردازد           اما هر كسي ممكن   .  انجام مي دهند 

مصيبت ديده يا در رابطه ي عاطفي اش شكست خورده است دلداري مي دهيد، به همكالسي خود در باره ي درس                    
ماري كه سرطان در او تشخيص داده شده كمك مي كنيد تا با وضعيت جديد به نحو                      به بي مشورت مي دهيد،   

.  كار، راهنمايي مي كنيد   با فشار رواني  ا به همكار خود در باره ي چگونگي كنار آمدن           يسبي خود را انطباق دهد،      منا
ر آن،  غيموفقيت در ياري رساني، به شكل حرفه اي يا         .  از رسانه هاي اجتماعي نيز بدين منظور مي توان استفاده كرد        

 .دبه دانش و مهارت شما در ارتباط بين فردي بستگي دار

 ن فردي با ابهام همراه استارتباط بي

گاهي ابهام به اين    .  ر به معاني متفاوت، بيش از يك معني، است          كه قابل تفسي  ام مبهم پيامي است      پي
در زبان زمان   .   قابل تفسيرند  ال مختلفي دليل اتفاق مي افتد كه مردم از واژه هايي استفاده مي كنند كه به اشك               

، بي درنگ، در     زوديه بن وضعيت ديده مي شود؛ براي مثال، واژه هايي مانند             اي   از خوبيررسمي نمونه هاي    غي
معني ها در  ،  ديويد برلو دگاه  از دي .   توسط افراد مختلف بسيار متفاوت تفسير مي شوند         به راحتي ،  دقيقه اي و دير  

ي كدها معاني خاصي    برخي مردم براي برخ   .  اند  شخصي زهايي بلكه معني ها در آدم ها هستند؛ چي       ستند؛پيام ها ني 
 به  شمردم گراي   .آنها فقط نماد هستند و بس      .  اند  عناصر و ساخت زبان خود فاقد معني        . ندارند گراندارند كه دي  

در .   خود دارند  ق كلمات و پيام ها بر اساس ادراكات، احساسات، تجارب، طرحواره هاي ذهني و عالي              ر و تعبي  رتفسي
 .همي دارد مار بسيگاه فرهنگ جاي، معنيريگي شكل
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 پيام يا ايده اي را ابراز مي كنيد، شما به          وقتي:   از ابهام در تمام ارتباط هاي بين فردي وجود دارد           درجاتي 
ـ           كه شخص ديگر همان چيزي را دريافت كند كه منظور شما             به حد كافي   هيچ وجه معنا را به طور كامل و دقيق 

ـ   قصد   در حالي كه شما صرفاً     "رنجيده شود "ا   ي "كند غلطي   برداشت"د شنونده ي شما    شاي.  كنيد منتقل نمي   است 
از آنجا كه ابهام، برداشت اشتباه يا عدم اطمينان از دريافت معني واقعي اجتناب ناپذير است، شما                    .  داي مزاح داشته 

هينه  يا ب   شفاف سازي  "آيا مي دانيد منظور من چيست؟    "ممكن است آنچه مي گوييد را با ارائه ي مثال يا پرسيدن،            
) تا ميزاني (نان  اطمياين توضيحات اضافي كمك مي كند تا شخص ديگر منظور شما را درك كند و عدم                   .  نماييد

همچنين اين خاصيت ابهام شما را وا مي دارد تا از نتيجه گيري زودهنگام در باره ي انگيزه هاي گوينده                 .  كاهش يابد 
 .برحذر باشيد

 مكمل باشندن فردي ممكن است قرينه اي يا روابط بي

مثالً، .  نه  رفتار يكديگر هستند    آي ،دو فرد متعامل  ،  (symmetrical relationship)قرينه اي  رابطه ي  در  
گري عيناً پاسخ مي دهد، اگر يكي مهربان و احترام گزار باشد به احتمال زياد فرد مقابل                 دي اگر يكي عيب جويي كند   

 متمايل است و با تمايل به كاهش تفاوت ها بين طرفين           برابرياد  جرابطه اي به سمت اي   ن  چني.  نيز چنين خواهد بود   
تي را در نظر بگيريد كه در آن          موقعي.  اغلب اشكال منفي، مي تواند باعث بروز مشكل شوند         .  ارتباط همراه است  
 طرف ديگر را تقويت مي كند، كه اين خود به           خاشگري يك طرف پر   پرخاشگري.  شگرنداار پرخ زوجين هر دو بسي   

 .اين رفتارها رابطه را در خطر از هم پاشيدن قرار مي دهدو ادامه يش پرخاشگري در شخص اول كمك مي كند افزا
.  متفاوتي انجام مي دهند    رفتارهاي ،، دو فرد  (complementary relationship)  مكملرابطه ي  در   

مكمل، تفاوت ها بين شركا    ي  در رابطه  .  رفتار يكي به صورت محركي براي رفتار مكمل در فرد ديگر عمل مي كند             
ت هاي متفاوتي را، به لحاظ اجتماعي يا سازماني، اشغال مي كنند، يكي باالدست و               افراد موقعي .  به حداكثر مي رسد  

، فرهنگ ها و سازمان ها    گاهي.  ديگري زيردست، يكي منفعل و ديگري فعال، يكي قوي و ديگري ضعيف است               
 .براي مثال، رابطه ي مكمل بين معلم و شاگرد يا بين كارفرما و كارمندچنين رابطه هايي را برقرار مي كنند؛ 

 معطوف به محتوا و رابطه استن فردي ارتباط بي

براي مثال، به رويدادها و اشيايي كه         )  پيام هاي محتوايي ( ممكن است معطوف به دنياي واقعي          پيام ها
 . جلوي خود مي بينيد، باشند

نيز )  پيام هاي رابطه اي (ابطه ي بين كساني كه با هم مراوده مي كنند             آنها ممكن است به ر       اما، گاهي 
ن پيام ساده   اي.  " نگاه كن   به من  مفوراً در جايگاه  "ل بگويد،   وكيبراي مثال، قاضي ممكن است به       .  معطوف باشند 

، )قاضي بچرخاند ن كه وكيل فوراً روي خود را به سمت          مثالً اي ( مورد انتظار    هم جنبه ي محتوايي دارد، كه به پاسخ      
ن او و وكيل و نحوه اي      حرفه اي بي زي را در باره ي جايگاه قاضي و رابطه ي          چيعني  دارد؛ ي و هم جنبه ي رابطه اي     

اري بين افراد از اين ناشي مي شود كه تفاوت          مشكالت بسي .  ان مي كند  بي كه انتظار مي رود آنها با هم تعامل كنند        
 . ارائه شده است توجه كنيد2جدول كه در به مبادله اي . اط را تشخيص نمي دهندبين ابعاد محتوايي و رابطه اي ارتب
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 ـ نمونه ي تعامل بين زن و مرد كه در آنها جنبه هاي محتوايي و يا رابطه اي پيام، مورد غفلت                    2جدول  
 قرار گرفته است

 گفتمان نكته ها

شود و نسبت به رابطه و داللت هاي        مرد بر محتوا متمركز مي      
 .در پيام بي توجه استآن 

دهد، داللت هاي   بر اساس سطح رابطه پاسخ مي           ئازن ابتدا 
محتوايي پيام را ناديده مي گيرد، و نارضايتي خودش را از اين             

 .كه در تصميم مرد ناديده گرفته شده ابراز مي نمايد
 .باً منحصراً بر محتوا تمركز مي كندباز هم، مرد تقري

دوستانم قراره يك تيم    .  كوه بروم خواهم فردا به    من مي  :  مرد
 .كوهنوردي راه بيندازند

 گري با هم انجام ندهيم؟ چرا فردا كار دي: زن
 
 

توانيم كارهاي ديگر را بعداً انجام دهيم؛ فردا آنها           ما مي  :  مرد
 .تيم را تشكيل مي دهند

 متمركز مي شوند در    ن مثال يافته هاي پژوهشي را منعكس مي كند كه مردان عموماً بيشتر بر محتوا                اي 
زماني كه اين تفاوت را تشخيص دهند، ممكن است          .  حالي كه زنان بيشتر بر ابعاد رابطه اي ارتباط تمركز مي كنند          

 . شكل مناسب تر تعامل باال را ببينيد3در جدول . ندبرطرف سازبتوانند مانع بالقوه ي ارتباط بين دو جنس را 
 

فين به جنبه هاي محتوايي و رابطه اي پيام مورد توجه قرار             ـ تعامل بين زن و مرد كه طر          3جدول  
 گرفته است

 گفتمان نكته ها

پيامش اگاه  اگرچه بر محتوا متمركز شد، مرد از ابعاد رابطه اي            
است و هر دو را در پيشنهادش لحاظ مي كند؛ يعني با ارج                 
نهادن به همسرش، مي پرسد كه آيا مسئله اي نيست؟ و تمايل           

 .ان مي كند نه تصميمش راخودش را بي
تمركز دارد اما به جهت گيري در محتواي        زن بر بعد رابطه اي      

 پاسخ  طوريهمچنين دقت كنيد كه او      .  پيامش نيز التفات دارد   
نمي دهد كه انگار از تأكيدش بر جنبه هاي رابطه اي دفاع                

 . مي كند
ن كه تمايلش را براي پيوستن به دوستانش انكار          مرد، بدون اي  

 .رابطه اي پاسخ مي دهدبه جنبه ي ، كند
 

د رفتن به جمع دوستان و خوردن پيتزا در رستوران،           زن با تأيي  
 . به هردو پيام پاسخ مي دهد

. ل دهند كيخواهند تيمي براي كوهنوردي تش     دوستان مي  :  مرد
 برايآيا مسئله اي است اگر       .  دوست دارم در آن تيم باشم        

 تشكيل تيم فردا به جمع آنان بروم؟
 
 
ن به نظر مهم مي رسد، اما من اميدوار بودم بتوانيم فردا            اي:  زن

 .كار ديگري با هم انجام دهيم
 
 
 

رت براي رفتن به رستوران و خوردن پيتزا چيست؟             نظ:  مرد
ضمنا بعد از شام مي توانيم براي تشكيل تيم به جلسه ي                 

 دوستان برويم؟
 .من مي ميرم براي پيتزا! ن عاليهاي: زن

 ن فردي مجموعه اي از رويدادهاي نقطه گذاري شده استبيارتباط 

شروع و نقطه ي اختتام روشني وجود      نقطه ي  هيچ  .  به هم پيوسته اند    يبرهم كُنش هادادهاي ارتباطي،   روي
برخي از اين قطعه ها را علل يا        .  ن جريان پيوسته ي ارتباط را به قطعه هاي كوچكتر تقسيم مي كنيد           شما اي .  ندارد

 كه آنچه علت قلمداد مي شود در جاي خود معلول است           در حالي .  ها و بقيه را اثرات يا پاسخ ها نام مي گذاريد        محرك 
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ن تمايل براي تقسيم برهم كُنش هاي ارتباطي      به اي .  ك واقعي نيست  تفكي.  و پاسخ ها نقش محرك را بازي مي كنند      
اين كار براي راحتي خود انجام       .  شودفته مي   گ (punctuation)  نقطه گذاري به توالي محرك ها و پاسخ ها،       

ظاهراً حرف همكارم   .   را به زبان مي آورم يا رفتاري انجام مي دهم         من در پاسخ به حرف همكارم سخني       مي شود؛  
ام كالمي يا غيركالمي من باشد      پياما حرف همكارم مي تواند در پاسخ به        .  محرك و سخن يا رفتار من پاسخ است       

توسط اين تفكيك ها مي تواند به تفسير و قضاوت هاي چالش برانگيز            .  يا ناآگاهانه ابراز نموده ام    كه قبالً آگاهانه     
 .  منجر شودا ديگراني كه همين مراوده ي آشكار ما را ديده اند، خودمان ي

 ن فردي گريزناپذير، برگشت ناپذير، و تكرارناپذير استارتباط بي

 زناپذيريگري

در .  ط عمدي، از روي قصد، هدفمند است و هشيارانه برانگيخته مي شود             شود كه ارتبا  اغلب تصور مي   
اما اصل گريزناپذيري به اين معني است كه در بسياري از موارد، شما در حال                  .  بسياري از موارد اين گونه است      

يد كه  د شما درگير ارتباط هستيد يا ممكن است حتي نخواسته باش           فكر نكني ارتباط هستيد ولو اين كه ممكن است        
 نشسته،  "بي حالت "ز كار با چهره اي      پشت مي  د كارمند يا پرستار جديد    مثال، تصور كني  براي  .  ارتباط برقرار كنيد  

 برقرار نكرده،   ارتباطياگرچه او ممكن است ظاهراً با مدير يا سرپرستار            .  شايد به پنجره و بيرون خيره شده است        
اج نمايد؛ براي مثال، اين كه پرستار عالقه ندارد، خسته و بريده              مدير ممكن است هر پيامي را از اين رفتار استنت          

 اگر پرستار ممكن است قصدي       حتي.  است، نسبت به چيزي نگران است، يا تمايلي به حرف زدن با مدير ندارد                
نسيل در موقعيت تعاملي، تمام رفتار پتا     .  ر پيام هايي را دريافت مي كند    در هر صورت مدي   براي ارتباط نداشته باشد،     

از رفتار شما، اگر شخص ديگر به آن ارزش پيامي بدهد، ممكن است چيزي را منتقل                    هرجنبه اي  .  ارتباطي دارد 
  .نمايد

 ريبرگشت ناپذي

د باقي  اي اظهار كرده و به مراوده گذاشته      ن خصلت برگشت ناپذيري به اين معني است كه آنچه شما               اي
اگرچه ممكن است تالش كنيد كه اثرات پيام        .  يد ارتباط را برگردانيد   مي ماند و حذف يا پاك نمي شود؛ شما نمي توان       

توان را  نمي   خود را تصحيح، منتفي، يا تا حدودي كاهش دهيد، هنگامي كه پيام فرستاده و دريافت شد، پيام                        
 كه  د چيزي را نگوييد    دقت داشته باشي  ، بايد   )به خصوص در تعارض    (ن فردي   تعامالت بي بنابراين، در   .  برگرداند

 . بخواهيد آن را برگردانيد

 ريتكرارناپذي

در نتيجه، شما هرگز نمي توانيد     .  ز دايم در حال تغيير است     هر كس و هر چي    :  ساده است ل اين ويژگي    دلي
جاد كنيد، ذهن را قالب دهيد، يا رابطه ي پويا و تغيير يافته اي كه در كنش بين فردي                  ايعين آن موقعيت را دوباره      

مالقات با  ن  تجربه ي اولي براي مثال، شما هرگز نمي توانيد      .  ست را مجدداً بازسازي و بازآفريني كنيد      قبلي رخ داده ا   
 خاص، تسكين دوست سوگوار، يا حل تعارضي خاص را  تكرار نماييد و همان طور كه مطمئناً مي دانيد،                      شخصي
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 .»!د رودخانه دو بار عبور كنيك از يدشما نمي تواني«.  براي ايجاد اولين برداشت نداريدشانس دوميهرگز 
ا زود قضاوت كردم؛ آي    من متأسفم كه     "گوييد،  هنگامي كه مي   توانيد دوباره سعي كنيد،      البته، شما مي   
 اما متوجه باشيد حتي زماني كه اين را مي گوييد، شما برداشت اوليه را پاك                "كنم؟)  امتحان(مي توانيم دوباره سعي    

 . د تا برداشت اوليه را معكوس يا تعديل نماييد مي كنيسعيدر عوض، . نمي كنيد

  گفتاري خالصه
 :دي اين گفتار به طور خالصه در هر بخش عبارتند ازنكات كلي

 ارتباط بين فردي مهم است؟چرا مطالعه ي 

 ارتباط بين فردي شامل     مهارت هايشخصي و حرفه اي مطالعه و يادگيري        منافع بالقوه ي   در اين گفتار،    
 :يان شدندموارد زير ب

  شامل شناخت و درك عميق تر نسبت به خود، ديگران و روابطمنافع عقالني •

 .اي  حرفهورابطه اي  شامل فوايد شخصي، اجتماعي يا منافع عملي •

 ت ارتباط بين فرديماهي

 :موارد زير از اهم خصوصيات ذاتي ارتباط بين فردي محسوب مي شوند
 .قل يا بيشتر استن فردي ارتباطي بين دو فرد مستارتباط بي •

 .ن فردي ذاتاً رابطه اي استارتباط بي •

 . پيوستاري از وضعيت نسبتاً غيرشخصي تا صميمت قرار داردروين فردي ارتباط بي •

 .ن فردي شامل پيام هاي كالمي و غيركالمي، هر دو، مي شودارتباط بي •

 .رخ مي دهدني بر اينترنت، ي از جمله چهره به چهره و ارتباطات مبت در اشكال متنوعي فردنيارتباط ب •

 عناصر ارتباط بين فردي

 :عناصر يا اجزاء كليدي فرايند ارتباط بين فردي كه در اين گفتار معرفي و شرح داده شدند عبارتند از

فرستنده ـ گيرنده، رمزگذاري ـ رمزگشايي، پيام ها، پيشخوراند و پسخوراند، كانال، سر و صدا يا پارازيت، بافت                   •
 اخالقيا زمينه و 

 اصول ارتباط بين فردي

 :اصول مهمي كه در اين گفتار مورد بحث قرار گرفتند عبارتند از
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 .ست ا برهم كُنشانهيندي فراي فردنيارتباط ب •

 . هدفمند استي فردنيارتباط ب •

 . با ابهام همراه استي فردنيارتباط ب •

 . مكمل باشنداي اي نهي ممكن است قري فردنيروابط ب •

 . معطوف به محتوا و رابطه استي فردنيارتباط ب •

 . شده استيگذار  نقطهيدادهاي مجموعه اي از روي فردنيارتباط ب •

 . استري و تكرارناپذر،ي برگشت ناپذر،يزناپذي گري فردنيارتباط ب •
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 مشاوره سالمت
Health counseling 

 دكتر محمدحسين كاوه 
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 داف درس ها
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، قادر باشدا 

 .دنك و ويژگي هاي اساسي آن را توصيف عريفت ار شاورهم 

  .اليل و برخي از زمينه هاي نياز به مشاوره سالمت را شرح دهدد 

 .هميت، ويژگي هاي مطلوب و انواع اهداف مشاوره را توضيح دهدا 

 .ثربخش را فهرست، و كاربست هر كدام را بيان كندصول مهم مشاوره اا 

  .ان نمايدبيظايف حرفه اي مشاوران را و 

 ندك  تعريفو نديب ستهد ار شاورهم رايندف رد ناشاورم رايب يازن وردمهارت هاي م 

 .سته بندي و انواع مشاوره ها را نام ببردد 
 .هدد رحش ار شاوره ملسهج سازمان دهي و هدايت   راحلم 

 همقدم
در جهان پيچيده، پرمسئله و متغيري زندگي مي كنيم و انواع مختلفي از مسايل و موقعيت هاي چالش                    

بلوغ، ازدواج، ناخوشي، فقدان، معلوليت،     .  برانگيزي را تجربه مي نماييم كه مقابله موفق با آنها برايمان مشكل است            
ارضات بين فردي در خانواده، محيط كار،          تع وغيير يا جا به جايي محيط هاي كار، تحصيل و زندگي              تشكست،  

بسياري از افراد چنين موقعيت هايي را با اتكاي به دانش،             .  از اين دست موقعيت ها هستند        مدرسه ياهمسايگي  
 اين  ،نيز  اما بسياري اوقات  .  توانايي و تجربه خود يا از طريق ياري جستن از نزديكان با موفقيت پشت سر مي گذارند               

ر چنين وضعيتي، سالمت و عملكرد اجتماعي فرد و          د.  به وقوع استرس و گاه بحران مي انجامند       عوامل و شرايط    
اكثر اوقات، ما راه هايي را براي حل و فصل چنين مسايلي از               .  حتي خانواده و نزديكان وي به مخاطره مي افتد         

اما گاهي راهنمايي و    .  ي يابيمطريق گفتگو با خانواده، دوستان، همكاران، همسايگان و يا پزشك خانوادگي خود م              
توصيه هاي آنها كفايت نمي كنند و كارساز نيستند يا ما بسيار دست پاچه ايم يا از در ميان گذاشتن مشكل خود با                        

در چنين مواقعي، مشاوره انتخاب بسيار مفيدي         !  آنان خجالت مي كشيم يا فرد مناسبي را براي رجوع نمي يابيم            
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. مي كند تا به نحو شايسته و بهتري با وضعيت هاي چالشي كه مواجه مي شوند مقابله كنند               شاوره به مردم كمك     م.  است
و اتخاذ آگاهانه تصميمات و راه هاي مثبت ياري              جانات و احساسات خود    هيا در مديريت     ر  مراجعمشاوره،  
فه اي عمومي  رحو صالحيت هاي     دماتخ زا كيي نوانع هبشاوره سالمت   م عرفيم فتار،گ ينا دفه.  مي رساند

 راحلم و انواع   ،هارت هام وظايف،  صول،ا هداف، ا فهوم،  م وشتار،ن ينا رد.  ستا هداشتيب راقبتم ارائه دهندگان   
 .رفتگ واهدخ رارق حثب وردم جمالا ه بشاورهم رايندف
 هب راجع مجاينا رد. ستا دهش ستفادها صدومم اي ددجو،م يمار،ب ايج هب  راجعم  اژهو زا تن،م ينا رتاسرس رد:  كتهن
 رددگي م طالقا ي نمايد،م راجعهم نآ ريافتد رايب اي اردد يازن شاورهم هب المت سمينهز رد هك رديف ره
 شاوره چيست ؟م 

 رد هك ودشي م طالقا عاليت هايي ف جموعهم هب شاورهم.  از مشاوره ارائه شده است       وناگونيگعاريف  ت
اورانه ي هاي    رفهحنواع  ا زا كيي شاورهم در واقع، .  هنددي م اريي شكالتش م رب لبهغ رد ار رديف نآ ريانج

(Helping professions)  و اصخ دمتيخ نجاما رايب يژهو واهينامهگ و موزشآ زا ،اورانهي رفهح  عضايا ؛ستا 
عاليتي يك طرفه مشتمل بر     ف بيانگر اين است كه مشاوره،      صفون  اي.  رخوردارندب ودخامعه  ج منوعان ه يازن وردم
شاوره پند و اندرز دادن نيست؛ دادن اطالعات و پاسخ          م.  ار براي مراجع يا به جاي او نيست       ك نجاماصميم يا   تخاذ ت ا

ر شكل  د.  گفتن به سؤاالت مراجع و يافتن راه حل مشكالت براي او نيست؛ دستور دادن و تعيين تكليف نيست                     
سبي نمي نهد، بلكه به بهترين و مؤثرين شيوه        حتي براي فرد، تشخيص نمي گذارد و بر او برچ        مشاور  مؤثر مشاوره،   

به مراجع گوش مي سپارد و با او همراه مي شود تا او خود مشكلش را درك نمايد و راه هايي را براي حل آن بيابد و                         
اكاوي منابع خود براي كشف و روشن سازي راه هايي است تا          ووظيفه مشاوره دادن فرصت به مراجع براي        .  برگزيند

ستفاده اويا، متكي بر    پ و عامليت  يرايندف ز اين رو مشاوره،   ا  . زندگي خود به نحو رضايت بخشي فائق آيد        بر مسايل 
ر  د .است  در درك و حل مسايل       مراجع  (self-efficacy)  خودكارآمدي  اعتماد به نفس و      وانايي ها و ارتقاي  تاز  

فت گ شيفتارهار و  باورها ،حساساتا ا،هگراني ن،  سائل م ارهب ر د مي شود تا   و حمايت   مراجع ياري   ن فرايند ايسرتاسر  
  هاي چندگانه   اه حل رسئله را واكاوي، تحليل و تبيين نمايد؛ به شناسايي             مستي، چرايي، و ابعاد       چي و گو كند؛  

 صميم، ت را انتخاب   ناسبمزينه  گ در نهايت با آگاهي و اعتماد به نفس           وبا يكديگر مقايسه،       راه حل ها را   ؛پردازدب
 . جرا كندا و يريگ

، مشاوره را فرايندي تعاملي تعريف كرده است كه طي آن مشاور             نجمن مشاوره و روان درماني بريتانيا     ا
با قصد كمك به مراجع، به او وقت و فرصتي همراه با توجه و احترام مي دهد تا او راه هاي زندگي را موفق تر                             

حسيني به نقل از گاستاد      .  هزيستي بيشتر گام بردارد    شناسايي، اكتشاف و به وضوح ترسيم نمايد و به سوي ب              
در اين رابطه، مشاور    .  مشاوره يك جريان يادگيري است كه از طريق رابطه بين دو نفر صورت مي گيرد             «:  مي نويسد

با داشتن مهارتها و صالحيت هاي علمي و حرفه اي مي كوشد تا با بهره گيري از روش هاي منطبق بر نيازمندي هاي                  
ع، او را ياري كند تا خود را بيشتر بشناسد و بينشي را كه به اين طريق در باره خويشتن كسب مي كند در                             مراج

زمينه هدف هاي معين كه آنها را به صورت واقع بينانه اي درك كرده، به طور مؤثري مورد استفاده قرار دهد و در                        
 . »نتيجه، به فردي خالق و شادمان تر در جامعه خود تبديل شود
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نان كه مالحظه مي شود، كمك و ياري كردن، مفهوم مشترك و اساسي تمام تعاريف مشاوره است؛                    چ
هارت هاي  حرفه اي خاص براي رسيدن به اهداف ويژه        مانش علمي و    دمنتهي ياري كردني كه مستلزم به كارگيري        

شاخصه اين رابطه،   .  اللت دارد  حرفه اي بين يك مشاور كارآزموده و مراجع د         ايشاوره بر رابطه   م.  و مطلوب است  
كاربست يك يا بيشتر از نظريه هاي روان شناختي و مجموعه اي از مهارت هاي ارتباطي تاييد شده براي رسيدگي                    

جلوه .  به مسايل و دغدغه هاي مراجعان است كه از طريق تجربه، شهود و عوامل درون فردي ديگر تعديل يافته اند                  
 اشتند يازمندن ر،ثمؤ شاورهمه عالوه،   ب.  ي است، نه نصيحت كردن يا اجبار        عملي برجسته مشاوره تسهيل گر    

ن ها آ رد ار ودخ هك ستاضعيت هايي  و و  راجعانم هاي   ابليتق ويازها  ن ا،هيژگي و زا ناسبيم ركد و ناختش
 نسان،ا هب نسبت  شاور هاي م رشنگ و رزشيا ظامن اورها،بيني،  ب هانج يرثات حتت مچنينه رايند،ف ينا .ينندبمي 
 . اردد رارق وا بولق وردم ظرين و نداشتيپ هاي  وبرچچها ايج،ر ناختيش وانر كاتبم

 ه با كاربست دانش و مهارت هاي حرفه اي به       ك مي شود سي گفته ك هب مشاور سالمت ز منظر حرفه اي،    ا
مكك ناسبم ملع يوهش و لح اهر نتخابا پسس و المتس اب رتبطم سائلم صريحت و رك،د ناخت،ش رد راجعم 

مشاوران براي ايفاي شايسته وظايف حرفه اي خود در پاسخگويي مؤثر به نيازهاي جامعه به كسب و                      .  مي كند
توسعه مستمر دانش، مهارت ها، و صالحيت هاي حرفه اي از طريق دوره هاي آموزشي مناسب و تجارب يادگيري                  

 . برنامه ريزي شده نياز دارند
 شاورهمويكرد ر

 شخيصيت زمونآ زا بلق شاورهم زا دفه ثال،م رايب ؛ست ا  (Non-directive)  ستوريد يرغ غلبا 
HIVمايت هاح زمون، آحتماليا تايجن بيينت طر،خ ركد رايب لكهب ،تيسن نآ نجاما هب راجعانم اداشتنو اي وصيهت 

از اين رو اين    .  دنن ك ضايتر و رامشآ حساسا هك گيرندب صميميت ات ستا نانآ هب مكك و وجود،مراقبت هاي  م و
رويكرد به تكامل شخص نظر دارد و هدف آن توانمند و كارآمد كردن او براي نيل به سالمت بهينه در شرايط                          

 اي فتارر اشدب وشنر هك نگاميه يگر،د رفط زا .دشوار و غامض مانند بيماري مزمن، ناتواني و داغديدگي است          
 التح ستا مكنم شاورهم اشت،د واهدخ ميزيآ خاطرهو م فينم يامدهايپ و بعاتت رسياب حتمالا هب اصيخ يوهش
 هاي  يامدپ بيينت اب ستا مكنم شاور م رايطيش نينچ رد .يردگب ودخ ه ب (directive)هنده  د هتج اي ستوريد
 زا سپ يمارانب دايته ثالم رايب. مايدن اكيدت و وصيهت يگرد واردم زا يشب ار اصيخ ملع اي فتارر حتمالي،ا
 ،مي دهد اهشك ار جددم لبيق كته سقوعو حتمالا هك ندگيز بكس رد غييراتيت ركد و ناختنش رايب لبيق كتهس
 زا راترف راينديف الباغ ستوري، د يرغ هچ و اشدب ستوريد هچ شاورهم الح ره هب.  ودب واهدخ ناسبم و يدمف
 .ستا راجعم حوريتم اب ادگيريي ويايپ رايندف لكهب ادن،د موزشآ و طالعاتا رائها اي ردنك صيحتن وصيه،ت

  شاورهم هدافا

اريم پس از انجام مشاوره براي       دنتظار  اكه    است  مطلوبي  غييراتتتايج يا   نانگر  بيه طور كلي، هدف      ب 
گر به عنوان مشاور به دنبال رفع نيازها و مشكالت مراجعان هستيم، ابتدا بايستي درك                    ا.  مراجع حاصل گردد  

وجه به اين واقعيت كه معموالً مراجعان در وضعيت بسيار بدي از            ت.   داشته باشيم  درستي از هدف ها و مقاصد مشاوره     
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اضطراب و ناراحتي به سراغ مشاور مي آيند، اين فرض را قوت مي بخشد كه هدف اصلي مشاوره ايجاد احساس                      
مراجعان   گيارتقاي رضايتمندي و كيفيت زند      رفع مشكل،   مشاوره را مي توان    هدف نهايي   .در مراجعان است    بهتر

نابراين مهم ترين هدف فرايند مشاوره كمك به تغيير         ب.  ميسر نمي شود   با اين حال اين كار در كوتاه مدت        .  دانست
تا تحقق تغييرات مطلوب نهايي     ...   تواند شامل تفكر، هيجان، ارتباط، نحوه عملكرد، و          مي اين تغيير    ؛مراجع است 

ه  ب .اشدب اشتهد ناسبت راجع،م حيطيممينه اي يا   ز رايطش و وقعيتم ت،شكالم يازها،ن نوع  اب ايدب هداف ا .باشد
طور مثال، زماني كه مشكل مراجع در حوزه مسائل عاطفي و روان شناختي قرار مي گيرد، هدف مشاوره بازيابي                      

ميم نگامي كه مراجع در تص    ه.  تعادل رواني و ايجاد شخصيتي سالم و متعادل از نظر سازش با خود و ديگران است                
گيري و انتخاب مثالً انتخاب رشته تحصيلي، شغل، با همسر، مردد و حيران است هدف كمك به او براي تصميم                      

 اتمهخ نتيك،ژمشاوره     مانند ؛اشندب اصخ ظيفهو اي وقعيتم كي يژهو ستا مكنم شاورهم هدافا.  گيري است 
 رزيابياو اساسي مانند      ليك  نبه هايج هك  ينا  يا ؛ HIVبهزمايش آلودگي   آ زا بلق شاورهم  و ارداريب هب ادند
در هر صورت، موفقيت و      .  را شامل شوند  ...  ازسازي شناختي و     ب توسعه مهارتهاي ارتباطي،     اجتماعي، -وانير

 ينانهب اقعو ا غيري بهم،م هداف نامناسب، ا گرا .اثربخشي فرايند مشاوره بستگي بسياري با مناسب بودن اهداف دارد         
هداف روشن و مناسب    ار مقابل،    د .ودش نجرم راجع م رايب طلوب م تيجهن هب شاورهم هك رداد ميك حتمالا اشندب
 همچنين تعيين روش ها، برآورد      ؛مك مي كنند كاهش انتظارات غيرواقع بينانه      ك   و جاد رابطه مؤثر با مراجع     ايه  ب

ورت واضح يا تلويحي    رخي از اهداف مشاوره كه به ص       ب.  مدت و ارزشيابي پيشرفت مشاوره را تسهيل مي نمايند         
 :توسط مشاوران منعقد مي گردند عبارتند از

رد بهتر بتواند با ديگران رابطه اي معني دار و رضايت بخش برقرار و حفظ نمايد؛                   ف :جاد رابطه با ديگران   اي ـ   1
 .براي مثال، در خانواده يا محيط كار

نسبت   ورد؛آ ستد هب ايشهوانايي ت و حساساتا ،وقعيتم زا ياينانه ب اقعو و اضحو صويرت راجع م :آگاهي-ودخ ـ   2
خودش را در منظر      س دقيق تري از   ح ا   ي آگاه و هشيارتر شود،     فكار و احساساتي كه سركوب يا انكار شده اند        ابه  

  .ديگران درك و ايجاد نمايد
ها و قوت هاي   ف ع كه از طريق توانايي فرد به تصديق ض        ش،سبت به خود  نر مراجع   دگرش مثبتي    ن :بول خود ق ـ   3

 .خود مشخص مي شود، ايجاد شود و توسعه يابد
ه سمت به فعليت رساندن استعداد يا نيل به انسجام و يكپارچگي                 براجع   م :ود شكوفايي يا تشخص    خ ـ   4
 .خود كه قبالً در تعارض بوده اند، حركت كند خش هايي از وجودب

 .كمك شود  باالتري از بيداري و بصيرت معنويبه مراجع براي رسيدن به وضعيت ):آگاهي حقيقي(نوير ت ـ 5
ند؛ همچنين  ك ركد و يابدب ودش،خ سئلهم و وقعيتم هب گريستنن رايب ديديجاه هاي  رراجع   م :ل مسئله ح ـ   6
ت آوردن  س د هافتن راه حل براي مشكل خاصي كه به تنهايي قادر به حل آن نبوده است و در مجموع ب                    يه او در    ب

 .ه كمك شودصالحيت كلي در حل مسئل
نها رفتار را   آادر ساختن مراجع براي آموختن ايده ها و فنوني كه با            قر اين بعد، هدف      د :ربيت روان شناختي  ت ـ   7

 .درك و كنترل نمايد، مي باشد
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ادگيري و تسلط يافتن بر مهارت هاي اجتماعي و بين فردي            ير اين هدف،     د :كتساب مهارت هاي اجتماعي  ا ـ   8
 . گفت و گو، قاطعيت يا كنترل خشم دنبال مي شودرس چشمي، رعايت نوبت دمانند برقراري تما

صالح يا جايگزيني باورهاي غيرمنطقي يا الگوهاي فكري ناسازگاري كه          ار اينجا    د :ناختيشا بازسازي   يغيير  ت ـ   9
 .ار خود ـ تخريبي در مراجع همراهند، هدف فعاليت هاي تعاملي در مشاوره قرار مي گيردتبا رف
مراجع   تخريبي-صالح يا جايگزيني الگوهاي رفتاري ناسازگار يا خود       ا دف مشاوره ممكن است    ه :غيير رفتار ت ـ   10

 .ياز او براي اين كار باشدن وردمهارت هاي م و نگيزها و افزايش
اجتماعي، مثل  )  نظام هاي (د سيستم هاي   رجاد تغيير در شيوه عملك     اير اين بعد، هدف       د :غيير سيستمي ت ـ   11

 .خانواده، و ياري كردن مراجع در ايفاي نقش براي آن است
 كنترل زندگي اش قادر     هار روي مهارتها، هشياري و دانشي كه مراجع را ب            كن هدف بر      اي :وانمندسازيت ـ   12

 زا ود،خ ودبسندگيخ و فسن هب عتمادا رتقايا ابر اين فرايند انتظار مي رود مراجع        د.  خواهد سازد، متمركز است   
 .ندك سبك ستقاللا ياشاوره م ابطهر

و   راي اين كه رفتارهاي مخرب قبلي را اصالح نمايد          بست  امك به مراجع    كاهي هدف مشاوره     گ :برانج ـ   13
 .براي جبران آسيب هاي واقع شده مثالً، برقراري مجدد رابطه صميمانه با همسر، تالش نمايد

التر از رفع نيازهاي شخصي و فعلي مراجع مي پردازد         اهي مشاوره به سطحي با     گ .ايندگي و كنش اجتماعي   ز ـ   14
و سهيم شدن در خير و نفع        )  زايندگي(ميدن روحيه، آرمان و ظرفيت مراقبت از ديگران، نشر دانش             دو هدف آن    

 .مي گردد عمومي از طريق مشاركت در امور و خدمات اجتماعي

 شاورهم صولا
. وردآ ي مجودو هب لسفيف ارچوبچ كي ا،ه عاليتف دايته و رانگيختنب ا،ه رنامهب ازماندهيس رايب»  اصول«

 جلّيت و يردگ يم رچشمهس اي  رفهح جاربت و ا،ه ژوهشپ تايجن ا،ه وشر زا هك ستا هنمودهايير صول،ا
. ست ا ستهبمه سيارب ،ربوطم صولا عايتر اب عاليت هاي مشاوره ف ثربخشيا .ستا رفهح ارشناسانك كثريتا ظراتن
 :رائه شده استامشاوره   صولا ر ذيل، فهرستي ازد
). موسوي(مشاوره مؤثر به كيفيت اين رابطه بستگي دارد         .   مراجع قلب مشاوره است    -ابطه مشاور ر  .ابطه مؤثر ر )١

 مراجع، به شخصيت، باورها، نگرش ها، و نحوه رفتار و عملكرد مشاور                -بديهي است كيفيت ارتباط مشاور     
 و ساير مهارت هاي ارتباط     -زبان مشترك و قابل فهم براي مراجع        –ن  ستفاده مؤثر از زبا   ا.  بستگي زيادي دارد  

 .اثربخش از ملزومات اساسي برقراري رابطه مؤثرند
و آبراهام مازلو      (Carl Rogers)اجرز  ر  محور مشاوره، كه بر نظريه هاي كارل         -ر رويكرد مراجع   د

(Abraham Maslow)     ،أكيدت شاورهم ثربخش بودن ا رايب   ر ويژگي ها يا شرايط اساسي زير     بمبتني است 
 : ستا دهش
  ،(Empathy)همدلي) لفا

 (genuineness and congruence) صداقت و همخواني) ب
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  و،(unconditional positive regard) يرشرطيغ حترام مثبتا )پ
 .  (a safe and non-judgmental atmosphere)جو ارتباطي ايمن و غيرقضاوتي) ت

و آن  .  ف ويژگي خاصي به كار مي رود كه درمانگر بايستي در ارتباط با مراجعش دارا باشد               راي توصي ب مدلي،ه 
همدلي حالتي  .  نندك يم حساساود  خ نهاآ هك مانگونهه راجعان است، م جربه هاي  ت و رك احساسات د واناييت

خودش آگاه  )  دنياي(است كه طي آن فردي به دنياي فرد ديگر وارد مي شود و در عين حال نسبت به وضعيت                   
 نگرد و قادر    مي وا شمچ نظرم زا ار رار مي دهد، دنيا  ق اي مراجع ج ار ودخ شاورم در اينجا، .  و هشيار است  

اين، .  مدل بودن به معني همراه و همگام شدن با مراجع است            ه .مي شود احساسات واقعي او را درك نمايد       
اس امنيت مي نمايد و قادر مي شود در باره            فضاي اعتمادبرانگيزي را ايجاد مي كند كه مراجع در آن احس            

 (sympathy)  زم به ذكر است كه همدلي با همدردي        ال.مسايل، اسرار و احساساتش به راحتي صحبت كند        
فردي .  فرد در احساسات و هيجانات مراجع وارد، اما از تألم هاي آن متأثر مي گردد               مدرديهمتفاوت است؛ در    

اتي همچون ترحم، شفقت و رنجش خاطر مي شود و اغلب در موضع                كه همدردي مي نمايد دچار احساس       
حساسات يا اطمينان   ا در اين حالت، ممكن است به انتقاد از مراجع، توجيه            .قضاوت هاي نادرست قرار مي گيرد    

 . دادن نابجا به او متمايل شود
ن كه مشاور صادق و     براي آ .  مشاوره اثربخش هستند   رورت هاي  ض زا يزن )واقعي بودن (مخوانيه و داقتص

همخوان باشد بايستي واقعاً خودش باشد؛ فردي تمام عيار، هماهنگ، يكپارچه و واقعي؛ با تنوع نقش ها،                       
ماسك مشاوره را كنار بگذارد و از هر گونه رفتار              .  قوت ها و ضعف هايي كه كم و بيش تمام افراد دارند             

عي قلمداد مي كنيم كه گفتارش با رفتار و ارتباطات            ما هنگامي فرد را همخوان و واق       .  ساختگي پرهيز نمايد  
اين بدان معني است    .  !به عبارت ديگر آن گونه بنمايد كه واقعاً هست         .  غيركالمي اش هماهنگ و جور باشد      

كه در اين صورت رابطه     ،  كه ياريگر خود را در موضع متخصصي بدون ضعف، برتر و مافوق مراجع جلوه ندهد               
براي .  اهميت زيادي دارند     دانب راجعم طمينانا و عتمادا اين، اين ويژگي ها براي ايجاد    بنابر.  آسيب خواهد ديد  

در ).  خود ـ افشايي  (همخواني گاهي الزم مي شود كه مشاور بخشي از اطالعات شخصي خودش را افشاء كند                
تي و حتي   غير اين صورت مراجع ممكن است در رابطه مشاوره اي احساس برابري نكند، بلكه احساس ناراح                 

 مكنم ناسب و اخالقي از   م حون ا ديگران به  ي ودخ خصيش جاربت ردنك طرحم .  كهتري و حقارت نمايد   
 يز مشكالت ن يگراند لكهب يست،ن ودشخ هب نحصرم وا شكلم هك ريابدد ات ندك مكك راجع،م هب ستا
ابطه ديگري، رابطه مشاوره اي نيز      البته مثل هر ر   .  يندآ ائقف  هانآ رب ندا وانستهت دبيرت اب و ندا اشتهد شابهيم

 . داراي حد و مرزهايي استغ مناسب نيست كه مشاور اطالعات فوق العاده شخصي و محرمانه اش را فاش كند
ه معني  ب ه اغلب به عنوان قبول و پذيرش بدون قيد و شرط هم توصيف مي شود،             ك  رطي،ش يرغ ثبتم حتراما

. ذيرفتن و قبول داشتن او براي آنكه و آنچه كه هست، مي باشد             اتخاذ موضع غير قضاوتي نسبت به مراجع، پ       
شاور بايستي به شخصيت مراجع احترام بگزارد و بدون توجه به رنگ، نژاد، قوميت، عقايد، موقعيت                          م

شاور م  . اجتماعي، و جنس مراجع براي او ارزش قائل باشد و براي رفع نياز و مشكلش تالش نمايد                  -اقتصادي
 وستد ار قتصادي يا شغلي با او دارد، او       ا جتماعي،ااصله  ف رف نظر از اين كه مراجع چه       با اين ويژگي، ص   

باشد، او را مي پذيرد و صادقانه براي حل مسئله           ن اي اشدب وافقم فتارشر و يدگاهد اب ا خير، يا    ي اشته باشد د
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 وقعيتشم و ودخ ن مراجع، آ رد هك مي كند راهمف ار يرتهديدآميزغ يا ژگي، زمينه وي اين.  ياري اش مي نمايد   
 يست،ن يگراند تاييدو بولق وردم راجعانم اورب هب هك سائليم اختنس شكارآ رايب التح اين.  مايدن اوشك ار
 .ستا زمال

ايجاد فضاي ايمن و دوستانه، به طوري كه مراجع بتواند احساسات و                   .و ارتباطي ايمن و غيرقضاوتي     ج
همچنين، اتخاذ عملكرد و موضع غير       .  گري از رابطه ياريگرانه است    افكارش را اظهار نمايد، جنبه اساسي دي       

قضاوتي مي تواند مراجع را ياري كند تا افكار و هيجانات واقعي اش را آشكار كند، آگاهي و هشياري اش را                        
هرچه مراجعان  .  نسبت به خود توسعه دهد و به درك نقش و مسئوليت خود در كنترل و حل مسئله واقف گردد                  

تر باشند و اظهارات و رفتارشان با افكار و احساساتشان همخواني داشته باشد، ارتباط بازتر و واقعي تري                  واقعي  
 .  ايجاد، و خود ـ راهبري مراجع در حل مشكل تسهيل خواهد شد

در مشاوره شخصيت و كرامت مراجع به عنوان يك انسان بايستي              .كريم شخصيت و حفظ كرامت مراجع     ت )٢
 .ز هر گونه رفتار كه موجب اهانت، سرزنش، يا احساس كهتري در او مي گردد احتراز شود                  حفظ و تقويت، و ا    

مشاور نه تنها بايستي به قابليت مراجع در درك، تحليل و تصميم گيري براي مسئله اش اعتقاد داشته باشد،                     
  .سهيلگر باشد راهبري در مراجع كمك كننده و ت-بلكه در عمل نيز براي ظهور و تقويت اين ظرفيت و خود

راي مسائلش  بحريم خصوصي و در تصميم گيري         فظحدر مشاوره بايد حقوق مراجع در         .حقوق مراجع   فظح )٣
شاوره نبايد به مراجع تحميل گردد و استقالل او در تصميم گيري و انتخاب بايستي محترم                   م.  حفوظ بماند م

 گاهانهآ يريگ صميمت و سئوليتم ذيرشپ هب هايتن رد ايدب شاورهم فرايند  )حسيني بيرجندي   (.شمرده شود 
 .ا بياموزدر سئلهم لح هارت هاي م از اين رو، مراجع حق دارد اطالعات، دانش و. ودش نجرم ود مراجعهخ وسطت

 بيان احساسات راحت باشد     ومراجع بايستي در گفتن مشكالت، دادن اطالعات،          .فظ آزادي و اختيار مراجع    ح )٤
يد كامالً به حرف هاي او گوش دهد؛ از ارزيابي، قضاوت، سرزنش كردن، و               مشاور با .  و احساس آزادي نمايد   

مچنين، الزم   ه .  حتي ايجاد صداها يا اظهار حاالت غيركالمي كه اين چنين معاني داشته باشند، پرهيز كند                 
 .است به اختيار مراجع در ادامه يا ترك مشاوره احترام گزارده شود

سياري از اهداف مشاوره به جريان پيوسته اي از فعاليت هاي برنامه ريزي            ب  حققت  .و ديدگاه فرايندي    ستمرارا )٥
به عبارت ديگر، به ندرت مشاوره اقدامي مقطعي است، بلكه بايد در تمام             .  ازمند است  ني شده و هدفمند مشاوره   

 .دامه يابدا كه در هر مرحله سطح باالتري از توانمندي حاصل مي شود، ،زندگي راحلمدوران تحصيل و 

در امر مشاوره و راهنمايي بايد به تمام جنبه هاي شخصيتي و نيازهاي تكاملي يا                 .ويكرد كل نگر در مشاوره    ر )٦
راجع را بايستي در متن شرايط و زمينه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و             مهمچنين،  .  موقعيتي مراجع توجه شود   

حيط از تعيين   م.   و توجه قرار داد     در مجموع محيطي كه در آن قرار دارد و زندگي مي كند مورد بررسي                 
ادن دكننده هاي مهم وضعيت سالمت و همچنين توانايي مراجعان در اعمال كنترل بر سالمت و تغيير                        

كم يا بي توجهي به اين ابعاد و زوايا مي تواند              زء نگري، ج.  شرايطي است كه بر سالمت آنها تأثير مي گذارند        
 اين راستا، توجه به خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي و پس از                ر د .به ناكامي فرايند مشاوره بيانجامد    
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براي نيل به       و اتخاذ تدابير مناسب براي مشاركت با آنها            ،آن محيط هاي كار، تحصيل و جامعه محلي         
 .اثربخشي برنامه هاي مشاوره بسيار حائر اهميت است

ه افراد از لحاظ وضعيت روان شناختي، توانايي،          مشاور بايد توجه داشته باشد ك        .وجه به تفاوت هاي فردي   ت )٧
 وجهت راجع،م عنويم و الي،م جتماعي،ا  وانير يازهاي  ن هب ايدب و  ا.  منابع فردي و محيطي با يكديگر متفاوتند      

 ترصدم راجعي باشد كه  م ردف هب نحصرميژگي هاي  و و يازهان اب تناسبم و رب بتنيم ايدب شاورهم رنامهب .ندك
از اين رو، الزم است در برنامه ريزي و ارزشيابي مشاوره اين تفاوت ها به حد كافي مورد                  .  ستا نهاآ هب دمتخ

 .توجه قرار گيرند
مشاور بايستي توجه داشته باشد كه نوع و سطح نيازها و مشكالت مراجعان                     ).مشاركتي(ويكرد تيمي   ر )٨

از اين  .  كردن به تمام آنها محدود است     متفاوت و از طرف ديگر توانايي هاي او نيز براي پرداختن و رسيدگي               
تخاذ رويكرد تعاملي، مشتمل بر تشريك مساعي با افراد صاحب نقش و تأثير مانند معلمان و متخصصان                   ارو،  

براي ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر به نيازمندان           و ارجاع مراجع به آنان     ،مشاوره، تعليم و تربيت، و سالمت روان      
 .ضرورت دارد

اره ب رد راجعم و شاورم وافقت حتمالا ارك ينا    .نظيم طرح هدفمند براي مشاوره    ت و يزير مهاشتن برنا د )٩
 رحط اشتند. مي دهد فزايشا ار شاورهم رزيابي پيشرفت ا مكانا مچنينه و ودش نجاما ستا رارق هك نچهآ
يست؛ بلكه اين   ن لح اهر عيينت اي نعطافا ابلق يرغ و عيين شده ت بلق زا وگيري هاي  س عنيم هبلسه  ج رايب

 . ندكي م مكك شاورهم ثربخشيا و ريانج دايته هب كار
 و صوصيخ سايلم و شكالتم ارهب رد ياديز طالعاتا شاورهم ريانج رد  .نگياحرمم فظح و ازدارير )١٠
 تيح و يگراند قابلم رد ايدب تا طالعا ينا.  مي شود ن ياب شاورانم راجعان براي م نندهك ريشانپ حتماالا
 .مي شود اردو دشهخ شاورم هب راجعم عتمادا هب ورتص ينا يرغ رد. ودش فظح ازر نوانع هب جعرام ستگانب
مشاور بايد موقع مناسب و چگونگي كاربست ماهرانه دانش و مهارت هاي             .خصص و مهارت در مشاوره    ت ) ١١

ه داشته و در    همچنين الزم است درك جامعي از فرايند، نظريه ها و فنون علمي مشاور            .  علمي مشاوره را بداند   
. برنامه ريزي و اجراي مشاوره با در نظر گرفتن ويژگي فردي، اجتماعي، و فرهنگي مراجعان تبحر داشته باشد                  

 رايندف هبودب هب  مشاوره،و ناختيش وانر ظريه هاي  ن زا ناسبم ستفادها رد افيك هارتم و انشد زا رخورداريب
 .ندمي ك مكك لساتج رد ردرگميس زا لوگيريج و شاورهم

 شاورم ظايفو
سياري از وظايف مشاوران را مي توان       ؛ ب وندش نجاما ايدب هدافا هب سيدنر رايب هك ستندهام هايي  گ ،ظايفو

 قابل  ؛ گردد مياز وظايف مشاور ارائه     ي  در اينجا فهرست  ؛  از روي اهداف و اصول مشاوره استنباط و استخراج نمود          
ي شود و خواننده محترم مي تواند با مرور دقيق مطالب و مراجعه            حدود به آنچه فهرست شده، نم     مذكر است وظايف    

 .به منابع به فهرست جامع تر و عيني تري از وظايف حرفه اي مشاور دست يابد
طح سدر ايفاي اين وظيفه، مشاور به نيازسنجي، شناخت و تحليل ويژگي هاي مخاطب، از جمله                 .رنامه ريزي ب )١

 ورخورداري  بطح آمادگي براي تغيير،      سوضعيت خانواده،     و مذهبي، جتماعي  ا  ،ژگي هاي فرهنگي وي  ،سواد
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خش مهمي از برنامه ريزي جمع آوري اطالعات براي           ب.  مي پردازد   ...   و دسترسي مراجع به منابع حمايتي،     
تعداد   رآوردبنتخاب زمان،   اتعيين اهداف مشاوره، تعيين خدمات و راهكارهاي مورد نياز مثل تعامل با خانواده،               

  .سات مشاوره، مي باشدلمدت جو 
اجرا و هدايت مؤثر جلسات مشاوره اي از وظايف محوري مشاوران است؛ در اين كار                 .شاوره فردي و گروهي   م )٢

  روش ها و فنون علمي مشاوره     زرتباط انساني مناسبي را با مراجعان برقرار نمايند؛ ا        ااز مشاوران انتظار مي رود      
ويكرد بي  ردالت،  عحرفه اي مانند      واصول اخالق   ز استانداردهاي عملكرد  و ا يند؛  بجا و به نحو مؤثر استفاده نما      

 . محور در مشاوره پيروي كنند-و شخص، تسهيلگرانه، طرفانه
مشاوران حسب اقتضاء بايستي با والدين، معلمان، سرپرستان در محيط كار مراجع، و                     .شورت و ارجاع  م )٣

ن بهترين طرق كمك به مراجع مشورت نمايند يا به آنها مشاوره            همكاران حرفه اي خود براي شناسايي و تعيي       
همچنين هنگام نياز مراجع را براي دريافت خدمات تخصصي به ساير متخصصان راهنمايي و ارجاع مي                .  دهند
  .نمايند

چنان كه در توصيف مشاوره اصول و نظريه هاي آن به وضوح تأكيد شده است،                     .وانمندسازي مراجعان ت )٤
ختيار مراجع در درك مسئله، يافتن و گزينش راه حل مناسب و تصميم                 افظ استقالل و     حاختن،  وانمند س ت

رورش نگرش ها، باورها و مهارت هايي مانند       پبر اين اساس، مشاوران بايستي براي       .  گيري بسيار اهميت دارد   
اجعان با استفاده   و هوش هيجاني در مر      تفكر، حل مسئله، عزت نفس، ارتباط، مديريت استرس، سواد سالمت،         

 .از تدابير و فنون مناسب بكوشند
شاور بايستي ميزان پيشرفت فرايند مشاوره از لحاظ وقوع تغييرات مطلوب در مراجع                  م .ايش و ارزشيابي  پ )٥

، و بهبودي در وضعيت     )شاخص هاي فرايند ...  (مانند بهتر شدن نگرش، اصالح باورهاي غلط، كسب مهارت، و           
ي فعال، بهبود عملكردهاي تحصيلي، شغلي، و خانوادگي، و در نهايت كيفيت                مراجع شامل كسب سازگار    

با روش هاي مناسب و با مشاركت مراجع و يا خانواده وي مورد پايش و                    )  شاخص هاي پيامد (زندگي او    
 .ارزشيابي قرار دهد؛ و از بازخورد و تدابير مناسب براي ارتقاي اثربخشي مشاوره استفاده نمايد

از طريق شركت فعال در برنامه هاي توسعه مداوم حرفه اي و                مشاوران بايستي   . حرفه اي  وسعه مداوم ت )٦
با توجه به گسترش روزافزون     .  يادگيري مادام العمر، دانش و توانمندي هاي خود را توسعه دهند و به روز نمايند             

ت، كسب مهارت براي     برنامه هاي آموزش، يادگيري، و مشاوره مبتني بر فنّاوري هاي اطالعات و ارتباطا               
استفاده از اين فنّاوري ها براي توسعه حرفه اي خود و ارائه خدمات به مراجعان نيز اهميت و ضرورت يافته                       

 .است
از طرف ديگر، آنان زماني به مشاور        .  معموالً مشكالت مراجعان پيچيده و چندگانه است         .همه جانبه   مايتح )٧

از اين رو، شايسته است براي ياري مراجع زمينه و شرايط           .   است  گراييده ته وخام بمراجعه مي كنند كه مسئله      
  با   و.  قرار گيرد   ررسيب مورد   ،حمايتي   اقتصادي، و منابع   -محيطي مراجعان، از جمله خانواده، وضعيت اجتماعي      

برنامه ريزي و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي بهره گيري از منابع و سازمان هاي اجتماعي براي حمايت همه                   
  .نبه از مراجع تالش شودجا
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 مهارت هاي مشاوره
ايستگي و با كفايت  وظايف حرفه اي خويش به سطح مطلوبي از مهارت هاي                 ششاوران براي ايفاي    م

 رد شاورهمهاي   هارتم يشهر.   اجتماعي، و مديريتي و توسعه مداوم حرفه اي نياز دارند          -شناختي، عاطفي، ارتباطي  
 اهر زا ار  هارت ها م ينا شاور،م.  ستا حقيقت و مليع ارك اهن آ شتوانهپ و غيير رفتار، ارتباط، مشاوره و ت    هاي  ظريهن
 communication)رتباطي  اهارت هاي  موان به   تي م ارهارت ها  م ينا.  ندكي م سبك مليع ارك و لمع حصيلت

skills)،  نگيزشيا(Motivational skills) ، شخيصيت (Diagnostic skills)  مديريتي   ، و (management 
skills)  ارندد تقابلم رتباطا وي نامپوشه شاورهم رايندف اب و مه اب ينهاا هك ستا وشنر. ردك نديب ستهد. 

 رتباطياهارت هاي م ـ 1

 ميز،آ وجهت فتارر برازا واناييت بيلق زا  هارت هام زا يا يرمجموعهز املش ودخ رتباطي،ا  هارت هايم
 رائها و ريافتد ردن،ك لاؤس حوهن رسيدن،پ عال،ف ادند وشگ ،ردنك حبتص رايب جعارم هب مكك ،ليدمه
 هب يركالميغ و الميك جموعهم يرز ود يلذ رد ار رتباطياهارت هاي  م ينجاا رد .اشدب يم . . . و ازخورد،ب
 .نيمك ي محثب ختصارا
 يزن شاورهم رد. ستا امعهجر  د رتباطا تداولم سايلو زا كيي يركالميغ بان ز .يركالميغ رتباطا ارت هاي  هم)  لفا
. اهميت دارد   همم راجعمم  ه و شاورم رايبم  ه يركالميغ رتباطا ست،ا جتماعي ا عاملت رايندف كي ودخ هك
 يام هايپ هك ستا يادز ديح هب وقاتا زا سياريب حساس،ا و عنام نتقال ا رد يركالميغ يام هاي  پ يرثĤت و هميتا
 ستفادها وردم يركالميغيوه هاي  ش زا كيي.  مي شود فتارگ دقص الك م اهگ و مي دهد رارق اثيرت حتت ار الميك
 وشگ ورتص هب رديف وجهت برازا املش يژه،و دفه ندچ اسخگوي پ فتارر ينا .ستا ميزآ وجهت فتارر برازا شاور،م
. اشدب يم راجعم رب مركزت اب شاورم ميزت درتق هسازيب  و ثبت،م فتارر هيد رمشقس حترام،ا برازا ادن،د
 عجب،ت خم،ا بخند،ل  (هرهچ االتح شمي،چ ماس ت گونگيچ:  زا بارتندع يركالميغفتارهاي  ر زايي  مونه هان
 ور  (راجعم هب سبتن زيكي مشاور در مقابل مراجع    في ضعيتو  و شاورم وضعم راجع،م زا اصلهف،  )مگينيغ ستگي،خ
 ، چگونگي)بودن صدا حساسا يب و كنواختي رزش،ل لندي،ب ون،، تضوحو( داص يفيتك ، )ودنب ورد اي ايلم و،ر هب
 ).بي توجه، مشغول شدن به فعاليتي ديگر ميز،آ رورغ( فتارر
 ; نيمك يم طرحم ار ادند وشگ هارتم بتداا ماا رسد،ب ظرن هب جيبع ستا مكنم رچه گ .الميك هارت هاي  م)  ب
گوش   دونب شاورم.  ستا شاورهم يخشب ثرا نايب يرز اقعو رد و رثؤم الميك رتباطا يازن يش پ ادند وشگ يراز

 وا هب واندت مين نيز    ناختش دونب  ؛اردد شكالتيم و  يژگي هاو هچ يست،ك وا راجعم هك فهمدب واندت مينسپردن  
 المي،ك رتباطا رد عديب همم وضوع م.ستا نسان هاا شوارد فتارهاي ر زا كيي ادند وشگ الح ينعدر . ندك مكك
 و والس ناسبم وعن ناسب،مبارت هاي  ع و لمات ك زا ستفادها ستلزمم ردن،ك لاؤس هارتم .ستا ردنك لاؤس نره
 . ستا مانز هب وجهت

 و فتگ داومت ردن،ك حبتص هب راجعمحريض  ت و رغيبت :مختلف انجام شود     فكردن ممكن است با اهدا      لسؤا
 شفاف  و صريحت ؛  )؟ستا وده ب ماش ضعيتو اطرخ هب نهاآ اكنشو ينا هك نيدك يم كرف راچبه عنوان نمونه،      ( وگ
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؛ )لطفاً بيشتر توضيح دهيد     يدم؟مهف رستد ار تانرنظوم ياآ  ؟يستچ ماش نظورممراجع براي مثال،     فته هاي  گسازي  
 ه؟ ب كه همكارانتان با شما خصومت دارند       انيدد يم مثالً،  از كجا   (  و دقت گفتار و ديدگاه هاي مراجع         عتباراتعيين  

 .نيد؟ك يم كرف ينطورا اليليد هچ
 اختنس شكارآ و طالعات ا ستخراجا رايب ازب سؤاالت.   پاسخ باشند  -پاسخ يا بسته  -ممكن است باز  ؤال ها  س
 گوييدب نم ه ب انندم  (ستقيمم از نوع   ستا مكنم والس.  وثرترندم و هترب ستهب وال هاي  س اب قايسهم رد حساسات،ا
در هر صورت، سؤال بايستي      .    باشد  )يست؟چ عتيادا ارهب رد ظرتان ن انندم  (يرمستقيمغ اي ،  )"ستيد؟ه عتادم ياآ
و   بيعيط حنل ابسؤال بايستي   .  اجع و به موقع باشد    مر رهنگف  و وادس طحس اب ناسبت م ،ختصرم ،ندمدفه ،حضوا

 . پرسيده شود-نهفته يا آشكار -رزنشس اي ستهزاءا  حقير،تاحترام آميز بدون 
 شخيصيتهارت هاي م ـ 2

ليل صحيح و واقع بينانه وضعيت و مسئله مراجع استوار مي گردد؛              ر تشخيص و تح   ب ر،مؤث و ارساز ك شاورهم
 راجعم شاور،م هك ناست ب رگا.  همانطور كه انتخاب شيوه و اثربخشي مداخله طبي به صحت تشخيص بستگي دارد            

 فتاريريوه هاي ش فتار،ر زا افيك ناختش و ركد ايدب رديد ت دونب ند،ك مكك شدر و ودشناسيخ ريانج رد ار ودخ
 اب رتبطماخه هاي ش و ناسيش وانر مينهز رد حليلت و هارت هاي شناختم زا رخورداريب. اشدب اشتهد نهاآ حليلت و
 رد ايدب شاورم ناختي،ش و باطيتراهارت هاي  م رب الوهع.  ست ا زمال لكهب فيدم جتماعي،ا ناسيش وانر انندم نآ
  .اشدب اشتهد هارتم و انشد يزن ناختيش وانر ستاندارد ابزارهايا وزمون ها آ زا ستفادها

 نگيزشيا هارت هاي م ـ 3

 الگوي عملكردي   و كارآمدي  ودـخ محوري در مشاوره بر تغييرات مطلوب در نگرش، ادراك، باورها،              -راجعم
 ويس ه ب راجعم ركتحاز اين رو،     .  ل مشكل و بهبودي وضعيت او داللت دارد         حمراجع به عنوان پيش نياز        

سب دانش، درك   ك .اردد مبستگيه غييرت رايب راجعم رانگيختنب رد شاورم هارتم اب الباغ شاورهم دف هايه
نظريه ها و راهبردهاي انگيزش، و تمرين براي كسب تبحر در ايجاد انگيزش در مراجعان مختلف براي اثربخشي                    

 . مشاوره ضرورت دارد
 ديريتم هارت هايم  ـ4

 معناي سازمان دهي و استفاده بخردانه و مؤثر از           مانگونه كه مي دانيم در يك تعريف كلي، مديريت به          ه
سياري اوقات فعاليت هاي مشاوره به دليل مديريت ضعيف مانند انتخاب          بمنابع براي تحقق اهداف مورد نظر است؛        

 راهبري، برقرار  زمان و مكان نامناسب، غفلت يا بي توجهي نسبت به پتانسيل، استعداد و توانايي مراجع براي خودـ                  
نداشتن پايش و ارزيابي      ارتباط و تشريك مساعي با خانواده، نداشتن مهارت در هدايت و كنترل جلسات،              نكردن  

كارآيي و اثربخشي مطلوب ندارند و حتي گاهي به شكست و               ...  و    براي تشخيص و عالج بموقع كاستي ها،        
بع نيست، بلكه به دليل ضعف در       در واقع، بسياري اوقات ناموفق بودن به دليل نداشتن منا         .  نوميدي منجر مي شوند   

از اين رو، مشاوران براي حصول نتايج مطلوب از تالش ها           .  برنامه ريزي و مديريت منابع و برنامه ها اتفاق مي افتد          
و هزينه هاي خود و مراجعان، به كسب و تقويت مهارت هاي مديريتي از طرق مناسب مانند كسب دانش،                           
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زم به ذكر است توانمندي مديريتي در         ال .  پردازندب مجرّب و متبحر در حرفه        كارآموزي، و بهره گيري از مشاوران     
 مديريتي مشاور براي ارزيابي مستمر عملكرد و استفاده از منابع براي توسعه مداوم حرفه              مشاوره،  مهارت هاي خودـ   

  .اي خود نيز مي باشد

 شاورهم نواعا
از، ني سبح رببراي مثال،   .  واع متفاوتي تقسيم مي كنند    شاوره را از ديدگاه ها و مالك هاي مختلف، به ان        م
 ابلق شاورهم زا ختلفيم نواعا راجعانم اقتصادي   -معيت شناختي، سالمت، يا اجتماعي     ج يژگي هاي  ومسئله، يا   

 شناييآ. ست؛ مانند مشاوره نوجوانان، مشاوره ژنتيك، مشاوره بيماران رواني، و مشاوره پيگيري از خودكشيا عريفت
الباً غنياز باشد   ،  اص در هر نوع   خ ويكردها و فنون  ر ظريه ها و ن اربردكز اين نظر كه ممكن است به         ا شاورهم نواعا اب
 ذيرپ مكانا وشتارن ينا رد شاورهم نواعا زا دامك ره وردم رد فصيليت حثب هك نجاآ از. و گاه ضروري است     فيدم
  .رددگ يم سندهب  هانآ زا رخيب كر ذهب نهات يست،ن

 شاورهم ؛)القط ضو،ع قصن اي ديدش يماريب هب بتالا ودكشي،خ انندم وارديم رد(  حرانب رد اورهشم
 شاورهم؛  )ناشوييز ازگاريس   و حصيليت شكالتم غلي،ش غيير و جابجايي  ت انندم سايليم يابر  ( سهيلگرانهت
؛ )ي از سوء مصرف مواد    شاوره پيشگير م جتماعي،ا -رتباطيا هارت هاي  م رورش پ نسي،ج موزشآ انندم  (ييشگيرپ
 سئوليتم نجاما و بولق رايب مادگيآ ويت،ه ناختش ثبت،م ندارهپ -ودخ سبكمثالً براي   (  كامليتشاوره  م
 فتارر صالحا(  صحيحيتشاوره  م ،)غليش ازگاريس و  غل،ش غييرت غل،ش نتخابا(  ستخدامي ا شاورهم؛  )الديو
 هك به سازگاري و ارتقاي عملكرد اجتماعي افرادي          كمك(  وانبخشيتشاوره  م؛  )ارگماريك زهكاران،و ب  جرمانم
مسر، ه در زمينه هايي مانند انتخاب   (  دواجزاو   انواده خ شاورهم ؛)شده اند    علوليتم اي ضوع قصنچار ناتواني،   د
 رفع شبهات   ،عنويم و ينيد سايلم هب سخگويياپ  املش(  وحانيرشاوره  م ؛)تعارضات خانوادگي   لحروري،  پرزندف

ا  ي ردي ف شاورهم ؛)عتادانم نان،ز وجوانان،ن المندان،سانند  م(  اصخ قشارا ا ب شاورهم ؛)ك معنوي اعتقادي، سلو 
براي (  روهيگشاوره  م و ؛)كمك به فرد در حل يا كاهش مشكالت عاطفي، سازشي، رواني و اجتماعي              (  انفرادي

ه منظور بهره گيري از      كار با گروهي از افراد كه مشكل يا مشكالت و ويژگي هاي مشترك دارند و همچنين ب                   
 .  )ظرفيت ها و نيروهاي موجود در گروه ها براي ياري مراجعان به يكديگر

 ارك راحلم؛ هشاورم لساتج ازماندهيس
در .  لگوهاي مختلفي براي توصيف مراحل و سازمان دهي جلسات مشاوره در منابع ذيربط ارائه شده اند                 ا

گام :  ه و هدايت كردن مشاوره به اين شرح فهرست شده است            گام ها يا مراحل ادار     ،ك الگوي شش مرحله اي    ي
مناسب، ايجاد اعتماد متقابل و      .  اول، ارتباط،  شامل نكات مهمي همچون برقراري مناسب اولين تماس، ارتباط              

حفظ حريم مراجع و رازداري است؛ در گام دوم، اطمينان بخشي مجدد، به حداقل رساندن احساس ناامني، ارائه                      
عات صحيح، و ارجاع به خدمات مناسب از موارد حائز اهميت اند؛ در گام سوم، به تثبيت و كمك به                         دادن اطال 

، و ارجاع به متخصصان مبادرت        )ديسترس(مراجع براي درك مسايل و واكنش هايش، شناسايي عاليم فشار               
رحله شامل جمع آوري    اين م .  مين گام، به حل و فصل نيازها و دغدغه هاي مراجع مي پردازيم             ارمي شود؛ در چه  
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اطالعات دقيق، شناسايي و تنظيم اهداف و راه حل ها، و ياري مراجع در برآوردن نيازها و رفع مشكالتش مي شود؛                      
گام پنجم، فراهم كردن و تأمين حمايت از مراجع، شامل اقداماتي مانند برقراري بازسازي شبكه هاي ارتباط                        

حمايت بيروني، و كمك به او براي غلبه بر موانع در اين زمينه                 اجتماعي، تشويق مراجع براي جست و جوي          
مي شود؛ و باالخره در ششمين مرحله، تسهيل سازگاري فعال، به پرورش و تقويت مهارتهاي مقابله اي، و كمك به                   

 .مراجع براي مديريت مسئله و موقعيت تنش زا مي پردازيم
 ندچ ره .هندد يم رائها صاحبهم ريانج دايته و جراا رايب اهنمار قشهن كي يرز ام هاي  گ  ،لگويي ديگر ار  د

 .ندا ستفادها ابلق يزن يگيريپ لساتج رد ن هاآ زا سياريب ست،ا شاورهم لسهج ولينا رايب لگويي اراحلم ينا
 و ناسبم ايج رد نيدك عوتد وا زا و ذاشتهگ حتراما راجعم هب مدگوييآ وشخ و المس ا ب .ابطهر رقراريب )١

 ارك هك اييج ستيد،ه هك ماش : نيدك روعش يرز واردم ردنك وشنر اب ار شاورهم هلسج پسس.  نشيند ب احتير
 .ارك مانيز حدودهم و لسهج مانز القات،م ينا زا دفه راجعان،م اب رتباطا ر دما شظيفهو نيد،ك يم
 و حثب دن،رك حبتص ،)ستا ايلم هك نگونهآ  (ودخ عرفيم رايب ار راجع م .وا نتظاراتا و راجعم اب ييشناآ )٢

 .ماييدن رغيبت نتظاراتشا يانب
 )هاي(دفو ه  شخصم ار لسهج وضوعم راجع،م شاركتم اب نظورم ينا راي ب .شاورهم لسهج ردنك تمركزم )٣

 ندچ هدد شخيص ت شاور،م هك مانيز ويژهب ارك ينا .ماييدن نظيمت نآ رايب ار افتني ي ستد و يژهو وچك،ك
 .اشدب يم فيدم ست،ا زم السئلهم هب سيدگير رايب لسهج

 حبتص هب راجعم رغيبت اب نظورم ين ا.راجعم گراني هاي ن و يازهان سايل، مارهب رد اوشك و طالعاتا بكس )٤
 ضعيت و ارهب رد ار وا طالعاتا دودح مچنينه. ودشي م اصلح رانگيزانندهب و ناسبم واالتس رحط و ردنك
 و صحيح،ت وانت يم ار لطغ طالعات ا د،راينف غازآ رد راجعم گاهيآ و طالعاتا نجشس اب.  سنجيدب ودشخ
 .مودن فعر ار مبودهاك
 ،يدگاه هاد فسير،ت و عبير ت حوهن رحلهم ينا ر د .سئله م ارهب رد راجعم ايهاورب و دراكا گرش،ن ناساييش )٥

 حرط اب   ،ثالًم .يردگ يم رارق ررسيب وردم سئله م تايجن و ثارآ لل،ع بعاد، ا ارهب رد راجعم اورهايب و حساساتا
 بستري فرزندتان در بيمارستان     ،رمانيد وان ر زا ستفادها راحي،ج رماند...  (   ارهب رد ماش ظرن هك والس نيا

 رد طالعاتيا و ردد  گ شكارآ راجعم اورهاي  ب و ظراتن ات مي شود راهمف مكانا ينا ،؟يستچ )اعصاب و روان  
 .يدآ ست دهب واحتمال پذيرش يا تمكين با برنامه مراقبتي  اارهب
 ات نيدك مكك راجعم هب ،وگ و فتگ ز طريق  ا .ودخ گراني هاي  ن و سايلم نديب تبهر رايب راجعم هب ككم )٦

مي   ارك ينا .ندك نديب ولويتا بارتي ع هب و نديب تبهر دتش اي هميتا رتيبت هب ار ودخ شكالتم و سايلم
  :تواند نتايج زير را در پي داشته باشد

  مي دهد؛ شاهك نترليك ابلق دح هب ار ردف ضطرابا •
  ؛مايندن وشنر و شخصم ار ودخ سايلم هك مي كند مكك ردمم به  •
 مي كند؛ مكك نترلك حساسا سبك و ستيابيد ابلق و شخصم هدافا نظيمت هب  •
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 آتي  و يگر د سايلم لح رايب فيديم جربهت غلبا سئله،م كميز ي آ وفقيتم لح و ناختش اب  •
 .مي شود اصلح

روش هاي زير استفاده     زادر اين مرحله از كار مي توان         .سئلهم لح رايب دبيرت تخاذا رد راجعم ردنك اريي )٧
 :كرد

  ؛ندك ررسيببنگرد و  ار سئلهم يزن يگرد ريمنظ زا ينكها رايب راجعم اختنس ادرق :سئلهم ازشناسيب  •
 نگامه ذشته گ رد نانآ ملع حوهن و جربهت املش :سئلهم لح ايروش ها ب ر و نابعم ناساييش •

 ؛ ستنده سترسد رد راجعم مايتح و اريي رايب هك فراديا ايل،سم ا بواجههم
 و متعدد؛ مكنم ل هاي ح اهر ناساييش و) اه( دفه نظيمت رايب راجعم هب ككم •
 ؛ناسبم لح اهر نتخابا هتج يريگ صميمت رايب راجعم ردنك اريي  •
 ؛غييرت نجاما رايب ارك رحط اي مليع اي رنامه بهيهت رد وا هب مكك  •
.  اشدب مكنم و زمال كه  نگاميه هداشتيب راقبتم يمت عضايا اختنس رگيرد اي مكاريه هب عوتد  •

 . ندكي م مكك فيدم ل هاي ح اهر و داخالتم يفط فزايشا و عضاءا رب شارف اهشك هب ار كينا
 و حليلت جتماعي،ا بي،ط اطفي،ع  (ختلفم وانبج زا ستا دهش نيدهش و يدهد نچهآ راساس ب .لسهج رزيابيا )٨

 . نيدك رزيابيا ايانپ ات ار لسهج) ارك يشرفت پسئله،م دبيرت
 أثيرگذارت شاورهم رايندف رب و همم نآ ردنك غاز آ ندازها هب ناسبم حون هب لسهج ادند اتمه خ .لسهج ختتاما )٩

 : از اين قبيل مي باشديكاتن امل شارك ينا.ستا
 ؛دهش ناساييش توق و عفض قاطن هب وجهت منض ده،ش نيدهش و يدهد نچهآ ردنك صهخال  •
  ؛شاورم و راجعم يريگ يممصت •
 دادنن اي ادند نجاما شاوره،م لساتج دامها و شاورم هب جدد م راجعهم انندم وارديم هب يريگ صميمت •

و تشريك    انوادهخ اب مسئله  ذاشتنگ يانم رد ،ا متخصصان ديگر    ي زشكپ هب جوعر زمايشات،آ
 ناسبم ردف وا ياآ هك گيردب صميمت ايدب اورش م مچنين،ه.  مي شود ربوطم . . . و مساعي با آن،    

 ينب اصله ف ند؟،ك وگ و فتگ سئله م ارهب رد سيك هچ اب ؟ستا راجع م سئلهم هب سيدگير رايب
 ؟  اشدب قدرچ شاورهم لساتج

 .يگيريپ لساتج ردنك شخصم  •

 الصهخ
و  نونف زا ستفادها اب و ارسازك ابطهر يجادا اب شاورم نآ رد هك ستا وياپ و عامليت رايندف كي شاورهم

 ناختش رايب هنجار،ب سبتان رديف راجع،م هب نآ رد هك يوج ،مي كند راهمف ادگيريي  وج كي ود،خ هارت هاي  م
 و يژگي هايو زا تواندب هك مي شود مكك يا ونهگ هب ويشخ ندهآي حتماالا و عليف رايطش و سايلم ود،خ
 گونگيچ ن،آ رب الوهع .داشب افعن امعهج رايب و خشب ايتضر وا رايب هك ندك ستفادها وريط ودشخ ابليت هاي ق
 : شاورهم ه كينا الصهخ. موزدآ يم ار يندهآ يازهاي ن رضايا و نهاآ اب وثرم طابقو ت شكالتم لح
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  ؛وندش يم اصلح مرينت و ارآموزيك موزش،آ ريقط زا هك ستاهارت هايي م و انشد ستلزمم •
 اهگ و ارسازك يشگيريپ ختلفم طوحس رد و امعهج و ردف متالس اب رتبطموقعيت هاي  م زا سياريب در •

 ؛ستا روريض
و  قتصاديا جتماعي،ا حيطم و مينهز هب وجهت وثر،م رتباطا رقراريب مچونه واعديق و صولا رب بتنيم  •

  ؛ستا ازدارير و راجعم عالف شاركتم راجع،م عنويم
 و شخيصت نگيزش،ا رتباط، هاي ا مينهز رد ورمشا ندگانهچهارت هاي  م هب يازن ودنب خشب ثرا رايب  •

  ؛اردد شاورهم رايند فديريتم
  ؛ودب واهدخ ميزترآ وفقيتم ردد،گ جراا نظمم كليش هب و يزير رحط اب هك ورتيص رد  •
 .رددگ يم اكيدت المتيس دماتخ هندگاند رائها رايب نآ نونف و صولا ادگيريي ينكها االخرهب و  •

 :نابعم
 رورشپ و موزشآ تزارو رسي،د يزير رنامهب و حقيقاتت فترد: هرانت ؛رورشپ و موزشآ رد اهنمايير و شاورهم نونف و صولا . حمدا افيص )١

1368 . 
 . 1377 عثت،ب نتشاراتا: هرانت ؛ناييث اقرب :مج متر؛اهنمايير و شاورهم بانيم: م يشل،م ،ر يبسونگ )٢

3) Bor, Robert, et al; Counseling in health Care Settings; UK Cassell, 2000. 
 .1384انتشارات رشد، : سيني بيرجندي سيد مهدي؛ اصول و روش هاي راهنمايي و مشاوره؛ چاپ شانزدهم؛ تهرانح )٤

5) McLeod J; An Introduction to Counselling; Third Edition; UK: Open University Press, 2004.  
6) Freshwater D; Counselling Skills for Nurses, Midwives and Health Visitors; England: Open University 

Press, 2003.  
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 تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت
Instructional Technology In Health 

 
 

 دكتر سكينه رخشنده رو، دكتر محتشم غفاري
 زشكي شهيد بهشتيدانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پ

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، قادر باشدا 

 
 واژه هاي تكنولوژي،  تكنولوژي آموزشي و ساير واژه هاي مرتبط با علم و هنر مربوطه را تعريف كند 

 كاربردهاي تكنولوژي آموزشي در پزشكي و بهداشت را شرح دهد 

 در يادگيري را توصيف نمايدنقش وسايل كمك آموزشي  

 رسانه هاي آموزشي را با ذكر مثال، تعريف كند 

 عوامل موثر بر انتخاب رسانه را ليست نمايد 

 فرايند توليد يك رسانه آموزشي را توضيح دهد 

 نحوه ارزيابي محتواي رسانه را تشريح نمايد 

 .رسانه هاي آموزشي رايج را ليست نموده و باختصار، توضيح دهد 
 همقدم

چنان  است، ضروري پزشكي و علوم بهداشتي، بسيار     آموزش در آموزشي تكنولوژي كارگيري به اهميت
 از حمايت منظور به آموزشي تكنولوژي گروه ويرجينيا دانشگاه پزشكي برخي دانشگاه هاي دنيا مانند دانشكده در كه

در اين گفتار، قصد بر     .  است شده كيلتش پزشكي علوم حوزه در يادگيري در فرآيندهاي  تكنولوژيكي نوآوري هاي
 متداول در    رسانه هاي آموزشي  و برخي از مواد و           تكنولوژي آموزشي اين است كه خوانندگان محترم با           

 .سيستم هاي بهداشتي كه به كمك متخصصان امر، مي آيند به اختصار آشنا شوند
 مهارت هاي ويژه نيروي انساني     تركيبي از دانش، تجهيزات، روش ها، فنون و        :(Technology ي  تكنولوژ

شود يا مطالعه فنون و ابزار و ماشين آالت و مواد            كه براي تبديل منابع و ورودي ها به خروجي ها، استفاده مي         است  
 . گرددهاي علمي كه در حيطه خاصي به كار برده مي اوليه، تجهيزات و روش
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مي فرآيند يادگيري و آموزشي بر اساس هدف هاي          طراحي، اجرا و ارزشيابي نظام مند تما      :    1يتكنولوژى آموزش 
كار گرفتن مجموعه اي از منابع       مشخص و نتايج تحقيقات، در زمينه هاي يادگيري انساني، ارتباط و همچنين به              

 .، تعريف شده استانساني و غير انساني به منظور ايجاد آموزش مؤثرتر
زيابى كل فرآيند تدريس و يادگيرى، مجموعه         روش هاي نظام مند طراحي، اجرا و ار       ،تكنولوژى آموزشى 

گيرى از    هاي معين و بهره    اطالعات فني، معلومات ناشي از كاربرد علوم يادگيري و روابط انسانى بر اساس هدف               
يافته هاي علمي، به كارگيري ابزارها، منابع و روش هاي مختلف كه در دنياي واقعي كالس درس، كاربرد علوم ذكر                  

به عبارت ديگر، هرگونه عمل يا اقدام مثبت          .و يادگيرى مؤثرتر، عميق تر و پايدارتر را تسريع مي كند        شده را تسهيل    
مثالً رعايت استاندارد   .  شود اعمال مي )  تت و كيفي  كمي(و مبتني بر پژوهش هاي علمي كه براي ارتقاي امر آموزش           

هايي كه كالس وجود      در مكان ( كالس جديد    در ابعاد و رنگ مخصوص تخته سياه، تنظيم نور كالس و حتي ايجاد            
 .حتي اگر با شرايط قديمي و سنتي باشد، از اقدامات تكنولوژيك است) ندارد

 پزشكي و علوم بهداشتي، بسيار      آموزش در آموزشي تكنولوژي بكارگيري چنانچه گفته شد، اهميت    
 از حمايت منظور به "آموزشي كنولوژيت گروه "ويرجينيا   دانشگاه پزشكي دانشكده در به طوري كه   است، ضروري

 تكنولوژي آزمايشگاه .است شده تشكيل پزشكي علوم حوزه در يادگيري در فرآيندهاي  تكنولوژيكي نوآوري هاي
 افزارهاي نرم توليد سازها، شبيه كارگيري به و توليد ها، رشته سايت وب شامل توسعه  خدماتي گروه اين آموزشي
 كارگاه هاي و آموزشي افزارهاي نرم كارگيري به توسعه يالت سمعي ـ بصري،    تسه طراحي آموزشي، ويدئويي
 . نمايدمي  اجرا را آموزشي كارگيري تكنولوژي هاي به زمينه در اساتيد سازي توانمند

 كاربردهاي تكنولوژي آموزشي در پزشكي و بهداشت
 داشته زيادي د كاربردهاي مي توان پزشكي و بهداشت   آموزش در آموزشي، تكنولوژي بكارگيري واقع در

 :از عبارتند كاربردها اين اهم اما باشد؛
 را تربيت و تعليم نوين فن آوري هاي تا مي كند آموزش پزشكي و علوم بهداشتي كمك        مجريان به •

 .گيرند كار به فرآيند ياددهي ـ يادگيري در را وآن ها نموده شناسايي
ياددهي ـ   جديد نظام هاي پزشكي و بهداشتي،    لومع در آموزشي مناسب فن آوري هاي از استفاده با •

 .نمايند و ارزشيابي اجرا طراحي، را يادگيري
 توليد و طراحي در مشاركت به پزشكي و بهداشتي،   علوم در ياددهي ـ يادگيري   فرآيند تسهيل براي •

 .آموزشي بپردازند منابع و رسانه ها
 و پرداخته پزشكي علوم حوزه در ـ يادگيري ياددهي   فرآيند در موجود مشكالت و مسائل شناسايي به •

راه  آن ها، زيربنايي رويكرد به توجه با آن متنوع الگوهاي و آموزشي طراحي از با استفاده  آن رفع براي
 .دهند ارائه مناسب حل هاي

                                                 
1 - Instructional Technology / Educational Technology 
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 نقش وسايل كمك آموزشي در يادگيري 
 جهت تفهيم بهتر     ،ن تدريس گردد كه در جريا     وسايل كمك آموزشي به ابزارها و امكاناتي اطالق مي           

اين وسايل آموزش را از حالت       .  كار مي روند ه بآموزش دهنده و فراگيرنده،      مطالب درسي و يادگيري موثر توسط        
سازند در اين     آسان و ممكن مي     ،گيري از حواس مختلف     كنند و يادگيري را با بهره       سخنراني محض خارج مي    

آنچه مي شنوم  ".   مهارت هاي جديد را با درك كامل بدست آورند             قادرند اطالعات رفتار و      فراگيران،  ،شرايط
 با استفاده از وسايل و امكانات       ".آموزم دهم مي  آورم و آنچه انجام مي     بينم به خاطر مي    كنم آنچه مي   فراموش مي 

ه آن ها  افتد ك   حتي گاهي اتفاق مي    .شود تر مي  تر و ملموس    عيني فراگيران،ها و مطالب درسي براي        گفته ،موزشيآ
 ،ماند كنند كه براي هميشه در ذهنشان باقي مي         را كشف مي   ي نكات ريز و ظريف    ،در هنگام مشاهده و كار با وسايل      

 ذهنشان  ،شود پس هر اندازه كه آن ها از حواس خود بيشتر بهره بگيرند استعداد و خالقيتشان بيشتر شكوفا مي                     
 با بكارگيري اين روش     مدرس،  در واقع   .گيرد  نتيجه بهتري مي    نيز از كار خود    تعليم دهنده  و   مي گرددبيشتر فعال   

ترين و موثرترين راه به اهداف       پس بايد در عصر انفجار دانش از كوتاه       .  به سالمت رواني خود نيز كمك كرده است       
ريزي   گيري صحيح و برنامه    كارگيري و بهره  ه آموزشي مورد نظر خود برسيم و بايد بدانيم كه تحقق اين امر جز با ب              

  .نمي باشد مقدور ،موزشيآشده از وسايل و امكانات 

 نقش حواس در يادگيري
يافته هاي زير اين     .تايج مختلف نشان داده اند كه حواس مختلف نقش واحدي را در يادگيري دارا نيستند              ن

 يادگيري از   %75  :اًاين يافته ها مشخص مي كنند كه در يك انسان متعارف حدود         .  تفاوت را به خوبي نشان مي دهند     
اربرد حس المسه    ك  يادگيري از طريق   %6، يادگيري از طريق كاربرد حس شنوايي        %13،طريق كاربرد حس بينايي     

مالحظه   . يادگيري از طريق كاربرد حس چشايي صورت مي گيرد        %3و   يادگيري از طريق كاربرد حس بويايي        3%،
از %  12ق كاربرد حس بينايي صورت گرفته و مجموعا         از طري %)  75(مي شود اگر چه قسمت اعظم يادگيري انسان        

 در بسياري   با اين حال  را تشكيل ميدهد،      %87طريق كاربرد دو حس بويايي و چشايي صورت مي گيرد كه روي هم             
حس شنوايي تاكيد فراوان دارند، در حالي كه نتايج تحقيقات و پژوهشهايي كه در               %  13از موارد معلمان بر كاربرد      

 :اطالعات زير را در اختيار ما قرار مي دهد ش دادن به عمل آمده استزمينه ي گو
در مدارس متوسطه و دانشگاهها صرف       %  90از وقت فراگيران در مدارس ابتدايي و          %  60تقريبا حدود   

 .گوش دادن مي شود
تا يك  حدود يك پنجم    (شاگردان قادرند كه تنها قسمت ناچيزي از آنچه را كه شنيده اند به خاطر بسپارند               

حدود دو ماه بعد،    .از شنيده ها در ذهن خود هستند     %  50اشخاص بالغ نيز به طور متوسط قادر به حفظ كردن           ).  سوم
 .اين ميزان به نصف نيز كاهش خواهد يافت

 زياد در كاربرد حس شنوايي تاثير ناچيزي در رابطه با             همان طور كه مالحظه مي شود با وجود صرف وقت نسبتاً           
در حالي كه برنامه ريزي حساب شده و منطقي در كاربرد حواس مختلف از جمله                 .   انسان مي شود  يادگيري نصيب 
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ديل كه يكي از صاحب نظران ارتباط است          در اين رابطه، ادگار     .بينايي ميتواند نتايج مفيدتري را در پي داشته است        
 مخروط تجربيات را كه يك       )1946( در طول كارهاي خود        و  حواس در يادگيري پرداخته است      نقشبه توجيه   

وي در مورد كار خود      .  تصوير براي تشريح ارتباط متقابل گونه هاي متنوع مواد ديداري شنيداري بود ارائه داد                 
توضيح داد كه مخروط وي مثال مجسمي است از تجربيات يادگيري كه طي آن، انواع گوناگون مواد ديداري                        

 ديل در   .يم موجب هرچه انتزاعي تر شدن تجربيات يادگيري مي شوند        شنيداري به وسيله ي اقدام به تجربيات مستق       
آخرين ويرايش كتاب خود به نام روش هاي ديداري شنيداري در تدريس اظهار مي دارد كه مخروط تجربيات به                     
عنوان يك شيوه ي مجسم براي نشان دادن پيشرفت تجربيات يادگيري از مداخله مستقيم عوامل دست اول تا به                    

 نشان مي دهد كه     و در زير ارائه مي شود   ادگارديل    اربمخروط تج   . كشيدن بيان هاي نمادين به كار مي آيد       تصوير
 : طبقه جاي مي گيرد كه به ترتيب از پائين به باال عبارتند از11كليه تجارب به طور كلي در 

 
  ـ مخروط تجارب ادگارديل1شكل 

 
تخاب تجارب يادگيري مناسب براي فراگيران بهتر است          يل چنين پيشنهاد مي كند كه در ان        دبنابراين  

در چنين صورتي   .  االمكان از طبقات پايين تر شروع كرده و كار انتخاب را به باالترين طبقه ختم نماييم                      حتي
مي توان مجموعه مناسبي از تجارب يادگيري را كه تلفيقي از كاربرد حواس مختلف را در بر دارد براي فراگيران                       

 . مودانتخاب ن
 تعريف مواد آموزشي

 . شامل وسايل و ابزاري است كه تنها در بخشي از آموزش از آن ها استفاده مي شود               ،وسايل كمك آموزشي  
.  بكار برده مي شود   ، اغلب اشتباها مترادف رسانه هاي آموزشي      ،اصطالح وسايل آموزشي يا وسايل كمك آموزشي       
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 تفهيم بهتر يا بيشتر موضوع براي       به منظورار رسانه هاي آموزشي     كليه ادوات و اشيائي است كه در كن         ،اين وسايل 
براي مثال، اگر مدرسي براي تفهيم بهتر مفاهيم زيست شناسي از موالژ، استفاده كند، در                .   بكار مي روند  ،فرا گيران 

چنانچه در برنامه آموزشي     .  ، موالژ است  وسيله كمك آموزشي   شخص مدرس و      رسانه آموزشي اين صورت   
ويزيوني از تخته و ماژيك هم استفاده شود رسانه آموزشي تلويزيون و وسيله كمك آموزشي تخته و ماژيك                       تل

 . خواهد بود

 تعريف رسانه هاي آموزشي 

ماده وسط    وسيله،   در لغت به واسطه،    Mediaاست كه    Instructional Media  ترجمه ،رسانه آموزشي 
 ابزاري است براي    ، رسانه آموزشي    . تعريف شده است   ،قل وانتقال وسيله ن   حد واصل و سر انجام       چيز،  يا ربط دو  

رسانه   .تكنولوژي آموزشي محسوب مي شود نه تمام آن         جزيي از فرآيند آموزش و     طبيعتاً  و  ارائه آموزش به فراگير   
 آموزشي به كليه امكاناتي اطالق مي شود كه مي توانند شرايطي را در محيط آموزشي بوجود آورند كه تحت آن                      

 با استفاده از يك تمثيل       .شرايط، فراگيران اطالعات، رفتار و مهارت هاي جديدي را با درك كامل بدست آورند                
چنانچه فراگير را مصرف كننده و آموزش را كاالي مصرفي بدانيم،           .  مي توان تعريف رسانه آموزشي را روشن تر كرد      

به عبارت ديگر   .  يع به دست مصرف كننده مي رساند      رسانه همان وسيله اي است كه كاال را از محل توليد يا توز             
 يا آموزش   وسيله انتقال و ارائه كاال به مصرف كننده       =  »  رسانه« و   مصرف كننده =  »  فراگير«  ،  كاال=  »  آموزش«

با توجه به تعريف و تمثيل فوق، نتيجه مي گيريم كه مثالً در بسياري موارد كه عامل اصلي                        .  به فراگير است  
اگر فراگير به ديدن يك برنامه آموزشي          .  است، رسانه آموزشي هم همان مدرس خواهد بود          آموزش، مدرس    

. تلويزيوني دعوت شود و تمام آموزش را از تلويزيون دريافت كند، در اين صورت رسانه آموزشي، تلويزيون است                     
  . مي شودرسانه آموزشي وسيله يا عاملي است كه آموزش از طريق آن به فراگير ارائهبنابر اين، 

تحقيقات مختلف در مورد رسانه ها نشان مي دهد كه رسانه ها به صرف رسانه بودن، به عنوان وسايلي كه                  
در مورد مواجهه   .  محتواي آموزش از طريق آن ها از منبع يا فرستنده آن به گيرنده منتقل مي شود با هم فرقي ندارند                 

 احتماالً سبب توجه و دقت بيشتر او مي گردد و در نتيجه از نظر                فراگير با رسانه ها اگر گرايش فراگير، مثبت باشد،        
ولي در گرايش   .  ذهني با محتواي ارائه شده، بيشتر درگير مي شود و همين درگيري، سبب يادگيري بيشتر مي گردد               

يي بهترين روش ها و رسانه ها براي فراگيران با توانا       طبق تحقيقات متعدد،    .  منفي، اين عمل، بر عكس مي شود     
كه اشاره  .   است باال، روش ها و رسانه هاي نامنظم و براي شاگردان با توانايي پايين روش ها و رسانه هاي منظم              

 :مختصري به اين دو روش خواهد شد

 هستند كه در آن ها مدرس يا طراح آموزشي، حركت          هايي ها ورسانه   آن دسته از روش    : منظم هاي رسانه ها و  روش
ش طراحي  مراحل از پي   رها و مسي ا براي يادگيري، از پيش تعيين كرده است و فراگيران در            و فعاليت فراگيران ر   

 . شده، قرار مي گيرند تا به هدف هاي مشخص و معيني دست يابند
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 هستند كه در آن ها آزادي عمل بيشتري براي           هايي رسانه ها و   آن دسته از روش     : نامنظم هاي رسانه ها و  روش
به هدف هاي آموزشي، پيش بيني شده است؛ مانند روش مطالعه فردي كه در آن فراگيران،                 فراگيران در دستيابي    

  .تحت نظر مدرس، به مطالعه پرداخته و سرانجام، گزارش يا مقاله اي ارائه مي دهند

 عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه ها
توانايي ذهني و   (فراگيران  نوع موضوع، ويژگي هاي    :  برخي از عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه ها عبارتند از         

، محتوا، تجارب و     )چه نوع هدف رفتاري مد نظر است         (، اهداف آموزشي     )فكري و نيازهاي خاص فراگيران      
به طور كلي در انتخاب يك رسانه و كاربرد آن بايد             .  يادگيري، گروه هاي تدريس و يادگيري، شيوه هاي تدريس       

تنها جذابيت، زيبايي و حتي شايع شدن يك رسانه يا           .  داشتتوجيه اقتصادي، اجتماعي و آموزشي قابل قبولي         
 .يك وسيله در ساير كشورها نبايد توجيهي براي استفاده از آن ها باشد

 طبقه بندي مواد و رسانه هاي آموزشي
 

  ـ رسانه هاي چاپي1جدول 

 انواع رسانه هاي چاپي مزايا معايب

 (Poster)پوستر  مناسب براي ارائه نكات مهم نيازمند خالقيت باال
 (Pamphlet)پمفلت  مناسب براي ارائه نكات پيشگيري كننده تنها انتقال دهنده مفاهيم

 (Brochure)بروشور  مناسب براي جذب مخاطب عدم توجه به جزئيات موضوع
 (Leaflet)ليفلت  مناسب براي ارائه راه كارهاي عملي نيازمند همبستگي كامل مطالب

 (Booklet) كتابچه  تفهيم مطالب اصلي  موضوع هر صفحهانطباق پيا م ها با
 (Bulletin)بولتن  ارائه كوتاه اما رسمي نكات مهم عدم اشاره به جزئيات

نيازمند آشنايي كامل با ذوق و سليقه         
 مخاطبان

ارائه راهنمايي در مورد محصوالت مرتبط      
 با سالمت

 (Catalogue)كاالنما 

   (Newsletter)خبرنامه  ه اطالعات علمي و كاربرديارائ نيازمند تخصص علمي باال
 (Newspaper)روزنامه  اطالع رساني مطالب جديد امكان ارائه مطالب اشتباه
 (Journal) مجله  ارائه اطالعات تخصصي مورد استفاده گروه خاص

 
  ـ رسانه هاي محيطي2جدول 

 انواع رسانه هاي محيطي مزايا معايب

 (Billboard)آگهي نما  ابزاري براي توجه دادن سريع  جذابنيازمند طراحي كامالً
 (Tract)تراكت  براي تبليغ يا معرفي خدمات محدوديت جغرافيايي براي اثرگذاري

 (Stickers)برچسب ها  آموزش نكات سالمت به كودكان نيازمند جذابيت بسيار باال
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  ـ رسانه هاي الكترونيكي3جدول 

 ه هاي الكترونيكيانواع رسان مزايا معايب

غير قابل استفاده براي دستگاه هاي تلفن        
 همراه قديمي

توانايي ارسال فايل صوتي    
و تصويري روي تلفن هاي    

 همراه
 (MMS)پيامك چند رسانه اي 

 نيازمند جذابيت و محتواي علمي باال
روش رايج براي انتقال       

 پيام
 (E-mail)نامه الكترونيكي 

 كم اثر براي سالمندان
ان ترين سيستم اطالع     ارز

 رساني
   (Internet)سايت اينترنتي 

 احتمال پائين بودن اعتبار علمي مطالب
اطالع رساني مؤثر با         

 حداقل هزينه
 (Weblog)تارنگاشت 

 كم اثر براي افراد با مشغله باال
ابزاري براي ايجاد           

 رفتارهاي سالم
 (Software) نرم افزارهاي رايانه اي 

 فعاليت هاي نشستهتشويق به داشتن 
ابزاري براي تشويق به       

 يادگيري
 Computer)بازي هاي رايانه اي        

games) 
نيازمند تخصص علمي و فني باال براي          

 تهيه آن
مؤثر براي تغيير رفتارهاي     

 ساده
 Teaching) ويدئو كليپ آموزشي      

video clip) 

 عدم ارتباط دو طرفه بصري
باال بردن سواد و آگاهي       

 جامعه
 (Radio)   راديو 

  آموزشي رسانه توليد يكيند آفر
 توليد آن   جهت الزم است ابتدا به مراحل پيش رسانه كه به تصميم گيري             يك رسانه آموزشي،  در ارزيابي   
 . ، پرداخته شودشود منجر مي ،براي آموزش سالمت

 ): نياز سنجي(  بررسي وضعيت موجود ـالف

دال بر بررسي و نياز سنجي براي تهيه اين رسانه وجود دارد؟             كه آيا مدارك و مستندات       شودابتدا بررسي   
 :شود منظر به آن توجه 3در صورت موجود بودن مستندات، از 

 آيا با بررسي شيوع و بروز، به وسعت مشكل سالمت مورد نظر پرداخته شده است؟. 1
 آيا به اهميت مشكل با توجه به نقش آن در سالمت مردم توجه شده است؟. 2
 ا گروه هاي جمعيتي كه در معرض اين مشكل مي باشند، مشخص شده اند؟آي. 3
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 :  تدوين اهداف آموزشي ـب

انتظار مي رود قبل از توليد يك رسانه آموزش سالمت، اهداف توليد و استفاده از اين رسانه مشخص شده                   
 ، موجود بودن مستندات    كه آيا مدارك و مستندات تدوين اهداف آموزشي وجود دارد؟ در صورت             شودبررسي  .  باشد

 :شودبه آن توجه بايد  منظر 4از 
 آيا اهداف تعيين شده با اجراي مداخله مورد نظر قابل دسترسي هستند؟. 1
 آيا در بخش اهداف جزيي، نوع تغيير، مدت زمان الزم براي تغيير و جمعيت هدف آن ذكر شده است؟. 2
 بل اندازه گيري باشد؟آيا اهداف ذكر شده به صورتي طرح شده است كه قا. 3
 اند؟  اولويت بندي شده،آيا اهداف بر اساس مشكالت مرتبط با سالمت. 4

 : نا شناسايي مخاطب ـج

براي انتخاب و توليد يك رسانه آموزش سالمت مناسب، الزم است مشخصات جمعيتي، فرهنگي و                     
شود كه آيا مدارك و مستنداتي       بررسي و مشخص     ،اجتماعي و رفتاري و روانشناختي و نيازهاي آموزشي مخاطب         

 :، مورد توجه، قرار گيرد منظر4 از ، مستندات و در اين صورت،در مورد شناسايي مخاطبان وجود دارد
آيا به سن و جنس، سطح سواد، وضعيت شغل و ساير مشخصات جمعيت شناختي گروه مخاطب در                    .  1

  توجه شده است؟،بررسي
  توجه شده است؟، نظير زبان، مذهب و قوميتآيا به خصوصيات فرهنگي گروه مخاطب. 2
  بيان شده است؟،روانشناختي شامل دانش، نگرش و عادات و رفتار مخاطبان ـ آيا خصوصيات رفتاري. 3
 اند؟ ن بررسي شدهاآيا نيازهاي آموزشي مخاطب. 4

 : مداخله /  انتخاب رسانه ـد

بدانيم آيا رسانه هاي ديگري در اين موضوع       قبل از اقدام به توليد يك رسانه آموزش سالمت، الزم است             
وجود دارد و در صورت وجود آيا توليد يك رسانه جديد الزم است؟ در صورت نياز به توليد رسانه جديد، نوع رسانه                        

 كه آيا مدارك و مستنداتي در مورد انتخاب          شودبررسي  .  بايد متناسب با مخاطب و هدف مورد نظر انتخاب شود           
 :شود به آن توجه  بايد منظر3 در صورت موجود بودن مستندات از .رسانه وجود دارد

تا چه حد ضرورت داشته رسانه جديدي توليد شود؟ به عدم وجود رسانه قبلي، در دسترس نبودن آن و                    .  1
 .شوديا نامناسب بودن آن براي شرايط حاضر توجه 

، رسانه مناسبي انتخاب شده      آيا باتوجه به خصوصيات گروه مخاطب نظير زبان، سواد، سن و جنس              .  2
 است؟

 آيا رسانه انتخاب شده با اهداف آموزشي مورد نظر متناسب است؟. 3
 هر رسانه   .پرداخته مي شود   ارزيابي مشخصات رسانه توليد شده و نحوه توليد آن           به   مرحله دوم در  

اجراي پيش  .   شود  آزمون پيش  ،آموزش سالمت الزم است در مرحله توليد و قبل از نهايي شدن و استفاده گسترده              
 .آزمون و نحوه اجراي پيش آزمون نيز در اين مرحله بررسي مي شود
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 :  رسانه آموزشيارزيابي محتواي
دقت، عدم تناقض و يكپارچگي، شفافيت، مناسبت داشتن،          به ي، بايد ي يك رسانه آموزش   ابررسي محتو   در

 :توجه شودشود، ، به گونه اي كه توضيح داده مي و مقبوليت جذابيت، خالقيت

 ) Accuracy( بررسي دقت) الف

 كه وجود نويسنده و ويراستار علمي و         دارا بودن اعتبار علمي    جهت مد نظر است، اول        2 از   ادقت محتو 
 است كه با بررسي متن از نظر         نحوه صحيح نگارش متن   استفاده از منابع معتبر مي تواند بيانگر آن باشد و دوم             

 . ارش بررسي مي شوداماليي، دستور زبان و نگ
 اعتبار علمي دارد؟ به سطح علمي نويسنده و ويراستار و نيز اعتبار منابع                 محتواي رسانه آموزشي  آيا  .  1

 .شودعلمي استفاده شده دقت 
 دقت الزم به عمل آمده است؟ به اشكاالت اماليي دستور زبان و آيين نگارش                  ،آيا در نگارش متن   .  2

 .شودتوجه 

 ): Consistency(  و يكپارچگيعدم وجود تناقص) ب

 :كرد آن را ارزيابي  مي توان جهت2 از كه.  بايد يكپارچه و بدون تناقض باشندرسانه آموزشيي امحتو
 است و مطالب ارايه شده در تناقض با يكديگر                يكپارچه  رسانه آموزشي، ي  اآيا محتو .  1

 باشند؟ نمي
 است و   هماهنگات ساير منابع معتبر       با اطالع  رسانه آموزشي ي ارايه شده در      اآيا محتو .  2

 تناقضي وجود ندارد؟

 ): Clarity( شفافيت) ج

 مشخص قابل    بايد براي مخاطب به صورت واضح و كامالً          رسانه آموزشي ه شده در يك      ئمحتواي ارا 
 در اين .   به درك بهتر مطلب كمك مي كند      ،پرهيز از به كار بردن كلمات ادبي، تخصصي و فني در متن           .  درك باشد 

 : نكته ذيل توجه نمود2به بايد بخش 
 پيام مورد نظر تا چه حد به صورت واضح بيان شده است؟. 1
 آيا در متن به كار رفته از به كار بردن كلمات فني و اصطالحات علمي و تخصصي پرهيز شده است؟. 2

 ): Relevancy( مناسبت داشتن) د

 در   كه . تهيه شده باشد   ،با خصوصيات مخاطبان   بايد متناسب    رسانه آموزشي محتواي ارايه شده در يك       
 :كرد نكته توجه 2 به بايد مورداين 

ه شده تا چه حد با خصوصيات دموگرافيك و فرهنگي مخاطبان تناسب دارد؟ به تناسب                  ائي ار امحتو.  1
 .گرفته شود در نظر عدم مغايرت فرهنگي و شود با سن، جنس و سواد مخاطبان توجه امحتو
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ه شده تا چه حد با خصوصيات رفتاري و روانشناختي مخاطبان تناسب دارد؟ بر اساس                   ائي ار امحتو.  2
 .شود ارزيابي ،ياي ميزان تناسب محتو ونحوه نگرش و رفتارهاي گروه مخاطبسطح دانش، 

 ): Appealing( جذابيت) ه

براي ا  توجذاب بودن مح  .   بايد مخاطب را به خود جذب نمايد        رسانه آموزشي ه شده در يك     ئمحتواي ارا 
  قابل بررسي است، ،ميزان استقبال مخاطب و سنجش نظر مخاطبجمعيت مخاطب با 

 ): Creativity( خالقيت) و

 آن را   ارزياب  ،در اين بخش  .   ارزش آن را افزايش مي دهد     رسانه آموزشي، وجود خالقيت در محتواي يك      
 :با نمونه هاي مشابه مقايسه مي كند

  متفاوت است؟، با نمونه هاي مشابهه شده تا چه حدئمحتواي ارا. 1

 ): Credibility( مقبوليت) ز

.  وي قرار گيرد   مورد قبول  بايد توسط مخاطب پذيرفته شود و         رسانه آموزشي محتواي ارايه شده در يك      
 مورد قبول و    رسانه آموزشي، ه كنندگان   ئزماني كه نويسنده و تهيه كننده محتوا، سازمان حمايت كننده آن و يا ارا              

 به دو نكته     بايد در اين بخش  .   به ميزان بيشتري مورد قبول و پذيرش قرار مي گيرد          اييد مخاطبان باشند، محتو   تأ
 :توجه شود

، مقبوليت علمي  تا چه حد مورد قبول مخاطبان هستند؟           رسانه آموزشي نويسندگان و تهيه كنندگان      .  1
 . گرفته شود در نظر،اجتماعي و فرهنگي

 هاي مندرج در   مقبوليتهمان   تا چه حد مورد قبول مخاطبان هستند؟          ه آموزشي، رسان دهندگان   ائهار.  2
 . گرفته شود در نظر،1بند 

 رسانه هاي آموزشي رايج در سيستم بهداشتي
 (Poster)پوستر ) 1

پوستر يك اثر چاپ و تكثير شده از يك موضوع، درباره يك رويداد يا واقعه خاص است كه جهت اطالع                     
ن ااي از مخاطب    به قشر گسترده    آموزشي  پيام هاي و  ايده ها مفاهيم، توجه جالب و روشن صريح،  و انتقال  رساني

 سطح يك يا و ديوار روي بر و باشد دو هر از و يا تركيبي   تصوير متن، حاوي تواند  پوستر مي  .جامعه، ارايه مي شود  
 .نصب مي شود عمودي،

ين طريق ايده يا تفكر يا پيام خاصي به وي انتقال داده             قرار است نظر مخاطب را جلب نمايد تا از ا          پوستر
اساساً پوستر ها به اين منظور طراحي مي شوند تا با         .   بايد در خدمت اين پيام باشد      پوسترشود، پس زيبايي و جذابيت      

زمان كوتاهي   بايد قادر باشد در      پوستر.  نصب در گذرگاه ها و معابر، مخاطبان با نگاهي گذرا از كنار آن ها عبور كنند             
به .  قسمت عمده اي از پيام خود را منتقل نمايد و همين سادگي و قطعيت بيان، ويژگي تمام پوستر هاي موفق است                   
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اين معنا كه اوالً مخاطب همان استنباطي را از طرح داشته باشد كه منظور طراح بوده است و ثانياً اين مسئله در                         
در اين جا زيبايي    .  ني كه پوستر در معرض ديد مخاطب قرار ميگيرد         زماني كوتاه صورت گيرد، يعني در همان زما        

به معناي چشمگير بودن پوستر، بسيار مهم و ضروري است زيرا زيبايي يك پوستر باعث مي شود بعد از درك سريع                    
 .ايده يا پيام پوستر، به سرعت از ذهن مخاطب محو نشده و ماندگار باشد

 )Pamphlet( پمفلت) 2

 با  اي غير ادواري و مستقل است كه در اندازه كوچك و معموالً                نشريه  و  رسانه آموزشي   نوعي ،پمفلت
 در.  صفحات آن به هم دوخته شده ولي صحافي نشده است          .  جلدي از جنس كاغذ براي چاپ متن، توليد مي شود         

ن نشريه بايد    اي تعريف يونسكو  اتفاق نظر وجود ندارد، ولي براساس          ،مورد تعداد صفحات آن در منابع مختلف        
 . صفحه داشته باشد48 و حداكثر 5 حداقل ،بدون در نظر گرفتن جلد

كم حجم بوده و براي مطالعه از حوصله         . اين رسانه مي تواند آموزشي، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد           
پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و                  .  شخص مطالعه كننده خارج نيست       

. به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند            .  فردي مورد استفاده واقع مي شود      هاي  شآموز
 .اين رسانه را در مكان هاي عمومي و به هنگام درخواست افراد مي توان به آن ها ارائه نمود

 : عبارت است از پمفلتموضوعات عمده مورد بررسي در 

 ها  بيماري-1
 ها روش معرفي وسايل و -2
  رفتارهاي بهداشتي-3

منطبق بودن مطالب و     :   كه جهت تهيه اين رسانه مي بايست در نظر باشد عبارت است از                اصول كلي 
 براي  فهم  قابل  و  ساده  زبان  از  ، برخورداري هاي جالب   و رنگ  تصاوير  از  ، استفاده تصاوير با شرايط محلي موجود    

 به  پاسخگويي  جهت  آدرسي  ذكر  و  پمفلت  موضوع  با  مرتبط  و  اهكوت  پيام هاي  پمفلت، داشتن   نظر  مورد  هدف  گروه
 .ايدبي پيش مخاطب براي پمفلت مطالعه دنبال به است ممكن كه سواالتي

 )Leaflet( ليفلت) 3

اي   صفحه 4 تا   2اي   نشريه.  نوعي پمفلت كوچك به حساب مي آيد كه از آن به فراواني استفاده مي شود              
 در برنامه هاي ارتقاء     . صفحات آن به صورت تا شده مي باشد         ده و معموالً  است، صفحات آن به هم دوخته نش        

به .  براي تقويت و ارتقاء اطالعات مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني، استفاده مي شود                ليفلتسالمت، از   
 با هر امكاناتي    استفاده از آن در هر محيطي و      ،  هزينه كمي براي تهيه آن مورد نياز است       ،  سادگي قابل تهيه است   

 مخاطب بايد توان خواندن و نوشتن         براي استفاده از ليفلت    .هاي متنوعي را مي تواند انتقال دهد     پيام و   ميسر است 
مخاطب محدودي را تحت      و   از جذابيت كمتري برخوردار است      اين رسانه نسبت به ديگر رسانه ها          .داشته باشد 

بر اساس يك انسجام و همبستگي كامل از ابتدا تا انتها              ليفلتده در    پيام ها و مطالب ارايه ش     .پوشش قرار مي دهد  
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يك ويژگي اصلي   .  اثرگذار، به سرعت توجه و دقت مخاطب را به سوي خود جلب مي كند              ليفلتيك  .  ارائه مي شود 
 . ارايه راهكارهاي عملي و اثرگذار مرتبط با موضوع ارايه شده در صفحه پاياني مي باشد ،ليفلت

  )Brochure(ر بروشو) 4
 يك نوع پمفلت است كه بيشتر با هدف ترويج يا تبليغ يك موضوع يا كاالي تجاري تهيه                         ،بروشور

معموالً در قالب يك يا چند صفحه        .  مي شود و از طريق پست و يا به صورت مستقيم به دست مخاطب مي رسد                
 .كال متنوع با كيفيت باال به چاپ مي رسد       ها و اش  ، طرح رنگي با تصاوير زيبا   هاي  ساده يا تا خورده و حاوي عكس      

ترجيحاً، هر بروشور بايد حاوي يك هدف واضح مرتبط با موضوع ارائه شده باشد كه به خوبي هدف مذكور با ارائه                      
 عالقمندي و آگاهي بردن باال هدف با بروشور تنها  در موجود مطالب.  مطالب صحيح در بروشور پرورانده شده باشد      

 سالمت، برنامه هاي آموزش  در.  شود تهيه مي  مطالب جزئيات تأكيد به  بدون خاص وضوعم به يك  مخاطبان
 با مرتبط خدمات با آشنايي و سالمت صحيح رفتارهاي داشتن به مردم تشويق براي عنوان ابزاري  بروشور به 
 . و بيشتر در بسيج هاي آموزشي، مورد استفاده قرار مي گيرد شود تهيه مي سالمت،

  (Stickers)ابرچسب ه) 5

 طراحي شده و    ، مورد استفاده قرار مي گيرد و در اندازه كوچك          ،استيكر نيز بيشتر در بسيج هاي آموزشي      
 .استيكر مي تواند جنبه آموزشي، هشدار دهنده و تبليغاتي داشته باشد.  باقي بماند،در انظار بينندگان ها مي تواند مدت

  (Booklet)  كتابچه) 6

 در كه )جلد بدون يا با( صفحه 30 تا 25 بين صفحاتي تعداد با كوچك كتاب يك از است عبارت كتابچه،
 از سالمت آموزش برنامه هاي در .دارد زيادي كاربرد خاص موضوع يك مورد در اثرگذار و كلي انتقال مفاهيم 

استفاده  داشتبه و سالمت با مرتبط موضوعات مورد در پيام هاي اصلي  و مفاهيم تفهيم و براي انتقال  كتابچه
هر صفحه از كتابچه، حاوي پيام      .   محتوي و ايده ارائه شده در كتابچه با تعداد صفحات كتابچه انطباق دارد             .مي شود

كتابچه اثرگذار داراي جذابيت هاي بصري بااليي است، يعني حاوي          .  مهمي مرتبط با موضوع مطرح شده مي باشد       
 . زيبا مي باشدتصاوير جذاب و مناسب با موضوع و صفحات رنگي

 (Tract)تراكت ) 7

باشد و از عرض به صورت افقي طراحي مي شود و           مي  نشريه اي است تك برگي كه گاهي داراي تصاوير        
 تراكت نوعي   . و يا دو برابر آن است ولي بزرگتر و كوچكتر از آن هم طراحي مي شود                 A4اندازه آن معموال كاغذ     

و يا آگاهي دادن يك موضوع در مدت زماني مشخص و با               تبليغ بصورت آني است كه براي بيان خبر           
يك .   مورد استفاده قرار مي گيرد    ،نظر بياني مستقيم و بدون واسطه، جهت معرفي محصول يا خدمات مورد          

 داراي يك جمله تبليغاتي اثرگذار است كه با بيان تصويري و نوشتاري             تراكت حاوي خبري مهم و معموالً     
 تراكت ها گاهي روي در و      .بهداشتي بكار مي رود   هاي  زش بهداشت بيشتر براي ارائه پيام      تراكت در آمو   .  مي باشند

 تراكت بايد در جاي      .ديوارها چسبانده مي شوند و گاهي هم مستقيماً به آدرس خانه هاي مردم، پست مي گردند                
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 .مناسب نصب شود
جام مي شود و هزينه چاپ در اين         ان 21 در   5/14چاپ تراكت تبليغاتي معموالً بر روي كاغذي در ابعاد            

. تراكت هاي تبليغاتي، اندازه ثابتي ندارند و آنه ها را ميتوان در هر اندازه اي طراحي كرد                  .  اندازه، بسيار پايين است   
معموالً تراكت هاي تبليغاتي را بصورت يكرو طراحي و چاپ مي  كنند ولي باز نسبت به سليقه مشتري، قابل دورو                     

 .دن مي باشدطراحي و چاپ ش
بدليل توزيع    .به راحتي با مخاطب خود ارتباط برقرار مي كند         . ارزانترين شكل تبليغات است    تراكت

قابل حمل بوده و مي توان آن را         .اي از افراد جامعه مي توانند از آن استفاده كنند         مستقيم آن، طيف گسترده   
اغذ آن طور انتخاب شده است كه چاپ و           ابعاد استاندارد ك    .در فرمت هاي مناسب مطالعه و بررسي كرد       

 .تكثير آن مقرون به صرفه مي باشد
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 داشت محيطكلّيات به
Environmental health 

 
 **، دكتر رضا سعيدي* ـ دكتر رامين نبي زاده*دكتر عليرضا مصداقي نيا

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران* 

  دانشكده بهداشت و ايمني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي**

 هداف درس  ا
 

   :، بتواندنتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درسا 

 
 بهداشت محيط را تعريف نمايد 

 عوامل محيط و هدف اساسي بهداشت محيط را شرح دهد 

را با كليات بهداشت     )  هايي به جز بهداشت محيط      افرادي با تخصصها و مهارت     (لزوم آشنايي ساير افراد       
 محيط بيان كند

زا، مخزن بيماري و راه هاي سرايت        بيماري هاي منتقله توسط آب و مواد غذايي را با توجه به عامل بيماري               
 محيط توضيح دهد آنها از

  در آنها نقش دارند، توضيح دهد) حشرات و جوندگان،آب، هوا(بيماري ها و عوارضي را كه عوامل محيطي  

 را در كنترل بيماري ها توضيح دهد ”  بهداشت محيط“راهبرد  

 در كنترل بيماري ها را بيان كندمعيارهاي هر يك از اجزاي ساختاري راهبرد بهداشت محيط   

 هاي عمومي و تخصصي بهداشت محيط و حوزه هاي عملكرد آنها را بيان كند چالش 

 با كسب شناختي كلي از بهداشت محيط در تحقق اهداف آن مشاركت نمايد  
 

 بيان مسئله 
ها بر زندگي     آن شرايط خارجي و تاثيرات وارده ناشي از      عوامل و   اي از    به مجموعه   "محيط"  به طور كلي  

ها و كليه    طبق اين تعريف محيط شامل هوا، آب و خاك و روابط بين آن                 .  يك موجود زنده اطالق مي گردد     
 ، كنترل كليه عواملي است كه بالقوه و بالفعل          "طهداشت محي بهدف  "بر اين اساس     .  باشد موجودات زنده مي  



 370/كليات بهداشت محيط / 1گفتار 
 

 

گيري از دانش      رسيدن به اين هدف، بهره         براي.   اعمال مي كنند   ،اثرات سويي بر بقاء و سالمتي انسان           
 و نيز كاربست اصول مهندسي به منظور كنترل، اصالح و بهبود عوامل فيزيكي، شيميايي و زيستي                  محيطي زيست

از ديدگاه كاربردي نيز مي توان      .  سالمتي و رفاه و آسايش انسان ضرورت مي يابد          و ارتقاء   محيط جهت حفظ     
 است كه   معيارهاييتكوين نظم يافته، ارتقا و اجراي       ،  بهداشت محيط ":  ف كرد  تعري بدين شرح بهداشت محيط را    

در اين مجموعه معيارهاي     .  شرايط خارجي مسبب بيماري، ناتواني و سلب آسايش از انسان را كنترل مي كنند                 
ارات جامعه   نيز متناسب با نيازها و انتظ       زيبايي شناختي يافته عالوه بر حفظ سالمت و  ايمني، جنبه هاي             ساختار

 ".هدف گنجانده مي شود
 بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سالمتي انسان و                مهمترين هدف بر اين اساس     

د بهداشت محيط به طور موكّ    .  تشخيص و پيشگيري، رفع و كنترل اثرات سوء ناشي از اين عوامل تلقي مي گردد               
 پيگيري مي كند و كيفيت محيط و حفظ سالمتي             ،سالمتي انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلي             

ترين محورهاي فعاليت    بر اين اساس مي توان اصلي     .  ها را به طور غيرمستقيم مورد توجه قرار مي دهد           اكوسيستم
 . بهداشت محيط را به صورت زير بيان نمود

 اصلي ترين محورهاي بهداشت محيط

 حيط و نحوه پيشگيري و كنترل آنها توسط مانتقال بيماريهاي  بررسي و تعيين مكانيسم •

 تامين آب و مواد غذايي سالم •

  آلودگي هوامديريت و كنترل •

 تامين بهداشت مسكن، اماكن عمومي و تفريحي  •

 كنترل آلودگي صوتي •

 پايش و كنترل اثرات بهداشتي پرتوهاي يونساز و غيريونساز •

 ها  و دفع بهداشتي فاضالب، استفاده مجددتصفيه •

 ماندهاي عادي و خطرناكپس مديريت جامع •

 ارزيابي و مديريت ريسك بهداشتي و مخاطرات محيط •

 ارزيابي و مديريت اثرات بهداشتي و زيست محيطي پروژه هاي توسعه اي و سياستگزاري ها •

 كنترل ناقلين •

 مديريت بهداشت محيط در باليا و فوريت ها •

 كشاورزي، حمل و نقل و غيره،        ظير صنعت، نتوسعه جمعيت، رشد چشمگير در شاخه هاي مختلف توسعه          
اند تا مشكالت بهداشت محيط نيز در مقياس              افزايش نيازها و بسياري از عوامل جانبي ديگر باعث شده               

تامين جهت  با توجه به پيچيدگي و گستردگي روزافزون حوزه بهداشت محيط،            .  تري مورد توجه قرار گيرد     گسترده
مديريت ،  بهداشت پرتوها ،  سم شناسي محيط اي تخصصي نظير    نيروي انساني متخصص در اين رشته گرايش ه      

تحقق اهداف  با اين حال جهت     .  توسعه يافته است     و بهره برداري و نگهداري تاسيسات بهداشتي شهري،        پسماند
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حل مشكالت بهداشت      و كي بود  و اجرايي متخصصين اين رشته متّ       علميبهداشت محيط صرفا نمي توان به توان        
ها و   با مهارت (هاي تخصصي      مشاركت ساير گروه     جامع نگري،  نيازمند ، شرايط كنوني و آتي      محيط در چهارچوب   

 . و همچنين دخالت فعال و همكاري  اقشار مختلف مردم است) هايي به غير از بهداشت محيط تخصص
ساير افراد   از اين رو  ارائه تصوير كلي از بهداشت محيط و دامنه عملكرد آن جهت ارتقاي آگاهي و آشنا كردن                     

، كلياتي   و لذا در اين گفتار       تلقي مي گردد  ،به منظور جلب مشاركت آنها در حل مشكالت بهداشتي از اهم موارد             
جهت ايجاد يك زيرساختار منسجم فكري از راهبردها، دامنه فعاليت، محورهاي كاركرد و معيارهاي بهداشت                     

 . محيط از نظر خواهند گذشت

 ط بيماري هاي منتقله از محي
 هدف اصلي بهداشت محيط مي باشد، شناخت و         ، انسان  سالمتي ارتقاء و   حفظ  ،تامينبا توجه به اينكه     

بيشترين سهم  .  زا و نحوه انتقال آنها از محيط به انسان از مباحث اصلي در اين مقوله است                   كنترل عوامل بيماري  
 بندي اين بيماري ها، عوامل، مهمترين       طبقه.  بيماري هاي منتقله توسط محيط مربوط به آب و مواد غذايي است            

 .  ارائه شده است1مخازن و نيز راه هاي معمول سرايت آنها به طور خالصه در جدول 
 و همچنين برخي از        عفونيهمچنانكه در اين جدول مالحظه مي شود، بسياري از بيماري هاي                  

برخي از اين بيماري ها مرگ و      .  دننتقل گرد د از طريق آب و مواد غذايي به انسان م          ن مي توان غيرواگيربيماري هاي  
برخي ديگر  .  دنجامعه را مبتال كن   افراد   ممكن است طيف وسيعي از       ي و در مدت زمان كوتاه     به بار آورده  مير بااليي   

 سبب بروز    ، فلزات سنگين و سموم ممكن است در اثر تماس دراز مدت                ناشي از نظير مسموميت هاي مزمن     
از بين عوامل محيطي بيشترين سهم بيماري هاي منتقله         .  دنهاي آتي شو    در نسل  يكي ژنت تاختالال ها و   سرطان

ذيال به تفكيك به بيماري هاي     .  مي باشد)  پسماندناشي از دفع نادرست     (مربوط به آب، هوا، و حشرات و جوندگان          
 :منتقله توسط اين عوامل خواهيم پرداخت

. اند  فهرست شده  2 مبتال مي كنند، در جدول      ن آب آلوده  آشاميدزايي كه انسان را از طريق        عوامل بيماري 
پايداري در آب، مقاومت در برابر كلر، دوز نسبي بيماري زا            زا، اهميت بهداشتي،    در اين جدول عالوه بر عامل بيماري      

برخي از اين عوامل نظير سالمونال، شيگال، اشريشيا كولي            .   ارائه شده است    حيوانات مخزن، و همچنين نقش     
توژنيك، ويبريو كلرا، يرسينيا آنتروكوليتيكا، كامپيلوباكتر ژژوني و كامپيلوباكتر كولي، ويروس ها، و انگل هايي نظير               پا

مي توانند مخاطرات بهداشتي مهمي را       ژيارديا، كريپتوسپوريديوم، آنتاموبا هيستوليتيكا و دراكونكولوس مديننسيس       
 . سبب شوند

، در حالي كه    نيستندگسترش جهاني داشته و خاص يك منطقه يا ناحيه           بسياري از اين عوامل بيماري زا      
حذف اين عوامل بيماري زا از آب به دليل نرخ مرگ          .   مي باشند يبرخي از آن ها فقط مربوط به ناحيه و منطقه خاص         

يماري زا در  برخي از عوامل ب   .  و مير باال و سرعت انتشار اين بيماري ها در جامعه، از اولويت خاصي برخوردار است                
 بيماري زا  ،اين عوامل در شرايط عادي     .  دارندبرخور، از اهميت نسبي كمتري       عوامل فرصت طلب  آب موسوم به    

 . تلقي نمي شوند و صرفا افراد دچار اختالل سيستم ايمني و سالمندان را تهديد مي كنند
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 بيماري عامل بيماري مهمترين مخازن مول سرايتراههاي مع
طبقه 
بندي 
 عوامل

فراوري ناكافي مواد غذايي كنسروي  و 
 عرضه شده در بطري

 ميوه و ،خاك، گرد و غبار
سبزي، مواد غذايي، ماهي، 

 اتمدفوع انسان و حيوان

كلستريديوم بوتولينوم و 
 پارابوتولينوم

 مسموميت غذايي بوتوليسم

هاي  هاي گوشتي آلوده، فراورده فراورده
 لبني آلوده

پوست، غشاي مخاطي، گرد و 
 غبار

مسموميت غذايي  وس اورئوسكوكاستافيلو
 استافيلوكوكي

مواد غذايي آلوده، مواد غذايي گوشتي 
 )پخت با حرارت ناكافي(

خاك، جهاز هاضمه انسان و 
حيوانات نظير احشام، ماكيان، 

 خوك و غيره

يوم پريفرينژنس كلستريد
 )ولشي(

مسموميت غذايي 
 كلستريديوم پريفرينژنس

سرمايش ناكافي مواد غذايي پخته شده و 
 حرارت ناكافي متعاقب آن

به شكل اسپور در گستره 
وسيعي از مواد غذايي و 

 ها و شير سبزي

مسموميت غذايي باسيلوس  باسيلوس سرئوس
 سرئوس

 )نوع اسهالي(

 شكل اسپور در گستره به برنج پخته و سرخ شده
وسيعي از مواد غذايي و 

 ها و شير سبزي

مسموميت غذايي باسيلوس  باسيلوس سرئوس
 سرئوس

 )نوع تهوع آور(

وم
سم

يي
ريا

اكت
 ب

 

گوشت و ساالد آلوده، گوشت نپخته، شير و 
 هاي لبني، آب، تخم مرغ فراورده

احشام، ماكيان، تخم مرغ، الك 
 پشت و ساير خزندگان

سالمونال تيفي موريوم، 
رت، انتريتيديس، مونته نيوپ

 ويدئو و غيره

 سالمونلوز

هاي آن، صدف،  آب آلوده، شير و فرآورده
 و ساير مواد غذايي، مگس

مدفوع و ادرار بيماران و 
 حاملين تيفوئيد

 تب تيفوئيد يسالمونال تيف

هاي آن، صدف،  آب آلوده، شير و فرآورده
 و ساير مواد غذايي، مگس

سالمونال پاراتيفي و  اران و حاملينمدفوع بيم
 اسكاتموالري و هرشفيلدي

 تب پاراتيفوئيد

آب و مواد عذايي آلوده، شير و 
 هاي آن، مگس،  انتقال فرد به فرد فرآورده

شيگال شيگا، فلكسنري،  مدفوع  بيماران و حاملين
 اي، بوايدي و ديسانتري سونه

 شيگلوزيس

 وبا O139  وO1ا  ويبريو كلر مدفوع و استفراغ  صدف، مگس، مواد غذايي خام،آب آلوده

موش، خوكچه هندي، گربه،  تماس و يا بلع مدفوع آلوده، خاك، آب
 خرگوش و اسب

 ه اي سودومالبورخولدريا
 مليوئيدوزيس

 تماس با -شير خام ميش يا گاو بيمار
 حيوانات آلوده

بافت، خون، ادرار، شير، 
 حيوانات آلوده

س، آبورتوس،  بروسال مليتنسي
 سيسوئ

 بروسلوز

هاي  محصوالت غذايي آلوده، شير و فرآورده
 آن

 عفونت استرپتوكوكي استرپتوكوكوس پيوژن  گلو و دهانترشحات بيني،

دستگاه تنفسي بيماران و  هاي آن تماس فرد به فرد، شير و فرآورده
 حاملين

 ديفتري كورينه باكتريوم ديفتريا

ن مواد غذايي تماسي، خوردن و آشاميد
 هاي آن آلوده، شير و فرآورده

دستگاه تنفسي انسان و ندرتا 
 احشام

يكوباكتريوم توبركولوزيس ام
 )س يا بويس ينيهوم(

 توبركولوزيس

يي
ريا

اكت
وم ب

سم
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 بيماري عامل بيماري مهمترين مخازن راههاي معمول سرايت
طبقه 

دي بن
 عوامل

هاي  محصوالت خام دريايي و فرآورده
آنها، مواد غذايي دريايي خوب پخته 

نشده، تماس مواد غذايي آلوده خام و 
 پخته شده با آب دريا

ماهي دريايي، صدف، گل و 
الي، آب شور، آب 
 شيرين، آب لب شور

گاستروآنتريت ويبريو  ويبريو پاراهموليتيكوس
 كوسيپاراهموليت

گوشت، خرگوش آلوده، آب آلوده، 
 حيوانات وحشي

جوندگان، خرگوش، 
 مگس، اسب، روباه

 توالرمي فرانسيسال توالرنسيس

گوشت كامال نپخته گاو، مرغ و خوك، 
 شير خام

مرغ، خوك، سگ، انسان، 
 شير خام، آب آلوده

 كامپيلوباكتر انتريتيس كامپيلوباكتر ژژوني

شت خام غذا، آب، آلودگي مدفوعي، گو
 يا خوب پخته نشده

اشرشيا كلي آنتروپاتوژنيك   افراد آلوده
 نيكژوكسيتو و زيآنترواينوي

اسهال آنتروپاتوژنيك       
 )اسهال مسافران(

 مواد غذايي، ،گوشت خام، متصديان آلوده
 آب آلوده

        يرسينيا آنتروكوليتيكا  انسان، آبهاي سطحي
 )يرسينيا سودوتوبركولوزيس(

 يرسينيوزيس

شير خام، شير پاستوريزه آلوده شده و 
 هاي لبني، سبزي آلوده فرآورده

بز، احشام، انسان، خاك، 
 آب، فاضالب

 ليستريوز نزليستريا مونوسيتوژ

مواد غذايي دريايي خام يا خوب پخته 
 نشده

ميگو، آب دريا، رسوبات، 
 پالنگتون

و ويبريگاستروآنتريت  ويبريو ولنيفيكوس
 كوسولنيفي

رياي
اكت

وم ب
سم

 ي

هاي لبني،  ها، محصوالت كارخانه كشتارگاه
تماس با احشام آلوده و شير آلوده، گرد 

هاي در تماس با مدفوع  و غبار و آئروسل
 و ادرار

 بز، ،چهارپايان، گوسفند
 كنه

 Qتب  كوكسيال بورنتي

ادرار و ترشحات موش  مواد غذايي آلوده
 خانگي

 فوسيتينكوريومننژيت ل ويروس كوريومننژيت
(LCM) 

آب، مواد غذايي، شير، ميگو، خرچنگ، 
  دهاني ـتماس فرد به فرد، مسير مدفوعي

 Aويروس هپاتيت  مدفوع افراد آلوده
 Eويروس هپاتيت 

 هپاتيت عفوني

آب، مواد غذايي نظير شير، مسير 
 تنفسي، يخ،  ـ دهاني يا مدفوعي ـمدفوعي

 خرچنگ

انسان، مدفوع متصديان 
 فاضالبمواد غذايي، 

ها، ويروس  روتاويروس
نورواك، اكو و كوكساكي 

 ها ها، ساير ويروس ويروس

  ويروسيآنتريتگاسترو

سي
رو
وي

 

ها، آب آلوده، مواد غذايي،  كيست
 ها، مگس  هاي خام و ميوه سبزي

محتويات احشايي حاملين 
 و افراد مبتال، موش

 )ديسانتري آميبي(ازيس يبيآم ليتيكاوهيست آنتاموبا

ها، آب و مواد غذايي آلوده، ميوه  ستكي
 دهان-خام، مسير دست

محتويات احشايي حاملين 
  سگ،و مبتاليان

 ژيارديازيس  المبليا ژيارديا

 - مسير مدفوعي،آب و مواد غذايي آلوده
 دهاني، تماس فرد به فرد

حيوانات اهلي، انسان، 
 گربه، سگ، موش

 يوزدكريپتوسپوري كريپتوسپوريديوم

 انسان و ساير ،خوك ها در مدفوع آلوده تبلع كيس
 حيوانات

 باالنتيدياز ليوباالنتيديوم ك

خته
ك يا

ت
 

مواد غذايي، آب و خاك آلوده به مدفوع 
 بيمار، تماسي

ادرار و مدفوع موش، 
خوك، سگ، گربه، روباه و 

 گوسفند

، كاهموراژيوايكتر لپتوسپيرا 
هبدوماديس، كانيكوال، پومونا 

 و غيره

 ) ويلبيماري( لپتوسپيروز
اسپيروكتي
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 عوامل بيماري عامل بيماري مهمترين مخازن راههاي معمول سرايت
خوك و فراورده هاي آلوده آن، گوشت 

 خرس و گراز

خوك، خرس، گراز، موش، 
 روباه، گرگ

 تريشينال اسپيراليس
 تريشينوز

سركر، آشاميدن، استحمام و شنا در آب بلع 
 آلوده

ادرار، مدفوع، سگ، گربه، 
 خوك، احشام، اسب، موش

شيستوزوما هماتوبيوم، 
مانسوني، ژاپونيكوم، 

 اينتركاالتوم

 شيستوزوميازيس

روده باريك انسان، گوريل و  آب و مواد غذايي آلوده، فاضالب
 ميمون

 آسكاريس لومبريكوئيدس
 آسكاريازيس

  مواد غذايي آلوده، مسير دست ـ دهانآب و

 تماس با سگ

سگ، گوسفند، گرگ، دينگو، 
 خوك، اسب، ميمون

 اكينوكوكوس گرانولوزوس
 اكينوكوكوزيس

خوردن گوشت آلوده خام، مواد غذايي 
 آلوده به مدفوع انسان و موش

 بوفالو، -انسان، احشام، خوك
 موشاحتماال 

، تنيا )خوك(وليوم ستنيا 
 تنيازيس )گاو(ساژيناتا 

 بيماري كرم نواري ماهي ديفيلوبوتريوم التوم اغه، سگبانسان، قور آب شيرين آلوده

دستگاه تنفسي انسان، سگ،  آب آلوده، خرچنگ آب شيرين
 گربه، خوك، موش و گرگ

پاراگونيموس رينجري، 
 وسترماني، كليكوتي

 )فلوك ريه(پاراگونيميازيس 

 انسان، گربه، سگ و كبد هاي آلوده آب شيرين ماهي
 خوك

كلونوركيس سيننسيس، 
 كيس فلينئوسراوپيس تو

 كلونوركيازيس

 تريكوريازيس تريكوريس تريكورا روده بزرگ انسان مواد غذايي و خاك آلوده

انگشتان آلوده، گرد و غبار محتوي تخم 
ها،  انگل، آب و مواد غذايي آلوده، فاضالب

 لباس و رختخواب آلوده

نسان بويژه روده بزرگ ا
 كودكان

 اكسيوريازيس اكسيور ورميكوالريس

روده باريك انسان، سگ و  گياهان آب شيرين، آب و مواد غذايي آلوده
 خوك

 فاسيولوپسيازيس فاسيولوپسيس بوسكي

 بياري كرم پهن كوتاه منولپيس نانايه انسان و جوندگان ، تماس،، تخم انگل،يخمواد غذايي آلوده

ها،  پستانداران دريايي و ماهي  آلوده يا خوب پخته نشدههاي خوردن ماهي
  تن و كدماهي آزاد،

 آنيساكيازيس دهاي خانواده آنيساكيدزونمات

مها
كر

 

      ارگوت، نوعي قارچ انگلي  قارچ و برخي از غالت نان و مواد غذايي آلوده به قارچ
 )كالويسپس پورپورا( 

 ارگوتيسم

 مسموميت ريواس اسيد اگزاليك يواسر برگ ريواس

آمانيتا فالوئيدس، آمانيتا ( هاي سمي  قارچ
 )موسكاريا و سايرين 

قارچ آمانيتا فالوئيدس و ساير 
 آمانيتاها

فالودين و ساير آلكالوئيدهاي 
 هاي سمي آن، ساير قارچ

 مسموميت قارچ

 فاويسم ويسيا فابا، گردهسم باقالي  گياه ويسيا فابا خوردن باقالي خام، استشمام گرده

ماهي، خرچنگ، استروژن در  تخم تورون، ملتا، كالپيا، پيكرل
 فصل توليد مثل

 مسموميت ماهي مسموميت به تخم ماهي

هاي مرجاني كارائيب و  هاي صخره ماهي
 اقيانوس آرام

هاي آب گرم نظير  ماهي
 باراكودا، اسننپر، گروپر 

سم تغليظ شده در گوشت 
 نوعي ماهي

 سموميت سيگاتريام

مي
ن س

ورا
جان

ن و 
اها

گي
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  خصوصيات بيماريهاي منتقله توسط آب و مواد غذايي ـ1ادامه جدول 

 عوامل بيماري عامل بيماري مهمترين مخازن راههاي معمول سرايت
دوكفه ايها و خرچنگهايي كه از توده جلبكي 

“موج قرمز “ موسوم به    

.تغذيه مي كنند  

خرچنگها و دوكفه اي هايي كه 
 دينوفالژله ها از برخي از

.تغذيه مي كنند  

سم نوروتوكسيك توليد شده 
توسط گونياالكس كاتنال   يا  
 گونياالكس تامارنسيس

 )پاراليتيك( صدف مسموميت

ماهي هايي با نگهداري در دماي  اتاق، سم 
.هيستامين در ماهيچه آنها تجمع مي يابد  

تن، : خانواده اسكومبريده 
بي و آمبرجكماهي آ  

 اسكامبروتوكسين
مسموميت ماهي 
 اسكومبروئيد

گياهان و 
جانوران 
 سمي

هاي تغذيه كرده از گل مار شير دام  مسموميت گل مار اپاتوريوم اورتيكا فوليوم گل مار سفيد 

 مسموميت سيب زميني سوالنوم توبروسوم سيب زميني سبز جوانه زده سيب زميني سبز جوانه زده

 شوكران آبي  شوكران آبيبرگ و ريشه
سيكوتوكسين يا صمغ 

 شوكران
 مسموميت شوكران

گياهان و 
جانوران 
 سمي

 مواد غذايي طبخ شده در ظروف آنتي موآن
ظروف مواد غذايي پوشش 
 داده شده با آنتي موآن

 مسموميت آنتي موآن آنتي موآن

نيكمسموميت آرس آرسنيك تركيبات آرسنيك آب و مواد غذايي آلوده به آرسنيك  

مواد غذايي اسيدي نگهداري شده در ظروف 
 با لعاب كادميم دار

 مسموميت كادميم كادميم ظروف با لعاب كادميم دار

 مسموميت سيانيد سيانيد مواد جالدهنده سيانيد نقره تركيبات سيانيد دار
فلوريد سديم مورد استفاده در پودر شيريني 

 پزي، سودا و آرد
دارتركيبات پودري فلوئور   فلوريد يا فلوريد سديم 

مسموميت فلورايد يا فلوريد 
 سديم

مواد غذايي و نوشابه هاي اسيدي آلوده به 
سرب، اسباب بازي، رنگ و آب آشاميدني 

 آلوده

لوله هاي سربي، اسپري ها، 
اكسيدهاي سرب، ظروف 
 سربي، رنگهاي با پايه سرب

 مسموميت سرب سرب

 مواد غذايي آلوده به جيوه، ماهي
رسوبات آلوده، آب، مواد 

 غذايي دريايي
جيوه، متيل جيوه و ساير 
 تركيبات آلكيل جيوه

 مسموميت جيوه

مواد غذايي نگهداري شده در يخچال دچار 
 نشت كلريد متيل

 مسموميت كلريد متيل كلريد متيل تركيبات سرمازا، كلريد متيل

آرد گندم از خاكهاي سلنيم دار، ساير گياهان 
 و آب

 مسموميت سلنيم سلنيم  هاي محتوي سلنيمسبزي

 مسموميت روي روي آهن گالوانيزه مواد غذايي اسيدي در ظروف گالوانيزه

 آشاميدن آب با مقادير نيترات زياد
آبهاي زيرزميني، چاههاي كم 
 عمق به كودهاي شيميايي

نيتريت+ نيترات   مت هموگلوبينيميا 

 گوشت –نيترات سديم به عنوان نمك 
آوري شدهفر  

نيتريت و نيترات سديم 
 ناخالص

 مسموميت نيتريت سديم نيتريت سديم

نوشابه هاي كربناته و مواد غذايي اسيدي در 
 تماس دراز مدت با مس

 مسموميت مس مس لوله ها و ظروف مسي

مي
ي س

مياي
 شي

واد
 م
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 ها باكتري

 بورخولدريا پسودومالئي زياد امكان تكثير كم كم ندارد

 كامپيلوباكتر ژژوني، كامپيلوباكتر كولي  زياد  متوسط كم  متوسط  دارد

 پاتوژنيك اشريشياكولي  زياد  متوسط كم زياد  دارد

 اشريشيا كولي انتروهموراژيك زياد متوسط كم زياد دارد

 سالمونال تيفي  زياد متوسط كم  كم ندارد

 ساير سالمونالها  زياد  امكان تكثير كم  كم دارد

 شيگال زياد كوتاه  كم  زياد ندارد

 ويبريو كلرا  زياد كوتاه  كم زياد  ندارد

 انسيسال توالرنسيسفر زياد طوالني متوسط زياد دارد

 گونه هاي لژيونال زياد امكان تكثير كم متوسط ندارد

 لپتوسپيرا زياد طوالني كم زياد دارد

 مايكوباكتريوم هاي غير سلي كم امكان تكثير زياد كم ندارد

 ها ويروس

 ها  آدنوويروس متوسط طوالني متوسط  زياد ندارد

 وسآسترووير متوسط طوالني متوسط  زياد ندارد

 ها  آنتروويروس زياد طوالني  متوسط زياد ندارد

 Aهپاتيت ويروس  زياد طوالني متوسط  زياد ندارد

 )2 و 1ژنوتايپ هاي  (Eهپاتيتويروس  زياد طوالني متوسط  زياد بالقوه

 نروويروس ها زياد طوالني متوسط زياد بالقوه

 ها  روتاويروس زياد طوالني متوسط زياد ندارد

 ساپروويروس زياد طوالني متوسط زياد بالقوه

 اي ها تك ياخته

 آكانتاموبا زياد امكان تكثير زياد زياد ندارد

 وم ركريپتوسپوريديوم پا زياد طوالني  زياد كم  دارد

 سيكلوسپورا زياد طوالني زياد زياد ندارد

 آنتاموبا هيستوليتيكا زياد متوسط زياد زياد ندارد

 ژيارديا انتستيناليس  زياد طمتوس زياد  زياد دارد

 نگلريا فولِري زياد امكان تكثير كم متوسط ندارد

 كرمها

 دراكونكولوس مديننسيس زياد  متوسط  متوسط   زياد ندارد

 گونه هاي شيستوزوما زياد كوتاه متوسط زياد دارد
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 بيماري هاي منتقله توسط آب 
  (Water Borne Diseases) بيماري هاي منتقله توسط آب –الف 

 بلع به انسان    قدر اين طبقه بيماري هايي گنجانده مي شوند كه عامل اصلي بيماري در آب بوده و از طري                
 بهبود.  وبا، حصبه، شبه حصبه و بسياري از بيماري هاي عفوني ديگر در اين زمره قرار مي گيرند                  .  منتقل مي شود 

 حتي به طور موقت، مي تواند در از بين رفتن اين               كيفيت آب و عدم استفاده از ديگر منابع غيربهداشتي آب             
 .بيماري ها نقش بسزايي ايفا نمايد

 Diseases) (Water Washed بيماري هاي ناشي از عدم شستشوي كافي –ب 

 به منظور پيشگيري از      از اين رو  .  اين بيماري ها بيشتر به دليل عدم دسترسي به آب كافي است             وقوع  
.  مثال خوبي از اين گروه از بيماري ها است         تراخمبيماري  .   كيفيت آن دخيل مي باشد     كميت آب بيش از    وقوع آنها 

 هاي مورد مصرف در     ي مقادير آب مصرفي و بهبود شرايط دسترسي و قابل اعتماد و بهداشتي بودن آب               افزايش كم
 اين بيماري به    . شودمنازل و ارتقاي سطح بهداشت جامعه موثرترين راهكارهاي رفع اين گروه بيماري ها تلقي مي               

  .نحو مطلوبي در سطح كشور، كنترل گرديده است

  (Water Based Diseases)  بيماري هايي كه آب در چرخه انتقال آنها نقش دارد-ج

 ناقل آبزي اي از زندگي خود را در درون بدن           در اين گروه بيماري هايي قرار دارند كه عامل بيماري دوره          
 كاهش تماس با آب      و بديهي است كه     مثال بارزي از اين گونه بيماري ها است        زيسشيستوزوميا.  سپري مي كند 

 اينگونه بيماري ها  راهكارهاي موثر كنترل       ،آلوده، كنترل جمعيت ناقلين و كاهش آلودگي منابع آب با مدفوع               
 .ل شده استاين بيماري كه يكي از معضالت بهداشتي استان خوزستان را تشكيل مي داد، به خوبي كنتر. هستند

 (Water Related Insect Vectors) بيماري هاي منتقله به وسيله حشرات ناقل مرتبط با آب -د

 از  ماالريا.  آبزي بوده يا اينكه نزديك آب زيست مي كند        ،اي از زندگي   در اين گروه ناقل بيماري در دوره      
هاي پرورش و تكثير حشرات،       بهبود شرايط آبهاي سطحي، حذف جايگاه       .  بيماري هاي شاخص اين گروه است     

هاي پرورش و تكثير حشرات و استفاده از وسايل حفاظتي در كنترل اين بيماري ها                   كاهش ارتباط افراد با مكان     
 به طوري كه تحت تاثير همين اقدامات از ميزان بروز ماالريا در سراسر كشور به شدت كاسته                     بسيار موثر هستند  

 نيز مي توانند در كوتاه مدت يا درازمدت عوارض          مواد شيميايي كي، بسياري از    عالوه بر عوامل بيولوژي   .  شده است 
 . سويي را در انسان ايجاد كنند

امروزه با تكيه بر مطالعات سم شناسي و اپيدميولوژي گسترده در خصوص بسياري از عناصر و تركيبات                   
داردهاي آب آشاميدني مي توان از       با رعايت استان   .  ها و استانداردهايي وضع گرديده است         شيميايي محدوديت 

كتاب  فهرست كامل اين عناصر و تركيبات شيميايي در             .بهداشتي و سالم بودن آب شرب اطمينان حاصل كرد          
 اخيرا فلزات سنگين،    .  سازمان جهاني بهداشت، موجود است       انتشارات   از    شاميدنيآرهنمودهاي كيفيت آب      

از اثرات سوء   .  ات جانبي گندزداها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند         ها، باقيمانده پاك كننده ها و تركيب      كش آفت
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 .زايي، ناقص الخلقگي و سميت جنيني اشاره كرد اين عوامل مي توان به سرطانزايي، جهش
 زاي  منتقله به انسان  از طريق  هوا   مهمترين عوامل بيماري ـ3جدول 

 بيماري عامل
 باكترياييبيماري هاي 

 بروسلوز  و ساير گونه هاي بروساللي تنسيسبروسال م

 سل   توبركولوزيس هاي كمپلكسمايكوباكتريوم

 گالندرز يئ مالپسودومونا

   كالميدياييپنوموني يسكالميديا پسيتا

  كلبسيالييپنوموني كلبسيال پنومونيا

 استنشاقيآنتراكس  باسيلوس آنتراسيس

 وكوكيعفونت تنفسي استافيل رئوسآاستافيلوكوكوس 

 استرپتوكوكيعفونت تنفسي  كوكوس پيوژنترپتواس

 لژيونلوزيس لژيونال

 يمننگوكوكعفونت  ديسيمننژيت نايسريا 

 طاعون  يرسينيا پستيس

 تب تيفوئيد سالمونال تيفي

 سياه سرفه  بردتال پرتوسيس

 توالرمي  فرانسيسال توالرنسيس

 ديفتري  كورينه باكتريوم ديفتريا

  قارچيبيماري هاي

 آسپرژيلوزيس آسپرژيلوس فوميگاتوس

 بالستوميكوزيس تيديسبالستومايسيس درما

 دو مايكوزيسئيكوكسيديو دس ايميتيسئيكوكسيديو

 كريپتوكوكوزيس منس نئوفوركريپتوكوكوس

 هيستوپالسموزيس هيستوپالسما كپسوالتوم

 اسپوروتريكوزيس شنكه ايكوم ياسپوروتر

 بيماري هاي ويروسي

 نزاآولآنف لوآنزاروس آنفوي

 تب هموراژيك  بونياويروس 

  يسندرم ريوي هانتاويروس هانتاويروس

 هپاتيت  ويروس هپاتيت

 آبله مرغان  هرپس ويروس

 )احتماال (MERS و SARSو سرما خوردگي  پيكورنا ويروس

 تب زرد فالوي ويروس

 تب دانگ  فالوي ويروس

 الساتب  الساويروس 

 داينيپلورو  اكوويروس–روس كوكساكي وي

 تب دره ريفت  فلبوويروس

 سرخجه ويروس روبال

 سرخك  موربيلي ويروس 

 بيماري هاي تك ياخته اي

 پنوموسيستوزيس  جيرووسيپنوموسيستيس 
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 جوندگان به انسان انتقال مي يابندطريق  مهمترين بيماري هايي كه از  ـ4جدول 

 بيماري عامل راه انتقال به انسان

 مسموميت غذايي سالموناليي  سالمونال  گوارشي 

 لپتوسپيروزيس لپتوسپيرا  و گوارشي يتماس

 طاعون   پستيسيرسينيا كپك آلوده و هوا

 يرسينيوز  سودوتوبركولوزيسيرسينيا تماس شغلي 

گزش توسط جوندگان    گزش موش ناشي ازتب س ووم ماينياسپيريل

 دميك اجعه آنرتب  بورليا كنه آلوده 

 توالرمي  فرانسيسال توالرنسيس تماس شغلي 

 هيستوپالسموزيس هيستوپالسما كپسوالتوم تماس

 روتريكوزيسواسپ شنكه اياسپروتريكوم  تماس 

 )ويسرال ( ليشمانيازيس  ليشمانيا دنواني  گزش پشه خاكي 

 )جلدي(ليشمانيازيس  ليشمانيا تروپيكا گزش پشه خاكي

 شاگاس  تريپانوزوما كروزي تماس با مدفوع مگس

 شيستوزوميازيس شيستوزوما ژاپونيكوم ورود سركر از پوست 

 هيداتيدوزيس اكينوكوكوس گوارشي 

ورود تخم از راه 
 گوارش 

 هيمنولپيس نا نا 
بيماري انگلي ناشي از 

 هيمنولپيس نانا

ورود تخم از راه 
 گوارش 

 هيمنولپيس ديمينوتا
 بيماري انگلي ناشي از

 ولپيس ديمينوتاهيمن

 مننگوآنسفاليت آنژيواسترانژيلوس  گوارشي 

 تريشينوزيس تريشينال اسپيراليس گوارشي 

 تيفوس موشي  ريكتزيا موزري كك آلوده 

 Qتب  كوكسيال بورنتي  شير، كنه  هوا، 

 اي  انواع تيفوس كنه كي اريكتزيا پروواز گزش كنه آلوده 

 آبله ريكتزيايي ريكتزيا آكاري گزش مايت آلوده 

 تيفوس علف زار تسوتسوگاموشي  گزش مايت آلوده

 بيماري هاي منتقله توسط هوا 
فهرستي از اين بيماري ها و        3جدول  .  منتقل شوند بسياري از عوامل ميكروبي مي توانند از طريق هوا           

 آالينده هاي فيزيكي و     ازعالوه بر عوامل ميكروبي و بيولوژيكي ديگر بسياري            .  عوامل آنها را معرفي مي كند     
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 ين آالينده ها عمدتا ذرات،  منواكسيد كربن، اكسيدهاي       ا.  شيميايي از طريق هوا سالمتي انسان را تهديد مي كنند          
ن آالينده ها  ــاي.   تركيبات آلي خطرناك و فلزات سنگين هستند         ،اـگوگرد، اكسيدهاي ازت، سرب، هيدروكربوره     

 فسيلي جهت تامين انرژي و       يها  تردد خودروها، صنايع، مصرف سوخت      هاي انسان نظير   دراثر گسترش فعاليت  
بيشترين اثرات بهداشتي آلودگي هوا به بيماري هاي تنفسي مربوط مي شود كه شامل            .  گرما و غيره حاصل مي شوند    

است كه  مطالعه تك تك آالينده ها بر روي حيوانات نيز نشان داده           .  برونشيت، آمفيزم، سرطان ريه و غيره مي باشد      
ايستند و    ها از حركت باز    به عنوان مثال ممكن است تاژك     .  هاي باال اثرات حادي بروز نمايد      در غلظت ممكن است   

به طور خالصه بين آلوده كننده هاي اصلي و           .  در نتيجه مكانيسم اصلي پاكسازي دستگاه تنفسي مختل شود           
 .  دارداي قطعي و انكارناپذير وجود فيزيولوژي دستگاه تنفسي رابطه

جهت رفع اين   .  از اهداف مهم بهداشت محيط كنترل آلودگي هوا در محيط هاي انساني است              يكي از   
مشكل بايد در زمينه هاي مختلف نظير فناوري كنترل، مديريت، وضع و اجراي استانداردها، پايش مستمر، آموزش                  

 با آلودگي كمتر و استفاده از           هاي هاي فسيلي، جايگزيني سوخت      بهينه سازي فرايند احتراق سوخت        مردم،
 . انرژي هاي پاك را دنبال كرد

  پسماند دفع نادرست ناشي ازبيماري هاي منتقله 
 آلودگي آب،  .   مي تواند مخاطرات بهداشتي بسياري در جوامع ايجاد كند        پسمانددفع نادرست و غير اصولي      

رفتن منابع آب در معرض آلودگي به پسماند         قرار گ .  شمار مي رود ه   ب پسماندخاك و هوا از معضالت اساسي دفع         
پسماند به لحاظ دارا    .  كليه پيامدهاي سوء مطرح شده در خصوص بيماري هاي منتقله توسط آب را به دنبال دارد                 

بودن مواد آلي و مواد غذايي مي تواند محيط بسيار مناسبي جهت پرورش و تكثير حشرات و جوندگاني باشد كه                       
 فهرستي از بيماري هايي را كه جوندگان در آنها نقش اساسي دارند، ارائه                4جدول  .   هستند بالقوه ناقل بيماري ها  

هاي مديريتي پسماند نظير      بديهي است كه اعمال معيارهاي بهداشت محيط و بهسازي در فعاليت               .  مي نمايد
اي ايفا   بوطه نقش ويژه   مي تواند در مهار بيماري هاي مر      ، حمل و نقل، فرآورش، دفع نهايي و بازيافت         آوري، جمع
 . نمايد

 راهبرد بهداشت محيط در كنترل بيماري ها 
كه اشاره شد، بسياري از بيماري هاي واگير و نيز برخي از بيماري هاي غيرواگير مي توانند از                    انطور  هم

د، مي توان  در فرايند ابتالي انسان به بيماري هايي كه محيط در آنها نقش دار            .  طريق محيط به انسان منتقل شوند     
اين سه ركن به     .   را مورد تجزيه و تحليل قرار داد         “حساسيت فرد ” و   “نحوه انتقال ”،  “منبع”سه ركن اساسي     

گرچه كنترل و حذف    .  اي در اشاعه بيماري ها و عوارض زيست محيطي دخيل هستند           صورت يك ساختار زنجيره   
ست، ولي راهبرد اساسي بهداشت محيط ايجاد        محيطي با حذف هر يك از اين اركان ممكن ا          ءيك بيماري با منشا   

 در سازگان يك بيماري      “موانع چندگانه ”اين ايده به فلسفه ايجاد       .  موانع متعدد در هر يك از اين اركان است          
اين موانع چندگانه سرانجام شيوه مطمئن و موثري در مهار و پيشگيري بيماري هاي منتقله از محيط                 .  موسوم است 

در كنترل يك بيماري منتقله از محيط مي توان به طور نظري راهكارهاي مختلفي جهت               .  اشتدر اختيار خواهد گذ   
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 ايجاد و گسترش موانع      ديدگاه راهبردي بهداشت محيط در كنترل بيماري ها،       .  مهار و حذف بيماري طراحي كرد      
 اثربخشي  - و هزينه  متعدد در مسير يك بيماري است در برقراري اين موانع چندگانه همواره مالحظات اقتصادي               

 هدف كنترل و پيشگيري از      نهايتاذيال به شرح و بسط معيارهاي سه ركن مذكور كه             .مهمترين عوامل خواهند بود   
 . بيماري هاي منتقله توسط محيط را دنبال مي كنند، خواهيم پرداخت

 )كنترل عامل بيماري(كنترل منبع 

شمار ه  سط محيط، مبارزه با عامل اصلي بيماري ب         يكي از راه هاي موثر كنترل بيماري هاي منتقله تو         
مورد بيماري هاي ميكروبي اين تفكر بسيار موثر باشد، ولي در مواجهه با عوامل شيميايي بيماري زا                 شايد در .  مي رود

به .  در دراز مدت كه در بسياري از موارد حذف كامل آنها در محيط امكان پذير نباشد، اين كار عمال ميسر نيست                       
هوا و مواد     زا و مخرب موجود در آب،       زا، جهش  مثال مي توان تماس دراز مدت با برخي از عوامل سرطان            طور  

هاي اندك برخي از مواد شيميايي در كليه عناصر محيط امروزه به دليل توليد و                   وجود غلظت .  غذايي را ذكر كرد   
به هر صورت در برخي از شرايط         .   روندشمار مي ه  كاربرد گسترده مواد شيميايي در زندگي بشر اجتناب ناپذير ب            

معيارهايي كه در   .  كنترل منبع بيماري و از بين بردن كامل عامل يا عوامل بيماري كاري عملي و ميسر نيست                    
 : راهكار كنترل منبع بيماري مي توان در نظر داشت، عبارتند از

به عنوان مثال   .  تركيبات مضر تغيير و جايگزيني مواد خام يا فرايندهاي صنعتي جهت كاهش هرچه بيشتر              •
هاي محتوي گوگرد كمتر يا جايگزيني گاز طبيعي، حذف توليد مواد شيميايي نظير پلي                استفاده از سوخت  

هاي كنترل و    كلرينيتد بي فنيل، جلوگيري از دفع و انتشار آالينده ها در محيط از طريق كاربري دستگاه                
ي به محيط به مقادير قابل قبولحذف آالينده ها، كاهش تخليه آالينده هاي سم 

اي كه تا حد امكان عاري از عوامل بيولوژيكي و مواد             انتخاب پاكترين منبع آب آشاميدني موجود به گونه        •
 شيميايي معدني و آلي و سمي باشد

• تامين آب حاوي مقادير مواد معدني در حدني به آب و كنترل سختي  بهينه مثال فلوئورز 
هاي آلوده به عوامل بيماري زا، متيل جيوه و پلي                و صدف خوراكي از آب       ممنوع كردن صيد ماهي     •

 كلرينيتد بي فنيل
 و عرضه مواد غذايي جهت حصول         ي فرايند توليد، فرآور    وضع و اجراي مقررات و استانداردها براي          •

طلوب و حفظ شرايط كيفي م    )  نبود عوامل بيماري زا و مواد شيميايي مضر         (آن هااطمينان از سالم بودن      
 .محصوالت خوراكي

 اي كه امكان تماس با عوامل بيماري زا به حداقل كاهش يابد تامين مسكن مناسب به گونه •
 تامين محيط كار سالم و ايمني •
  خطرناك در محيطپسماندتشويق استفاده مجدد و بازيافت و عدم تخليه  •
اين فعاليت به   (در منبع   )   جوندگان بندپايان و ساير ناقلين بيماري نظير        ( هااز بين بردن ناقلين بيماري      •

 )است موسوم مديريت آفات
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 ها جهت حذف مخزن بيماري  در دوره سرايت و درمان آنافراد سالم از انجدا كردن بيمار •
 زارانگاران و كارذآموزش جامعه اعم از مردم، واحدهاي آلوده كننده، قانون گ •
 عمال استانداردهاي مناسببرگزيني و اِ •
ه هاي مهندسي بهداشت محيط و بهسازي، برنامه هاي پايش و نظارت قانوني در سطوح               حمايت از برنام   •

 .اي و ملي اي، منطقه محلي، ناحيه

  كنترل نحوه انتقال و سرايت بيماري هاي منتقله از محيط

در بسياري از بيماري هاي منتقله از محيط به ويژه بيماري هاي عفوني، ناقلين و حاملين بيماري از اهميت                  
 هدف اصلي كنترل عامل بيماري       ،مبارزه با ناقلين  در  .   در جامعه برخوردار هستند     ناخوشيشاياني در گسترش     

 دخالت در چرخه بيماري و ايجاد موانع در اين مواضع به نحو چشمگير مي تواند سبب كاهش موارد                        زيرا نيست
 . بيماري در جامعه شود

مر معيارهاي كنترل كننده است كه سرانجام منجر به           نيازمند اعمال مست   ،اين روش پيشگيري و كنترل    
 :اين معيارهاي كنترل كننده عمدتا عبارتند از. حذف تماس عامل بيماري زا و انسان مي شوند

 
 ك ناقلين و افراد حامل بيماريجلوگيري از تحرّ •
 اطمينان از سالم بودن آب براي مقاصد آشاميدن، استحمام، شستشو و غيره •
 و پذيرندگان بالقوه آن تا حد امكان ) آلودگي(بيماري جدا كردن منبع  •
اطمينان از اينكه تهيه، فرآورش و توزيع مواد غذايي هيچ گونه امكاني جهت گسترش و انتقال بيماري                     •

 فراهم نخواهند كرد
 خطرناك، سوانح و حوادث و تركيبات        پسماندكنترل آلودگي هوا، خاك، آب و همچنين مديريت صحيح            •

  مواد سميزا و سرطان
هاي آلوده جهت استحمام و شنا و مناطقي كه توسط              جلوگيري از دسترسي به منابع بيماري نظير آب          •

 .ناقلين بيماري آلوده شده است
برگزيني و اجراي استانداردهاي زيست محيطي در خصوص آب، هوا، خاك، سروصدا، كاربري اراضي و                   •

 مسكن
 ها در خصوص جنبه هاي مختلف بيماري ه اران و رسانذآموزش مردم، واحدهاي آلوده كننده، قانون گ •
حمايت از برنامه هاي مهندسي بهداشت محيط و بهسازي، برنامه هاي پايش و نظارت قانوني در سطوح                   •

 محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي
. يكهاي روحي و رواني، پرخوري و بي تحرّ        تغيير عادات فردي نظير استعمال دخانيات، سوء تغذيه، تنش          •

ها جهت پيشگيري از انتقال فرد به فرد عوامل بيماري زا و                ارتقاي بهداشت فردي و شستشوي دست       
 تركيبات سمي
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 كنترل حساسيت افراد در معرض ابتال به بيماري هاي منتقله از محيط

حتي اگر هيچ اقدامي در خصوص كنترل عامل بيماري زا و نحوه سرايت آن صورت نگيرد، تغيير شرايط و                   
ي سيماي شيوع و گسترش يك بيماري را در جامعه           ملي كه منجر به تغيير حساسيت افراد شود، مي تواند به كلّ           عوا

بسياري از عوامل   .   نيستند يزيرا همه افراد از نظر استعداد ابتال به يك بيماري در شرايط يكسان               .  دگرگون سازد 
ي زيستي به ويژه مسكن مي توانند شانس ابتال را          اي، كشيدن سيگار، شرايط و استانداردها      نظير سن، عادات تغذيه   

، مبتاليان به    سالخوردگان ، را كودكان  مستعدترين افراد در ابتال به بيماري هاي منتقله توسط محيط         .  تغيير دهند 
از طرفي به دليل     .  عروقي تشكيل مي دهند    - بيماري هاي مزمن تنفسي و قلبي       مبتال به  و افراد     نقايص ايمني 

 برخي از افراد بيشتر در معرض عوامل بيماري زا قرار خواهند             ، حتي شرايط اجتماعي و اقتصادي      وضعيت شغلي و  
اي  در اين بخش از زنجيره كنترل بيماري، هدف بهداشت محيط تغيير و بهبود شرايط محيطي به گونه                     .  گرفت

 . است كه فرد حداقل حساسيت در برابر بيماري را از خود نشان دهد
ند رعايت بهداشت فردي،  برقراري استانداردها، تامين شرايط مطلوب در مسكن، تامين آب              با اقداماتي مان  

ها و بسياري از اقدامات ديگر، بهداشت محيط نه تنها مي تواند به حذف                 دفع و تصفيه فاضالب     آشاميدني سالم، 
 بيماري به طور چشمگير كاهش       منجر شود، بلكه حساسيت فرد را نيز در برابر         انتقالعامل بيماري زا يا قطع زنجيره      

 . خواهد داد
حتي از اقداماتي نظير    در بعضي از موارد     اقدامات بهداشت محيط از ديدگاه ارزش كنترل بيماري ها         اهميت  

 هدف كاهش حساسيت و يا افزايش مقاومت فرد به يك يا              ،زيرا در واكسيناسيون  .  واكسيناسيون نيز بيشتر است   
بهسازي   اينكه تجربيات حاكي از اين واقعيت است كه تامين مسكن با شرايط مطلوب،              است، با    زاچند عامل بيماري  

و رعايت بهداشت فردي مي تواند منجر به مقاومت طوالني مدت و              ) و كنترل ناقلين   پسماندآب، فاضالب،   (محيط  
 . بشودپايدار در برابر طيف وسيعي از بيماري هاي منتقله در جامعه 

 صي بهداشت محيط هاي عمومي و تخص  چالش
در اين شاخه كاربردي، افراد با بهره گيري از          .  بهداشت محيط را مي توان در زمره علوم كاربردي طبقه بندي كرد           

. ها فعاليت مي كنند   علوم مختلف جهت پيشگيري از بيماري ها و ارتقاي سالمتي و تامين رفاه و آسايش انسان                   
هاي  نوع بوده و برنامه هاي مختلفي اعم از عمليات مهندسي، فعاليت         هاي بهداشت محيط بسيار گسترده و مت       فعاليت

برخي از مهمترين   .  آموزشي و پژوهشي، اقدامات اصالحي، كارهاي ستادي و مديريتي و غيره را شامل مي گردد               
پيشگيري از بروز سوانح و حوادث، كنترل آلودگي هوا، پيشگيري از                :   عبارتند از   برنامه هاي بهداشت محيط  

اري هاي واگير، بهداشت محيط در موارد اضطراري، نظارت بهداشتي بر تهيه، توزيع و فراورش مواد غذايي،                     بيم
بهداشت مسكن، حفظ سالمتي      خطرناك،پسماند  كنترل بيماري هاي ناشي از مواد غذايي و مسموميت ها، مديريت           

 ل سر و صدا، كنترل عوامل مزاحمت      در محيط هاي بسته، كنترل حشرات و جوندگان، بهداشت اماكن عمومي، كنتر          
هاي  آفرين، بهداشت شغلي، بهداشت و ايمني فراورده هاي توليدي، كنترل پرتوها، بهسازي اماكن و فعاليت                     

ها و ساير تفريحات آبي، تامين آب          شهري، بهداشت شناگاه   پسماندها، مديريت    تفريحي، تصفيه و دفع فاضالب     



 384/كليات بهداشت محيط / 1گفتار 
 

 

 .آشاميدني سالم
هاي  د شاغل در اين بخش از دانش و مهارت        ا بهداشت محيط ايجاب مي كند تا افر      هاي گستردگي فعاليت 

فعاليتهاي بهداشت محيط را در شش گروه عمومي و             5جدول  به طور كلي مي توان طبق       .  الزم برخوردار باشند  
 .  بندي كردطبقهدوازده گروه اختصاصي 

 
 هاي بهداشت محيط  ساختار چالش ـ5جدول 

 
 بهداشت محيطهاي عمومي  چالش

  علوم عمومي-1

  ارتباطات و آموزش-2

 برنامه ريزي و مديريت -3

 هاي فني عمومي  مهارت-4

 هاي ستادي و نظارتي  مهارت-5

  نگرش حرفه اي-6

  بهداشت محيطتخصصيهاي  چالش

  هوا-1  حشرات و جوندگان-7

  آب و فاضالب-2  پرتوها-8

 پسماند -3  محيط هاي بسته-9

  پسماند خطرناك-4  مواد شيميايي در محيط-10

  مواد غذايي-5  جمعيت و مسكن-11

  سروصدا-6 هاي زيست محيطي  آسيب-12

 هاي عمومي بهداشت محيط  چالش

 . هاي عمومي در بهداشت محيط را مي توان به شش گروه اصلي زير طبقه بندي كرد چالش
 
  علوم عمومي -1

 آگاهي از شيمي معدني و آلي  )1
 گاهي از زيست شناسي عموميآ )2
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 آگاهي از ميكروب شناسي عمومي )3
 آگاهي از حساب، جبر، مثلثات و آمار پايه )4
 )االتمكانيك و سي(آگاهي از فيزيك  )5
 آگاهي از اصول اپيدميولوژي )6

 ارتباطات و آموزش 

 آگاهي از ارتباطات مختلف اعم از شفاهي و نوشتاري )1
 آگاهي از چگونگي كار با مردم )2
 ونگي استفاده از وسايل كمك آموزشيآگاهي از چگ )3
 آگاهي از فنون پويايي گروه و كار گروهي )4
 هاي گفتگو آگاهي از روش )5
 آگاهي از اصول تدريس و يادگيري )6
 درك نيازهاي اطالعاتي جامعه و ارتباط مناسب با رسانه هاي خبري )7
 درك چگونگي ايجاد ارتباط و انگيزش در سازمانهاي اجتماعي )8
 هاي اطالعاتي يگاهآگاهي از كاربري پا )9

  برنامه ريزي و مديريت 

 آگاهي از فنون مورد نياز در تهيه برنامه اجرايي در هر يك از شاخه هاي فعاليت بهداشت محيط )1
 ها آگاهي از پردازش اطالعات و كاربري آن )2
 ها آگاهي از فنون و روش شناسي هاي مورد استفاده در تعيين و تدوين تقدم )3
 انجام آنتوانايي طراحي تحقيق و  )4
 هاي ارزيابي جهت تعيين دامنه مشكالت زيست محيطي توانايي استفاده از روش )5
 توانايي تفسير يافته هاي تحقيق )6
 توانايي تعيين قابليت پذيرش و انجام اقدامات قانوني )7

 هاي فني عمومي  مهارت

يابي و  هاي الزم در آموزش، سنجش، ارز        آگاهي كافي از اصول يادگيري و آموزش و داشتن مهارت              )1
 هاي مختلف بهداشت محيط  استفاده از عوامل كمكي در بخش

 آگاهي از فنون بررسي جهت شناسايي مشكالت بهداشت محيط  )2
 مواد غذايي، مواد شيميايي خطرناك و غيره  هوا، هاي نمونه برداري مربوط به آب، آگاهي از روش )3
امه هاي تحقيقاتي و تفسير نتايج        توانايي گردآوري داده ها از طريق نمونه برداري، تكميل پرسشن               )4

 نمونه هاي آزمايش شده بر اساس روش شناسي مشخص در طي پژوهش 
 هاي دستگاهي در سنجش پارامترهاي زيست محيطي توانايي استفاده از وسايل و روش )5
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 مهارتهاي ستادي و نظارتي 

 ها اربري آنهاي زيست محيطي و بهداشت عمومي و ك آگاهي از قوانين، مقررات و دستورالعمل )1
 هاي نظارتي مورد استفاده در برنامه هاي بهداشت محيط آگاهي از روش )2
 هاي ستادي مورد استفاده در برنامه هاي مديريت بهداشت محيط آگاهي از روش )3
 كاربرد قوانين زيست محيطي و بهداشت عمومي موجودو درك اهميت  )4
 طها در تجزيه و تحليل مشكالت بهداشت محي درك رويكرد سيستم )5
 درك نقش اساسي پيگيري مستمر در رفع كامل مشكالت مربوط به كنترل محيط )6
هاي داوطلب، موسسات اداري و       هاي عمومي، ارگان   درك ارتباط بين نهادهاي بهداشتي، ساير سازمان         )7

 صنعت
درك اصول بنيادي اقتصاد و چگونگي ارتباط آن با مشكالت بهداشت محيط و نيز توان اقتصادي در                       )8

 مه هاي موفق بهداشت محيطخصوص برنا
 هاي بهداشتي درك مشكالت كلي بهداشت محيط و تقدم )9

 هاي مديريت خطر آگاهي از روش )10

 نگرش حرفه اي 

 تمايل به همكاري با مردم و كاربرد علوم بنيادي بهداشت محيط در حل مشكالت بهداشت محيط )1
 رفه ايحس تعهد در تامين مقررات و قوانين و انجام وظايف محوله در قالب ح )2
 ايجاد فضاي همكاري در برخورد با دريافت كنندگان خدمات در زمينه بهداشت محيط )3
 احترام در ارتباط هاي  مردمي يا ساير كاركنان )4
 پذيرش انتقادهاي سازنده از سوي كارمندان، همكاران و مردم )5
 كنترل احساسات و ارائه رفتار بالنده در بروز تنشها )6
 ميتمايل به حفظ اصول بهداشت عمو )7

 هاي تخصصي بهداشت محيط  چالش

 . بندي كرد هاي تخصصي بهداشت محيط را مي توان به دوازده گروه اصلي زير طبقه چالش

 هوا

 آگاهي از آالينده هاي مختلف هوا و منابع آنها  )1
 آگاهي از ارتباط شرايط آب و هوايي و آلودگي هوا  )2
 آگاهي از اثرات آالينده هاي هوا بر زيست كره  )3
 باط آلودگي هوا در رابطه با توپوگرافي درك ارت )4
 آگاهي از جريانات هوا )5
 هاي كنترل آلودگي هوا  آگاهي از نحوه كاركرد دستگاه )6
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 آگاهي از معيارهاي پيشگيري كننده در كنترل آلودگي هوا )7
 آگاهي از معيارهاي اصالحي در كنترل آلودگي هوا )8
 ي كنترل آلودگي هواها آگاهي از اقدامات عملي و فناوري هاي مختلف در روش )9

 آگاهي از اصول مهندسي احتراق )10
هاي نمونه برداري هوا و توانايي انجام نمونه برداري هاي مختلف در خصوص تعيين                   آگاهي از روش   )11

 آلودگي هوا 
 توانايي انجام بررسي جهت مشخص كردن دامنه و شدت آلودگي هوا  )12
 از مدت در جامعه توانايي ارزيابي نتايج تحقيقات مطالعات كوتاه مدت و در )13
 اثربخشي در برنامه هاي كنترل آلودگي هوا  ـ توانايي انجام تحليل هزينه )14
 آگاهي از تركيبات سمي در هوا  )15

 آب و فاضالب 

 شناسايي منابع آب  )1
 )يولوژيكي، پرتوشناختي بفيزيكي، شيميايي، ( آگاهي از كيفيت آب آشاميدني و استانداردها  )2
 توسط آب و طرق سرايت آنها آگاهي از بيماري هاي منتقله  )3
 آگاهي از نمونه برداري و آزمايش آب آشاميدني  )4
 تفسير داده هاي آزمايش آب  )5
 آگاهي از جنبه هاي قانوني كنترل آلودگي آب  )6
 آگاهي از انواع مختلف استفاده هاي از آب در جامعه  )7
 درك مباني حفاظت منابع آب و نحوه انتخاب آنها براي مصارف گوناگون  )8
 صول تصفيه آب درك ا )9

 )شهري و صنعتي(آگاهي از خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي فاضالب  )10
 آگاهي از انواع فاضالبهاي صنعتي و اهميت آنها  )11
 آگاهي از اثرات تخليه فاضالبها بر كيفيت آب  )12
 . درك اپيدميولوژي بيماري هايي كه فاضالب در انتقال آنها نقش اساسي دارد )13
 )هيدروليك( مهندسي پايه مربوط به جريان آب درك فناوري و اصول )14
 درك اصول و مفاهيم بنيادي دفع فاضالب  )15
 درك اصول تصفيه فاضالب شهري  )16
 آگاهي از كاركرد واحدهاي كوچك تصفيه فاضالب  )17
 آگاهي از نحوه اندازه گيري ظرفيت جذب آالينده ها در خاك  )18
  آگاهي از اصول دفع لجن و فضوالت ناشي از تصفيه فاضالب )19
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 هاي عملي موثر مورد استفاده در شرايط اضطراري در واحدهاي تصفيه آب و فاضالب  درك فنون و روش )20
  نها و مخاطرات بهداشتي دفع لج درك روش )21

 پسماند 

 ) شناخت كمي و كيفي( توليد شده در اجتماع پسماندآگاهي از انواع  )1
  توليد شده توسط فرآيندهاي صنعتي پسماندآگاهي از انواع  )2
 پسماندهاي مختلف نگهداري، جمع آوري و دفع  هي از روشآگا )3
 پسماندآگاهي از جنبه هاي بهداشتي و اكولوژيكي  )4
  پسماندها در مديريت دفع  آگاهي از كاربري تحليل سيستم )5
 پسماندآگاهي از جنبه هاي اقتصادي دفع  )6
 وتاه و درازمدت  و تكوين اهداف كپسماندتوانايي ارزيابي نتايج و بررسي هاي مربوط به مواد  )7
 پسماندتوانايي اجراي تحقيقات جهت تعيين دامنه و وسعت مشكالت مربوط به  )8
  و ارتباط آنها با مشكالت بهداشتي جامعهپسماندتوانايي طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مرتبط با  )9

  خطرناك پسماند

 خطرناك  پسماندهاي دفع  آگاهي از مسايل و مشكالت بهداشتي مربوط به مكان )1
  خطرناك پسماندآگاهي از اثرات تماس با  )2
 هاي باز  خطرناك به بدن نظير استنشاق، جذب پوستي، بلع و زخمپسماندآگاهي از راه هاي ورود  )3
  خطرناك پسمانددرك اثرات بهداشتي بالقوه تماس حاد و مزمن مواد شيميايي مختلف در مكانهاي دفع  )4
ماس با مواد شيميايي خطرناك مثل سوختگي، سرفه، سوزش، آبريزش          آگاهي از نشانه ها و عالئم باليني ت       )5

 چشم، جوش، بي هوشي و مرگ 
هاي بالقوه شيميايي كه مي توانند منجر به انفجار، آتش سوزي و يا ايجاد حرارت زياد                   آگاهي از واكنش   )6

 .شوند
 شيميايي خاصي در    د ناشي از افزايش مواد    ندرك اثرات روانشناختي كاهش اكسيژن بر انسان كه مي توا          )7

 . محيط باشد
 ايكسدرك اثرات بهداشتي پرتوهاي يونساز مربوط به پرتوهاي آلفا، بتا، گاما و اشعه  )8
  پرتوزاپسماندهاي دفع  آگاهي از فنون و روش )9

 . بيمارستاني و موسسات تحقيقاتي كه مي توانند مخاطرات بهداشتي جدي را سبب شوندپسماندشناخت  )10
 هاي دفع پسماند خطرناك  ني  در مكانآگاهي از مشكالت ايم )11
هاي برق و ساير وسايل برقي كه در        ل درك خطرات مربوط به جريان برق ناشي از خطوط انتقال نيرو، كاب            )12

 .اند معرض صدمات ناشي از مواد شيميايي خطرناك واقع شده
حرارتي يا تماس با     خطرناك ناشي از فشارهاي      پسماندهاي دفع    درك اثرات روانشناختي بر افراد در مكان       )13

 سرما
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 مواد غذايي

 آگاهي از فناوري مواد غذايي و ارتباط آن با سالمتي  )1
 آگاهي از اصول تهيه، فرآورش و نگهداري مواد غذايي  )2
 آگاهي از بيماري هاي منتقله توسط مواد غذايي و كنترل آنها  )3
 آگاهي از فنون و روشهاي اپيدميولوژي  )4
 داث تاسيسات مربوط به مواد غذايي آگاهي از طراحي، مكان يابي و اح )5
 آگاهي از چگونگي كاركرد تاسيسات مواد غذايي، نگهداري و بهره برداري  )6
 آگاهي از طراحي دستگاهها، نحوه كار، بهره برداري، نگهداري و روشهاي پاكسازي تجهيزات  )7
ه در ارتباط   پذيرش و اجراي مسئوليتهاي محول     آگاهي از روشهاي انگيزش مديريت صنعتي جهت درك،          )8

 با مواد غذايي، تربيت و آموزش كاركنان و نظارت بر آنها 
 آگاهي از مقررات و قوانين مربوط به فناوري مواد غذايي  )9

 آگاهي از فرايند بازرسي، روشهاي بررسي و تحقيق و اهميت داده ها  )10
 آگاهي از فرايند بررسي و اعطاي مجوز به متصديان مواد غذايي  )11
 ورد استفاده فرهنگها و گروه هاي اجتماعي مختلف در تهيه و مصرف مواد غذايي آگاهي از روشهاي م )12
 آگاهي از سازمانهاي دست اندركار تهيه و توزيع مواد غذايي  )13
 آگاهي از خصوصيات و خواص شير )14
 آگاهي از فرايند توليد شير و فرآورش آن  )15
 آگاهي از استانداردهاي قانوني مواد غذايي و فرآورده هاي لبني  )16
 گاهي از فناوري هاي مورد استفاده در كارخانه هاي شير و فرآورده هاي لبني آ )17
 آگاهي ازفرآورش شير و كنترل آن  )18
 توانايي بازرسي بهداشتي واحدهاي پاستوريزاسيون )19

 صدا  و  سر

 آگاهي از اثرات بهداشتي و اكولوژيكي سروصدا بر افراد و اجتماع  )1
 يري سروصدا در محيط هاي اندازه گ ها و روش آگاهي از دستگاه )2
 هاي ناشي از آن  آگاهي از قوانين موجود در ارتباط با سروصدا و مزاحمت )3
 آگاهي از كاربرد عملي معيارهاي كنترلي  )4
 و صدا رتوانايي اجراي تحقيقات ساختار يافته جهت تعيين دامنه و وسعت مشكل س )5
 ه مدت و دراز مدت جهت كنترل سروصداتوانايي ارزيابي نتايج بررسي ها و تحقيقات و تكوين اهداف كوتا )6
 آگاهي از فشارهاي ناشي از سروصدا در محيط هاي كار  )7
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  حشرات و جوندگان 

 درك اپيدميولوژي بيماري هاي منتقله توسط ناقلين  )1
 شناخت عادات طبيعي و كنترل حشرات معمول در مبحث بهداشت عمومي و اهميت اقتصادي آنها  )2
  جوندگان مهم از ديدگاه بهداشت عمومي آگاهي از چرخه زندگي حشرات و )3
 توانايي تشخيص حشرات و جوندگان مهم از ديدگاه بهداشت عمومي يا از ديدگاه اقتصادي  )4
 شناخت عوامل زيست محيطي در ارتباط با كنترل ناقلين  )5
 توانايي تشخيص دامنه مشكالت ميداني و تعيين اقدامات كنترلي مورد نياز  )6
 ها و اثرات آنها بر اكولوژي منطقه  ي حشره كشها درك مزايا و محدوديت )7
 درك نحوه كاركرد افشانه ها و ساير وسايل و ادوات كنترل جوندگان  )8
 آگاهي از اپيدميولوژي بيماري هاي منتقله توسط جوندگان  )9

 درك دستورالعملهاي زيست محيطي مورد استفاده در كنترل جوندگان  )10
 شناخت كنترل بيولوژيكي جوندگان  )11
 كنترل شيميايي انگلهاي جوندگان شناخت  )12
 درك ارتباط كاركنان بهداشت محيط و اقدامات كنترل جوندگان  )13
  نگهداري، استفاده و دفع آفت كشها  حمل و نقل، يند توليد،ادرك فر )14

 پرتوها  

 آگاهي از مباني نظري و اصول پرتوزايي  )1
 آگاهي از مخاطرات پرتوزايي  )2
 ها  يزوتوپآگاهي از كاربرد پرتوزايي و راديوا )3
 آگاهي از اثرات پرتوزايي  )4
 آگاهي از مالحظات ايمني  )5
 آگاهي از فنون پايش و روشهاي مورد استفاده در تشخيص پرتوها  )6
 آگاهي از فنون نگهداري و دفع مواد پرتوزا  )7
 هاي حمل و نقل مواد پرتوزا  آگاهي از روش )8
 هاي آلودگي زدايي  آگاهي از روش )9

 كاربري، نگهداري و دفع مواد پرتوزا   و نقل، آگاهي از مقررات قانوني حمل )10
 

  محيط هاي بسته 

 آگاهي از جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي واحدهاي مسكوني شخصي و عمومي  )1
 آگاهي از  شرايط بهداشتي و رفاهي مورد نياز مسكن  )2
 آگاهي از قوانين مربوط به مسكن  )3
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 ا نظارت و صدور مجوزهاي مربوط به مسكن آگاهي از فعاليت سازمانهاي مختلف در ارتباط ب )4
 هاي مورد استفاده در ارزيابي واحدهاي مسكوني  آگاهي از فنون و روش )5
 آگاهي از برنامه هاي محلي، منطقه اي و ملي در ارتباط با مسكن  )6
 شناخت قوانين مربوط به منطقه بندي و اثرات آنها بر واحدهاي مسكوني شخصي و اماكن عمومي  )7
  اقشار آسيب پذير و كم درآمد و استفاده از مسكن درك ارتباط )8
 آگاهي از مشكل آلودگي هوا در فضاهاي بسته  )9

  مواد شيميايي در محيط

 آگاهي از تركيبات شيميايي آالينده مواد غذايي  )1
 آگاهي از مواد شيميايي آالينده منابع آب آشاميدني  )2
 آگاهي از مقررات حمل و نقل مواد شيميايي خطرناك  )3
 ها و دستورالعملهاي شناسايي مواد شيميايي   از روشآگاهي )4
 هاي دفع مواد شيميايي  آگاهي از وسايل و روش )5
 . شناخت آلودگي زدايي از وسايل و موادي كه به مواد شيميايي خطرناك آلوده شده اند )6
 ه هاي ميداني مورد استفاده جهت اثبات وجود و تعيين غلظت مواد شيميايي آاليند آگاهي از آزمون )7
 آگاهي از شيمي پاك كننده ها و گندزداها  )8
 توانايي ارزيابي پاك كننده ها  )9

 شناخت سموم و تاثيرات آنها بر اكولوژي منطقه  )10
 آگاهي از اصول نظري و عملي كاربرد سموم  )11
 هاي مناسب از سموم تجاري  توانايي تهيه رقت )12
 آگاهي از فرموالسيون طعمه مسموم و كنترل جوندگان  )13
 يمني مورد نياز جهت پيشگيري از حوادث ناشي از مواد شيميايي در محيط درك موارد ا )14
 آگاهي از پاك كننده هاي گندزدا و كاربردشان در بهداشت محيط  )15

  جمعيت و مسكن 

 درك معضل انفجار جمعيت و اثرات آن بر نيازهاي كنوني و آتي  )1
 درك مخاطرات بهداشتي مربوط به تراكم جمعيت  )2
  جهت افراد در محيط مسكن درك فضاي مورد نياز )3
 هاي مختلف بر كنترل جمعيت  درك تاثيرات ناشي از فرهنگ )4
 درك لزوم تنظيم خانواده و تغيير ساختارهاي شهري جهت تامين مسكن  )5
 درك ايجاد تقدمها جهت استفاده موثر از فضاي موجود  )6
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 آسيبهاي زيست محيطي 

 هاي زيست محيطي  مربوط به آسيبآگاهي از جنبه هاي بهداشت عمومي و اكولوژي مشكالت  )1
 .هاي دستگاهي و موادي كه در تعيين علل حوادث بكار گرفته مي شوند آگاهي از روش )2
 هاي اپيدميولوژي مورد استفاده در مطالعه حوادث زيست محيطي  آگاهي از روش )3
 به حوادث توانايي انگيزش و هدايت اقدامات اصالحي با تكيه بر مشاركت مردم در رفع مشكالت مربوط  )4
 توانايي ارزيابي حوادث و علل آنها )5

 جايگاه بهداشت محيط در اهداف توسعه پايدار
 هي بلندپا ندگاني دولت ها، نما  يساور،  MDGs(1(پس از پايان دوره زماني اجراي اهداف توسعه هزاره             

 سازمان  يعموم گرد هم آمدند و در مجمع        2015 در سپتامبر    ي سازمان ملل متحد و جامعه مدن      ي تخصص ينهادها
دگرگون "  يبا عنوان رسم    ،SDGs(2  (رايداهداف توسعه پا     . كردند بيرا تصو يدار  ملل متحد، دستوركار توسعه پا     

هستند )   هدف ويژه  169و  (   اصلي  هدف 17   از يمجموعه ا  "راپايد توسعه   ي برا 2030دستور كار   :  ساختن جهان ما  
اگرچه بخشي از اين اهداف در حوزه هاي فرهنگي و آموزش            .تدوين شده اند   2030 تا   2016كه براي اجرا از سال      

و غير قابل اجرا است، اما       در تناقض    ي كشور ما   اخالق ي و ارزش ها  ي مل يت هاي و اولو  يني د ي و باورها  نيبا قوان 
در حوزه هاي ديگر از جمله بهداشت مي تواند چشم انداز مناسبي جهت پيشرفت و توسعه و پيشگيري و مقابله                 

 كه بطور كامل و يا نسبي، مستقيم        SDGs از جمله اهداف اصلي و اهداف ويژه         .شهاي پيش رو فراهم آورد    با چال 
 :و يا غيرمستقيم در ارتباط با بهداشت محيط هستند، مي توان به موارد زير اشاره نمود

 ني سني همه و در تمامي رفاه براارتقاء سطح و يمتال توأم با سي زندگنيتضم: 3 يهدف اصل

 گرمسير مناطق   ه گرفته شد  دهي ناد يهاي ماري و ب  اي سل، ماالر  دز،ي ا يهايماريباپيدمي   دادن به    انيپا -3-3
 2030 تا سال رداري واگيهاي ماري بري آب و سامنتقله از يهاي ماري بت،يو مبارزه با هپات

 و درمان   يريشگي پ قي از طر  ر،ي واگ ري غ يهاي ماري از ب  ي زودهنگام ناش  يرهايكاهش تعداد مرگ  و م      -3-4
 2030 و رفاه تا سال يبهداشت روانارتقاء و 
 در سطح جهان تا     ي جاده ا كي از تراف  ي ناش يت هاي و مصدوم  رهايبه نصف رساندن تعداد مرگ و م        -3-6

 2020سال 
 هوا،  ي خطرناك و آلودگ   ييايمي از مواد ش   ي ناش يهاي ماري و ب  رهاي تعداد مرگ و م    ريكاهش چشمگ   -3-9

 2030سال آب و خاك تا 
 بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و         ه در حوز   ي مال ي كمك ها ري چشمگ شي افزا -ج -3

 ي در كشورها  ژهي در حال توسعه؛ به و       ي كار بهداشت و درمان در كشورها        يروي ن ينگهدار
  كوچك در حال توسعهيره اي جزي و كشورهايافتگي سطح توسعه نين ترييپاي دارا

                                                 
1 Millennium Development Goals: MDGs 
2 Sustainable Development Goals: SDGs 
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 هشدار به هنگام،   ي در حال توسعه، برا    ي كشورها ژهيشورها، به و   ك ه هم يت هاي ظرف تي تقو -د-3
 لي و مي در سطوح جهاني بهداشتيهاريسك  تيريكاهش و مد

  براي همهدفع بهداشتي فضوالتتضمين دسترسي به آب و مديريت پايدار آب و : 6هدف اصلي 

 2030رفه براي همه تا سال  تحقق دسترسي جهاني و منصفانه به آب آشاميدني سالم و مقرون  به  ص-1-6
 دستيابي كافي و منصفانه به دفع بهداشتي فضوالت براي همه و پايان دادن به دفع فضوالت در                      -2-6

 2030مالء عام، و بذل توجه خاص به نيازهاي افرادي كه در شرايط آسيب پذير زندگي مي كنند، تا سال 
ر كردن پسماند و كمينه سازي تخليه مواد و          بهبود كيفيت آب از طريق كاهش آلودگي، حذف تلنبا           -3-6

تركيبات شيميايي خطرناك در آب، كاهش عدم تصفيه فاضالب به نصف و افزايش قابل مالحظه بازيافت                  
 2030و استفاده مجدد ايمن از پساب در سراسر جهان تا سال 

يدار آب و عرضه     افزايش قابل مالحظه بهره وري مصرف آب در همه حوزه ها و تضمين استخراج پا               -4-6
آب شيرين، براي رويارويي با مشكل كمبود آب و كاهش قابل مالحظه تعداد افرادي كه از مشكل كمبود                    

 2030آب در رنج هستند، تا سال 
در همه سطوح، از جمله از طريق همكاري هاي          )  يا بين مرزي  ( مديريت پايدار منابع آب مشترك        -5-6

 2030مناسب فراملي تا سال 
، از جمله كوه ها، جنگل ها، تاالب ها،         )يا مرتبط  با آب     (ت و احياي اكوسيستم هاي آبي          حفاظ -6-6

 2020رودخانه ها، سفره هاي آب زيرزميني و درياچه ها تا سال 
 گسترش همكاري هاي بين المللي و حمايت از كشورهاي در حال توسعه براي                     -الف-6

آب و بهداشت، از جمله در حوزه هاي           ظرفيت سازي در برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط با             
استحصال آب، نمكزدايي، ارتقاي بهره وري و كارايي آب، تصفيه فاضالب و فناوري هاي بازيابي             

 2030و استفاده مجدد از پساب تا سال 
  حمايت و تقويت مشاركت جوامع محلي در بهبود مديريت آب و بهداشت-ب-6

 ي مقرون به صرفه، مطمئن، پايدار و نوينتضمين دسترسي به منابع انرژ: 7هدف اصلي 

 2030 سال تا انرژيتضمين دسترسي به خدمات مقرون به صرفه، مطمئن و نوين در حوزه  -1-7
 2030 سال تا انرژي جهاني تركيب در تجديدپذير انرژي هاي سهمافزايش قابل مالحظه  -2-7
 2030ژي تا سال دو برابر كردن نرخ جهاني بهبود بهره وري و كارايي انر -3-7

 تقويت همكاري هاي بين المللي براي تسهيل دسترسي به فناوري و امكان پژوهش                -الف-7
ه انرژي تجديدپذير، ارتقاي بهره وري و كارايي انرژي و دسترسي به            جمل  از  پاك،  انرژيدرحوزه  

ي انرژي  فناوري پيشرفته و پاكيزه تر سوخت فسيلي و ترويج سرمايه گذاري در توليد زيرساخت ها           
 2030و دسترسي به فناوري توليد انرژي پاك تا سال 
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 گسترش زيرساخت ها و به روزرساني فناوري براي تأمين خدمات انرژي نوين و پايدار                 -ب-7
براي همه در كشورهاي در حال توسعه؛ به ويژه در كشورهاي داراي پايين ترين سطح                       

 محصوره و كشورهاي درحال توسعه       توسعه يافتگي، كشورهاي كوچك جزيره اي در حال توسع       
 2030 سال تا كشورها اين ويژه حمايتي برنامه هاي راستاي در خشكي، در

 من، مقاوم و پايداري، اهمه شمولتبديل شهرها و سكونت گاه هاي انساني به مكان هاي : 11هدف اصلي 

 نوسازي  و  پايه  اتخدم  و  مقرون به صرفه  و  ايمن  مناسب،  مسكن  به  افرادتضمين دسترسي همه     -11-1
 2030 سال تا فقيرنشين محله هاي

نقل ايمن، مقرون به صرفه، قابل دسترس و       حمل و   فراهم آوردن امكان دسترسي به سامانه هاي          -11-2
نقل عمومي با توجه ويژه به        حمل و   پايدار براي همه، ارتقاي ايمني جاده ها؛ به ويژه از طريق افزايش               

 2030 تا سال سالمندانمعلوالن و : ز جملهر آسيب پذير، ااقشانيازهاي 

افزايش شهرسازي پايدار و همه شمول و ظرفيت سازي براي طراحي و مديريت سكونت گاه هاي                  -11-3
 2030 سال تا كشورهاشهري مشاركتي، جامع و پايدار در همه 

  براي حفاظت و پاسداشت ميراث فرهنگي و طبيعي جهانها تالش تقويت-11-4

ير و تعداد افراد مبتال به بيماري و كاهش چشمگير               م  و  مرگ  ميزانقابل مالحظه    كاهش    -11-5
خسارت هاي اقتصادي مستقيم مرتبط با توليد ناخالص داخلي جهاني ناشي از بروز بالياي طبيعي، از جمله                  

 2030آسيب پذير تا سال  بالياي مرتبط با آب، با تأكيد بر حمايت از فقرا و اقشار

ست محيطي بر شهرها، از جمله از طريق توجه ويژه به كيفيت           زي  پديده هاي  منفي  آثارنه  كاهش سرا   -11-6
 2030 تا سال ساير پسماندها شهري و پسماندهوا و مديريت 

فراهم آوردن امكان دسترسي جهاني به فضاهاي عمومي و سبز همه شمول، در دسترس و ايمن؛                   -11-7
 2030 معلوالن تا سال به ويژه براي زنان و كودكان، سالمندان و

 حمايت از برقراري پيوندهاي مثبت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ميان نواحي             -الف-11
 منطقه اي و ملي توسعه طرح هاي تقويتشهري، حومه و مناطق روستايي در سايه 

 طرح ها و    كنندهتعداد شهرها و سكونت گاه هاي انساني اجرا         قابل توجه     افزايش    -ب-11
ي يكپارچه در جهت فراگير شدن، كارايي منابع، كاهش آثار تغيير اقليم و سازگاري با                سياست ها

، چارچوب سِنداي "و انجام اقدامات جامع بر اساس           آن و مقاومت در مقابل بالياي طبيعي        
 به منظور مديريت     "  2030 تا   2015 بالياي طبيعي براي سال هاي        ريسكمبني بركاهش   

  2020 سال تا سطوح، بالياي طبيعي در همه ريسك

 حمايت از كشورهاي داراي پايين ترين سطح توسعه يافتگي از طريق بنا كردن                     -ج-11
 آن ها به فني و مالي كمك هايي و ارائه لساختمان هاي پايدار و مقاوم با استفاده از مصالح مح
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 تضمين الگوهاي پايدار توليد و مصرف: 12هدف اصلي 

 همه  مشاركت  با  پايدار  مصرف  و  توليد  الگوي هاي  با  مرتبطي ده ساله   اجراي چارچوب برنامه ها    -12-1
 توسعه حال در كشورهاي توسعه يافتگي سطح و توانمندي ها به توجه با كشورها،

 2030 سال تا طبيعي منابع از مؤثرستيابي به مديريت پايدار و استفاده  د-12-2
 كاهش هدررفت   و  خرده فروشي  و مصرف    وحسط  در  غذايي  مواد  هدررفت سرانه   نصف رساندن    به -12-3
 2030 سال تا استحصال از پس و عرضه توليد، چرخه در غذايي مواد
ت اين مواد،   حيا  چرخه  طول  در  پسماندهاحقّق مديريت پايدار زيست محيطي مواد شيميايي و كليه          ت -12-4

 خاك  و  آب  هوا،  در  مواد  اين  هتخليدر چارچوب استانداردهاي مورد توافق بين المللي و كاهش قابل مالحظه           
 2020 سال تا محيط زيست و سالمت بر آن ها منفي آثار كمينه سازي هدف با

زيافت و استفاده مجدد از آن ها تا       با  كاهش،  پيشگيري،  طريق  از  پسماند  توليدكاهش قابل مالحظه      -12-5
 2030سال 

 اطالعات  ادغام  و  پايدار  اقدامات  مانجا  به  فراملي  و  بزرگ  شركت هايترغيب شركت ها به ويژه       -12-6
 گزارش دهي چرخه در مربوطه

 رويج شيوه هاي عمومي پايدار خريد مواد در راستاي اولويت ها و سياست هاي ملي ت-12-7
، در همه جا اطالعات و آگاهي هاي مرتبط و الزم پيرامون توسعه            2030تضمين اينكه مردم تا سال        -12-8

 .هماهنگ با محيط زيست را در اختيار داشته باشندو سبك هاي زندگي پايدار و 
 حمايت از كشورهاي در حال توسعه، به منظور تقويت ظرفيت هاي علمي و فني آن ها               -الف-12

 براي حركت به سوي شيوه هاي پايدارتر توليد و مصرف
 كه  دار؛پاي  گردشگري  بر  پايدار  توسعه  آثار  پايش  براي  برنامه هايي  اجراي  و  ابزارها تهيه   -ب-12
 .مي شود منجر محلي محصوالت و فرهنگ ترويج و مشاغل ايجاد به امر اين
 . يارانه هاي ناكارآمد سوخت هاي فسيلي كه به اسراف در مصرف منجر شده انداصالح -ج-12

 اقدام فوري براي رويارويي با تغيير اقليم و آثار آن: 13هدف اصلي 

 كشورهاياي اقليم محور و طبيعي در همه تقويت استقامت و ظرفيت سازگاري بال -13-1
 ادغام اقدامات مرتبط با تغيير اقليم در سياست ها، راهبردها و برنامه ريزي هاي ملي -13-2
 تغيير  پديده  كاهشبهبود آموزش، ارتقاي آگاهي ها و ظرفيت سازي انساني و سازماني در زمينه                  -13-3

  و هشدار به موقعاقليم، سازگاري با آن، كاهش آثار تغيير اقليم
 متحد  ملل  سازمان  چارچوب  كنوانسيون  عضو اجراي تعهد كشورهاي توسعه يافته        -الف-13

 ميليارد دالر آمريكا در سال تا سال        100  معادل  مبلغي  مشترك  تأمين  براي  اقليم،  تغيير  پيرامون
بر   اثربخش، به منظور تأمين نيازهاي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب اقدامات                 2020
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 از  سبز  اقليم  صندوقكاهش تغيير اقليم و همچنين شفاف سازي در اجرا و فعال سازي همه جانبه             
 وقت اسرع در آن سرمايه تأمين طريق

 در  مؤثر  مديريت  و  برنامه ريزي ترويج سازوكارهايي براي ارتقاي ظرفيت ها در زمينه           -ب-13
 كوچك  كشورهاي  و  عه يافتگيتوس  سطح  پايين ترين  داراي  كشورهاي  در  اقليم  تغييروزه  ح

 حاشيه  به  جوامع  و  محلي  جوامع  و  جوانان  زنان،  بر  تمركز  با  همچنين  و  توسعه  حال  در  جزيره اي
 شده رانده

 رپايداسعه تو براي دريايي منابع و درياها اقيانوس ها، از پايدارحفاظت و استفاده : 14هدف اصلي 

 فعاليت هاي  از  ناشي  آلودگي  دريايي، به ويژه   گيهر نوع آلود  پيشگيري و كاهش قابل مالحظه          -14-1
 2025 سال تا دريا، در مغذي مواد افزايش از ناشي آلودگي و پسماندها جمله از خشكي، در شده انجام

 دريايي و ساحلي به منظور پيشگيري از آثار منفي از             اكوسيستم هايمديريت پايدار و حفاظت از        -14-2
به منظور بهره مندي از اقيانوس هاي      اكوسيستم ها  قدام براي احياي اين      طريق افزايش مقاومت آن ها و ا      

 2020سالم و سودآور تا سال 
كاهش آثار اسيدي شدن محيط دريايي و رويارويي با اين مشكل، از جمله از طريق گسترش                      -14-3

 سطوحهمكاري هاي علمي در همه 
 رويه، ماهيگيري غيرقانوني، گزارش نشده و      قانونمندسازي صيد ماهيان و پايان دادن به صيد بي           -14-4

 علمي با هدف احياي جمعيت ماهيان در كوتاه ترين زمان ممكن،               مخرب و اجراي برنامه هاي مديريتي     
سطحي كه بتواند مطابق با ويژگي هاي زيستي گونه هاي مختلف ماهيان، بيشترين بازدهي                   حداقل در 

 2020ممكن را در پي داشته باشد، تا سال 
ي و  ل، در راستاي قوانين م     2020 درصد از نواحي ساحلي و دريايي تا سال            10حفاظت از حداقل     -14-5

 بين المللي و بر مبناي بهترين اطالعات علمي در دسترس
حذف يارانه هاي تعيين شده براي برخي از اشكال ماهيگيري كه به افزايش ظرفيت ماهيگيري و                  -14-6

 2020 مي شوند، تا سال افزايش ميزان صيد ماهي ها منجر
 جزيره اي  كوچك  كشورهاي  براي  دريايي  منابع  از  پايدارافزايش مزاياي اقتصادي ناشي از استفاده         -14-7
 شيالت،  پايدار  مديريت  طريق  از  توسعه يافتگي  سطح  پايين ترين  داراي  كشورهاي  و  توسعه  حال  در

 2030 سال تا گردشگري و آبزي پروري
وري دريايي در راستاي     فنا  و انتقال   پژوهش  ظرفيتعلمي، توسعه     ارتقاي دانش     -الف-14

راهكارها و شاخص هاي كميسيون بين الدول اقيانوس شناسي پيرامون انتقال فناوري دريايي، با             
 پيشرفتهدف بهبود سالمت اقيانوس ها و ارتقاي نقش و سهم تنوع زيستي دريايي در                      

 توسعه حال در كشورهاي
مكان دسترسي ماهيگيراني كه از روش هاي سنتي براي ماهيگيري در            فراهم آوردن ا   -ب-14

 ي استفاده مي كنند، به بازارها و منابع درياييلسطح مح
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 حقوق  اجراي  سايه  در  آن ها،  منابع  و  اقيانوس ها  از  پايدار افزايش حفاظت و استفاده        -ج-14
ه براي حفاظت و استفاده      لملل با نظر به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، ك              بين ا
 بند  در  كه  آنچه  مطابق  مي گذارد؛  اختيار  در  را  حقوقي  چارچوبي  آن ها  منابع  و  اقيانوس ها  از  پايدار
 .آمده است» آينده اي كه به دنبال آن هستيم« از سند 158

 گل ها،جن  پايدار  مديريت  خشكي،  اكوسيستم هاي  از  پايدار، احياء و ترويج استفاده        حفاظت:  15هدف اصلي    
 تخريب  ساختن  متوقف  همچنين  و  زمين)  فرسايش  يا  (تخريب  روند  معكوس سازي  و  توقف  و  بيابان زايي  با  مقابله

 يتنوع زيست

 ويژه  به  شيرين  آب هاي   و خشكي  اكوسيستم هاي  از  پايدارتضمين حفاظت، احياء و استفاده           -15-1
 2020 سال  تاتوافق هاي بين المللي در راستاي الزامات بيابانها و كوه ها تاالب ها، جنگل ها،

 جنگل هايي  احياي  جنگل زدايي،  ساختن  متوقف  جنگل ها،  انواعترويج اجراي مديريت پايدار همه         -15-2
 سال  تا  جهان  سطح  در  جنگل ها  احياي  و  جنگل زايي  مالحظه  قابل  افزايش  و  شده اند  فرسايش  دچار  كه

2020 
مين و خاك فرسوده، از جمله احياي سرزمين هايي كه تحت تأثير            مبارزه با بيابان زايي، احياي سرز      -15-3

بيابان زايي، خشك سالي و سيل بوده اند و تالش براي دستيابي به جهاني عاري از فرسايش زمين تا سال                    
2030 

كوهستاني و تنوع زيستي آن ها به منظور ارتقاي ظرفيت آن ها             اكوسيستم هايتضمين حفاظت از      -15-4
 2030 سال تا پايدارضروريات توسعه براي تأمين 

اتخاذ اقدام فوري و ويژه براي كاهش تخريب زيست گاه هاي طبيعي، متوقف ساختن نابودي تنوع                  -15-5
 2020زيستي و حفاظت از گونه هاي در معرض انقراض و جلوگيري از انقراض آن ها تا سال 

ي از استفاده از منابع ژنتيك و ترويج           ترويج به اشتراك گذاري منصفانه و مناسب مزاياي ناش             -15-6
 دسترسي به اين منابع، در راستاي توافق هاي بين المللي

 جانوري  و  گياهيقدام فوري براي پايان دادن به صيد غيرقانوني و قاچاق گونه هاي حفاظت شده                ا -15-7
 وحش حيات به وابسته غيرقانوني محصوالت تقاضاي و عرضه كنترل و

 اكوسيستم هايات الزم براي پيشگيري از پديدار شدن گونه هاي بيگانه و مهاجم در                انجام اقدام   -15-8
 سال  تا  شده  ياد  گونه هاي  ريشه كني  يا  كنترل  و  گونه ها  اين  آثارخشكي و آب، و كاهش قابل مالحظه          

2020 
 مربوط  حليم  و  ملي  آنها در كليه برنامه ريزي هاي   و تنوع زيستي   اكوسيستم ها  ارزش   در نظر گرفتن     -15-9
 2020 تا سال فقر كاهش رويكردهاي و راهبردها و توسعه فرايندهاي به

 با  منابع،  كليه  از  استفاده  سايه  در  بودجه تأمين منابع مالي و افزايش قابل مالحظه           -الف-15
 اكوسيستم هادار از تنوع زيستي و پاي استفاده و حفاظت هدف
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 كشورهاي  براي  كافي  انگيزه  آوردن  فراهم  و  هاجنگل   پايدار  مديريت  مالي  منابع  تأمين  -ب-15
 جنگلي مناطق احياي و حفاظت و جنگل ها پايدار مديريت براي توسعه حال در
 گسترش حمايت جهاني از فعاليت هاي انجام شده براي مبارزه با صيد غيرقانوني و                   -ج-15

حلي براي پيشبرد   ارتقاي ظرفيت هاي جوامع م   :  قاچاق گونه هاي حفاظت شده، از جمله از طريق       
 پايدارفرصت هايي براي امرار معاش به شيوه 

 رپايداتقويت ابزار اجرا و احياي همكاري هاي جهاني براي تحقق توسعه : 17هدف اصلي 

 كشورهاي در حال توسعه با      در زيست محيطي   دوستدارتوسعه، انتقال و ترويج فناوري هاي       افزايش   -17-7
  متقابلتوافق هاي مبناي بر براي كشور دريافت كننده شرايط امتيازي، ترجيحي و مطلوب

 خالصه  
 زنده اطالق   اتها بر زندگي موجود    اي از شرايط خارجي و تاثيرات وارده ناشي از آن            به مجموعه  ”محيط“
بر اين  .  ها و كليه موجودات زنده مي باشد        محيط شامل هوا، آب و خاك و روابط بين آن             ،طبق تعريف .  مي گردد
 كنترل كليه عواملي است كه بالقوه و بالفعل تاثيرات سويي بر بقا و سالمتي انسان                  ،بهداشت محيط   فهداساس  

 از طريق آب، مواد      و فيزيكي   شيميايي ي،بيماري هاي بسياري با عوامل گوناگون اعم از بيولوژيك        .  اعمال مي كنند 
راهبرد اساسي بهداشت محيط    .  مي نمايند از عوامل محيطي سالمتي انسان را تهديد           ديگر سياريو ب هوا  و  غذايي  

در مهار اين بيماري ها كنترل منبع بيماري، نحوه سرايت و تامين بهبود شرايطي است كه حساسيت فرد را افزايش                    
 . دهد

 بسيار گسترده و متنوع بوده و برنامه هاي مختلفي اعم از عمليات مهندسي،              هاي بهداشت محيط   فعاليت
 . وهشي، اقدامات اصالحي، كارهاي ستادي و مديريتي و غيره را  شامل مي گرددي و پژشهاي آموز فعاليت

پيشگيري از بروز سوانح و حوادث، كنترل         :  عبارتند از  محيط   برنامه هاي بهداشت برخي از مهمترين     
يع و  آلودگي هوا، پيشگيري از بيماري هاي واگير، بهداشت محيط در موارد اضطراري، نظارت بهداشتي بر تهيه، توز                

بهداشت    خطرناك، پسماندفراورش مواد غذايي، كنترل بيماري هاي ناشي از مواد غذايي و مسموميت ها، كنترل                
مسكن، حفظ سالمتي در محيط هاي بسته، كنترل حشرات و جوندگان، بهداشت اماكن عمومي، كنترل سر و صدا،                  

ه هاي توليدي، كنترل پرتوها، بهسازي      وردآكنترل عوامل مزاحمت آفرين، بهداشت شغلي، بهداشت و ايمني فر             
ها و ساير      شهري، بهداشت شناگاه    پسماندها، مديريت     هاي تفريحي، تصفيه و دفع فاضالب         اماكن و فعاليت   

 .تفريحات آبي، تامين آب آشاميدني سالم
. هاي عمومي و اختصاصي آن طبقه بندي كرد        اقدامات اساسي بهداشت محيط را مي توان در قالب چالش        

هاي فني عمومي،     شامل علوم عمومي، ارتباطات و آموزش، برنامه ريزي و مديريت، مهارت              هاي عمومي  لشچا
هاي تخصصي بهداشت محيط را مي توان به          چالش.  اي مي باشند  هاي ستادي و نظارتي و نگرش حرفه         مهارت

روصدا، حشرات و جوندگان،    مواد غذايي، س     خطرناك، پسماند،  عادي  پسماندآب و فاضالب،      مسايل مربوط به هوا،   
. هاي زيست محيطي منتسب نمود     يب پرتوها، محيط هاي بسته، مواد شيميايي در محيط، جمعيت و مسكن و آس              
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هاي هر يك از محورهاي چالش مذكور سرانجام منجر به تحقق هدف اصلي بهداشت               توفيقات نظري و عملي در زيرگروه     
 . ح زندگي افراد جامعه مي گرددمحيط يعني حفظ و ارتقاي سالمتي و بهبود سط

 ):پزشكي و بهداشت در ايران باستان(برخي از باورهاي بهداشتي در طب نياكان 
 : مي نماييماهميت بهداشت محيط از ديدگاه ابن سينابه عنوان حسن ختام اين گفتار، اشاره اي به 

ني، كُنش ها، حاالت تندرستي    قواي طبيعي، حيواني و نفسا    ...  دامنه علم طب، پژوهش در باره عناصر،         •
و بيماري، حد واسط بين آن ها و علل آن ها مانند خوردني ها، آشاميدني ها، آب، هوا، مناطق مسكوني،                  

مشاغل، عادات، حركات بدني و نفساني، آرامش، سنين عمر، جنسيت، اثر              ...  خانه هاي مسكوني،   
استنشاق هواي مناسب، برنامه فعاليت ها و      عوامل خارجي بر جسم، انتخاب مواد خوراكي و آشاميدني،          

 .{K1FA1T1F2-B} استراحت ها، درمان به وسيله داروها و درمان هاي فيزيكي است 

عواملي مانند بلندي و پستي محل زيست، وجود درختان و معادن و گورستان ها، مواد بد بو و نظير آن                     •
 .{K1FA2T2J1F11-1}ت بدن دارند افزوني و كاستي آب و كيفيت خاك، جملگي تاثيراتي بر حاال

قتي كسي جاي سكونتي برمي گزيند بايد وضعيت خاك، حالت پستي و بلندي، پوشش آب و گوهر                  و •
و فرو رفته     يا جايي گود    محل سكونت، بادگير است و      و بداند كه آيا     آن و حالت آب را بررسي كند       

 و همچنين نقاط مجاور آنجا مانند دريا،        بايد بادهاي منطقه را بشناسدكه آيا سالم است يا نه         .  مي باشد
ه آيا آب هاي منطقه از آبراهه هاي تنگ       كو بداند   ...  مسيل ها، كوه ها و معادن را مورد تحقيق قرار دهد          

 .{K1FA2T2J1F11-2} مي آيند يا مسيل هاي گشاد و باز
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 بهداشت آب
Water sanitation 

 

  ** دكتر احمدرضا يزدانبخش*دكتر علي الماسي
  دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه*

  دانشكده بهداشت و ايمني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي**

 داف درس ها
 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 اهميت آب را توضيح دهد و ناخالصي هاي آب را نام ببرد 

 منابع آب آشاميدني را بيان كند 

 آب سالم  و آلوده را تعريف كند 

 انواع آلودگي آب را مشخص نمايد 

 بيماري هاي ناشي از آب غير بهداشتي را ليست نمايد 

 آلودگي آب با مواد شيميايي را توضيح دهد 

 تصفيه آب را شرح دهد 

  روش هاي تصفيه آب را توضيح دهد 

 دهرا توضيح د) كلر(ضد عفوني آب با استفاده از مواد شيميايي متداول  

 استانداردهاي كيفيت ميكروبي آب را تعريف نمايد 

 آزمايشات ميكروبي تعيين كيفيت ميكروبي را توضيح دهد 

 اي شاخص ميكروبي آب را ليست نمايدمعياره 

 .روش ارتقاء آگاهي جامعه در مورد بهداشت و بهسازي آب را طراحي نمايد 
 

 مقدمه 
بل از پرداختن به    ق  .هداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سالمت مي باشد              ب
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 عنصر حياتي موثر بر سالمت و مرتبط با          راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن الزم است اين           
 .توسعه پايدار، شناخته شود

آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن                    ناختش
اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب هاي موجود، براي مصارف                      .  مي باشد

 1/2 درصد اقيانوس ها و      3/97 از كل آب موجود در كره زمين، حدود            .كشاورزي، قابل استفاده است   بهداشتي و   
آب اقيانوس ها،  .   درصد درياچه ها و رودخانه و آب هاي زيرزميني را تشكيل مي دهد             6/0درصد يخ هاي قطبي و      

معدني زياد  ح  ز حد و داشتن امال    درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش ا                 
 .  غيرقابل استفاده مي باشند،براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي

در نتيجه بسياري از نقاط     .  آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نمي باشد              
ه زمين را گردش آب در طبيعت       حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن ب         .  كره زمين با كمبود آب مواجه است      

  ).1شكل (مي نامند 

  ـ گردش آب در طبيعت1شكل 

 
بخار آب  .  نرژي خورشيد باعث تبخير آب اقيانوس ها، رودخانه ها، درياچه ها و منابع آب سطحي مي گردد              ا

ردار يا ذخيره كننده آب      فشرده شده همراه توده هاي هوا باعث نگهداري آب در هوا شده و موجب تشكيل ابر با                   
، آب و رطوبت موجود در خاك را گرفته و از طريق روزنه هاي تنفسي برگ ها به هوا فرستاده                   نمي شود ريشه گياها  

خورشيد

 تعريق نباتات

نزوالت آسماني

 برف

 آبهاي روان

 تبخير
 تبخير

 دريا

 جريان آب زيرزميني

درياچهرودخانه

 ابر

)باران، برف، تگرگ (  
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 .و به بخار تجمع يافته در هوا اضافه مي شود كه در شرايط مناسب به صورت نزوالت جوي به زمين برمي گردد
ابل توجه و كم نظير، يكي از مهم ترين عناصر شيميايي              ب يك عنصر حياتي است با ويژگي هاي ق         آ

وزن گياهان را تشكيل    %  70اين ماده   .  مي باشد كه قسمت اعظم موجودات زنده و محيط زيست راتشكيل مي دهد           
واكنش هاي ه  آب يك مايع زيست شناختي است ك        .  آب فراوان ترين و بهترين حالل در طبيعت است         .  مي دهد

ل مي نمايد ومحيطي است براي نقل و        ي ساز در پيكره موجودات زنده را مقدور و تسه           فيزيكوشيميايي سوخت و  
انتقال مواد در بدن موجودات زنده كه عالوه بر نقش موثرآن در متابوليسم، دفع مواد زائد حاصل از فعاليت هاي                       

آب و  .  دن مي گردد آب ناشي از تعريق در گرما باعث خنك كردن ب          .  زيست شناختي موجود زنده را موجب مي شود      
 . خورشيدي در پيكره گياهان سبز تبديل به كربوهيدرات يا انرژي شيميايي مي شودژيانيدريد كربنيك توسط انر

اما آب خالص مايعي بي رنگ، بي بو و بي مزه است كه              .   در طبيعت يافت نمي شود     آب خالص گر چه   ا
ست  ا   H2O  به صورت ي باشد ساختار شيميايي آن      درجه سانتي گراد م    100داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش        

. يز مي باشند  ن H4O2   ، H6O3  رصد آب هاي موجود در طبيعت در بردارنده ايزوتوپ هاي        د 3/0كه به احتمال كمتر از      
آب در چرخه گردش خود قادر است امالح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از                        

آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي هاي موجود در هوا نظير               .  راه خود به حركت در آورد      آلودگي ها را هم  
روب ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آالينده ها را با خود                 كذرات، گازها، مواد راديواكتيو و مي     

 هاي انساني  ت مواد زائد ناشي از فعالي      به عالوه آب هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضالب ها و          .  حمل مي كند 
 .مي باشند

بر .  سياري از مشكالت بهداشتي كشورهاي در حال توسعه، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است               ب
اساس اعالم سازمان جهاني بهداشت نزديك به دو بيليون نفر از مردم دنيا دسترسي مناسب و نزديك به تسهيالت                    

 نيمي از مردم جهان در مناطقي كه زندگي          2025همچنين پيش بيني مي شود تا سال        .  ندآب آشاميدني سالم ندار   
از آنجايي كه محور توسعه     .  مي نمايند به شدت با كمبود آب براي آشاميدن و مصارف بهداشتي، مواجه خواهند بود               

اشد بدون تامين آب    پايدار، انسان سالم است و سالمت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي ب                   
سالم جايي براي سالمت و رفاه جامعه، وجود نخواهد داشت، بطوريكه در سند مربوط به اهداف توسعه هزاره تا                       

 2030 و در سند اهداف توسعه پايدار تا سال            7در هدف   )  Millennium Development Goals  (2015سال  
(Sustainable Development Goals)     شده توسط سازمان جهاني بهداشت، دسترسي          منتشر 6-1  در هدف

آب از دو بعد    .    به آب آشاميدني سالم از مهمترين اهدافي است كه بايد مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گيرد                  
 به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت             بعد اقتصادي از  .  واقتصادي حائز اهميت است    بهداشتي  

ي و با   آب با شكل ظاهر    .  آب با كيفيت، تضمين كننده سالمت انسان است           بعد بهداشتي از  .  كشاورزي است 
 به علت اهميت آب در زندگي انسان، مصارف آب در يك اجتماع                .ي است روسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگ      

و شامل مصارف بهداشتي و شرب، كشاورزي و مصارف            .   در نظر گرفته مي شود     مصارف منفعتي تحت عنوان   
 درصد  2 درصد بهداشتي و شرب و كمتر از         5 تا   4 درصد مصارف آب دركشاورزي،      94در ايران   .  صنعتي مي باشد  

 . در صنعت مي باشد
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. گر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي در حيات جانداران به ويژه انسان مي باشد                      ا
 در بردارنده امالح و عناصر       ،H2O  ق آن يعني  آب آشاميدني عالوه بر تامين مايع مورد نياز بدن به مفهوم مطل              

كمبود پاره اي از آن ها در آب، ايجاد اختالل در بدن موجود زنده                .  ضروري براي موجود زنده و انسان مي باشد        
آب پايه و   :   و چه زيبا توصيف شده است اهميت آب در كالم الهي           .مي كند و منجر به بروز برخي بيماري ها مي شود       

  )و جعلنا مِنَ الماءِ كُلَ شَيئي حي ـ قرآن مجيد(تمامي موجودات زنده است اساس موجوديت 
قدان يد و فلوئور و ارتباط آن ها با گواتر اندميك و پوسيدگي دندان ها به ترتيب بيان كننده اين اهميت                      ف

عضي از آنها بيماري زا     پيدا مي شوند كه ب     عالوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب            .  است
بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماري هاي عفوني          .  بوده و ايجاد بيماري هاي عفوني خطرناكي مي كنند        

. بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود                    .  دارد
مت جامعه  سالامعه يكي از موثرترين و پايدارترين فنĤوري ها براي ارتقاء           تهيه و تامين آب آشاميدني سالم براي ج        

 بر اساس توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت، در هر جامعه اي يك سازمان بهداشتي مستقل از سازمان                     .است
ق در كشور ما وزارت نيرو از طري        .  تامين آب بايد وظيفه نظارت بر تامين آب سالم و بهداشتي را انجام دهد                   

نظارت و وزارت بهداشت توسط مراكز بهداشتي،        تامين آب   شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي وظيفه          
 . را به عهده دارندبر بهداشت آب

  اخالصي هاي آبن
ا اساس مطالعه قرار دهيم ناخالصي هاي آن را با واژه ي              ر H2O  نانچه آب خالص با تركيب شيميايي      چ

و جامدات  )   (Suspended Solidsتوصيف مي نمايند كه شامل جامدت معلق      )  (Total Solidsجامدات كل آب    
كل جامدات آب را از طريق تبخير آب نمونه و وزن نمودن باقيمانده خشك بر               .   مي باشد (Total Solids )محلول  
 .   بدست مي آورندmg/Lبرحسب 

   جامدات معلق  ـ1

در آزمايشگاه با عبور دادن     .  افت مي شوند ت معلق ي   نظير ذرات معلق زنده و غيرزنده كه در آب به صور           
جامدات معلق  را    .    حجم مشخصي از نمونه آب از يك فيلتر، جامدات معلق را از جامدات محلول آب جدا مي نمايند                

 .مي توان در سه گروه، تقسيم بندي و مطالعه نمود
ـ ا ، حصبه، شبه حصبه، انواع اسهال ها،        ذرات معلق زنده بيماري زا مانند عوامل بيماري زاي موجد وبا          لف 

تخم انگل ها مانند آسكاريس و عامل كيست هيداتيد و ويروس ها، منشاء اصلي اين دسته از ناخالصي ها فاضالب                    
 . مجاورت منابع آب مي باشدرشهري و حضور حيوانات اهلي يا وحشي د

ـ ب ب جلبك ها و تك سلولي هايي كه در        ذرات معلق زنده غيربيماري زا مانند باكتري هاي ساپروفيت، اغل         
 .طبيعت به وفور پيدا مي شوند

 . ذرات معلق غيرزنده مانند رس، ليمون كه ناشي از فرسايش سطح زمين و سطوح آبخيز مي باشد ـج
ذرات باال به دو گروه تقسيم مي شوند گروهي كه در تصفيه خانه هاي آب درحوضچه هاي               ز نظر فيزيكي    ا
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 ها جدا مي شوند و گروهي كه براي جدا كردن آن ها احتياج به مواد منعقد كننده است تا از                      ته نشيني و يا صافي     
طريق لخته سازي، به ذرات درشت تري تبديل شده و سپس از طريق حوضچه هاي ته نشيني يا صافي ها حذف                      

 .شوند

   جامدات محلول ـ2

 باشند كه مي توان آن ها را به صورت        الح معدني، تركيبات آلي و گازهاي محلول مي        م اين دسته شامل ا   
 : زير گروه بندي نمود

ـ ا  مي باشد  000 كه اغلب به صورت امالح كلسيم، منيزيم، سديم، آهن، منگنز و           امالح محلول معدني    لف 
 .كه برخي از آن ها مصرف آب را محدود مي نمايند كه در جاي خود بحث خواهد شد

ـ ب د كربنيك، هيدروژن سولفوره، ازت وغيره مي باشند و اين نوع            مانند اكسيژن، انيدري   گازهاي محلول    
 .ناخالصي نيز كيفيت شيميايي آب را تحت تاثير قرار داده و ممكن است باعث نامطلوب بودن آن شود

ـ  (  در آبهاي تميز و غير آلوده تركيبات آلي وجود ندارد يا مقادير آن بسيار كم                  :تركيبات آلي محلول    ج 
است ولي در آبهاي آلوده به فاضالب ها يا پساب ها  تركيبات آلي طبيعي يا سنتتيك در آب                 )  طبيعيمعموال با منشاء    
 . وجو داشته باشد

  نابع تامين آبم
وردار است آب شيرين موجود در محدوده       خب يك منبع حياتي است كه معموال از محدوديت خاصي بر           آ

 . استوي جمعيت محدوديجغرافيايي خاصي تقريبا ثابت و جوابگ
 : به سه دسته تقسيم نمودنابع آب شرب اجتماعات را مي توان م

 لف ـ منابع آب سطحيا

 آب هايي كه در قالب آب باران، آب رودخانه، آب درياچه هاي طبيعي، آب درياچه ها يا سدهاي ذخيره اي و                 
اري آن ها با در نظر     قنوات در طبيعت موجود هستند و در صورتي كه استحصال و بهسازي، نگهداري و بهره برد                  

 .بع آب آشاميدني انتخاب مي شوندمنگرفتن مالحظات اقتصادي و فني مقدور باشد به عنوان 

  ـ منابع آب زيرزميني ب

يق، چاه هاي جاري و آب حاصل از          ممنابعي نظير چشمه سارها، آب چاه هاي كم عمق، چاه هاي ع              
 . دهندكانال هاي ساخته شده منابع آب زيرزميني را تشكيل مي

   ـ منابع آب شورج

 باالخره در شرايطي كه هيچ كدام از منابع فوق جهت دستيابي به آب شيرين مقدور نباشد سومين منبع                    و
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عبارت خواهد بود از آب درياها و درياچه هاي شور يا آب هاي شور زيرزميني كه با استفاده از روش هاي متعدد اقدام                     
 . به شيرين كردن آب مي نمايند

در دو دهه اخير    .   اجتماعات شهري و روستايي ايران از منابع آب هاي زيرزميني بهره برداري مي كنند             كثرا
منبع اصلي آب   .  چندين طرح بزرگ و متوسط انتقال آب هاي سطحي منابع دوردست نيز تهيه و اجراء شده است                  

و بخشي از تهران از منابع آب          مانشاه، كرمان    رآشاميدني شهرهايي مانند مشهد، شيراز، تبريز، بندر عباس، ك            
. اغلب روستاهاي ايران به روش سنتي و علمي ليكن بعضا غلط از آب زيرزميني استفاده مي كنند                 .  زيرزميني است 

انتخاب منبع آب آشاميدني اجتماعات چه شهري و چه روستايي، كوچك يا بزرگ مبتني است بر هزينه تهيه،                        
انات فني اجرايي در حد معقول، وجود داشته باشد، پس با لحاظ نمودن               اقل امك حدالزم است   .  تصفيه و توزيع آن   

جنبه اقتصادي و بهداشتي منابع احتمالي آب، شناسايي و از بين آن ها منبع مقرون به صرفه و مطمئن انتخاب                         
 .هدد در هر حال، منبع آب آشاميدني بايستي درنهايت آب سالم و پاكيزه اي در اختيار مصرف كننده قرار. گردد

  ب سالم و پاكيزهآ
زيرا آب سالم وكدر يا بامزه نامطلوب و         .  ، عالوه بر سالم بودن الزم است پاكيزه نيز باشد           آب آشاميدني 

داشتن رنگ، ممكن است مورد اعتراض مصرف كننده قرار گرفته و مصرف كننده به طرف آب به ظاهر پاكيزه اي                     
ي است كه حتي در درازمدت      آبآب سالم   .  كروبي، نامطلوب باشد  گرايش پيدا كند كه از نظر كيفيت شيميايي و مي          
توصيه مي شود آب آشاميدني نه تنها كامال سالم باشد بلكه بايد           .  مصرف آن خطري براي مصرف كننده ايجاد نكند       

 . تلقي نمود  " نوشيدني " يا   " پذيرفتني "نين آبي را مي توان     چ . يعني مورد پسند مصرف كننده هم باشد       " پاكيزه "
 .آشاميدني از طريق تعيين كيفيت فيزيكوشيميايي وميكروب شناختي ارزيابي وانتخاب مي گردد آب

 ويژگي ها ي آب سالم

 ـ عاري از مواد شيميايي زيان آور باشد 2 عاري از عوامل زنده بيماري زا باشد  ـ1: آب سالم آبي است كه 
بطور كلي آبي سالم . استفاده براي مصارف خانگي باشد ـ قابل 4 ـ  بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد 3

 . و بهداشتي مي باشد كه منطبق بر معيارها و استانداردهاي مورد قبول مراجع ذيصالح باشد

  لودگي آبآ
ب خالص مطابق ساختمان شيميايي آن به هيچ وجه در طبيعت وجود ندارد، ليكن انواع ناخالصي ها به                    آ

جنبه وخيم تر، آلودگي    .  كه در بخش ناخالصي هاي آب آمده است       .  نابيني با خود دارد   شده، معلق يا بي     صورت حل 
 آب ناشي از فعاليت هاي انساني مانند شهرنشيني و صنعتي شدن است

 ب آلودهآتعريف 

 آبي كه داراي عوامل بيماري زاي عفوني يا انگلي، مواد شيميايي سمي، ضايعات و فاضالب خانگي و                    
 : منابع آالينده آب عبارتند از. آلودگي آب از فعاليت هاي انساني، نشات مي گيرد.  آلوده گويندصنعتي باشد را آب
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 . گندآب كه عوامل زنده بيماري زا و مواد آلي تجزيه پذير را در برداردلف ـا
 .عيك هاي فلزي يا مواد شيميايي پيچيده مصنوم مواد زائد تجاري و صنعتي در بر دارنده عوامل سمي از ن ـب
 . آالينده هاي كشاورزي نظير كودها و آفت كش ها ـج
 .و مواد پرتوزا) آلودگي حرارتي( آالينده هاي فيزيكي مانند گرما  ـد

لودگي را مي توان به عنوان يك تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب تعريف                    آ
آلودگي از نظر   .  ي انسان يا ساير موجودات زنده مي شود       كرد كه باعث به خطر انداختن سالمت، بقاء و فعاليت ها           

آلودگي قابل انحطاط و     .  ي وجود دارد  دگلذا از اين ديدگاه دو نوع آلو        .  پايداري نيز قابل بررسي و مطالعه است        
 .آلودگي غيرقابل انحطاط

از .   مصرف نمود  ان تجزيه كرد، از بين برد و يا براي برخي فعاليت ها            ورا مي ت   انحطاطلوده كننده قابل    آ
) سيستم هاي تصفيه (اين طريق حد قابل پذيرش آلودگي را مي توان طي مراحل طبيعي يا با روش هاي مهندسي                   

البته در صورتي كه سيستم تحت تاثير شوك ناشي از آالينده، شكست نخورده باشد يا به عبارتي                      .  كاهش داد 
، آلوده كننده هاي قابل    كُند و   تُندي شوند قابل انحطاط    اين دسته خود به دو گروه تقسيم م         .  دگي لبريز نگردد  لوآ

 .زائدات حيواني و كشاورزي، معموال خيلي سريع قابل تجزيه اند انحطاط تند، نظير فاضالب انساني و
ديواكتيو به كندي تجزيه مي شوند به       ات و بعضي از مواد ر      .د.لوده كننده هاي قابل انحطاط كند، مانند د       آ

آلوده كننده هاي غيرقابل   .  ا يا كامال تجزيه شده و يا به حد غيرقابل ضرر كاهش مي يابند                هرحال اجزاي آن ه  
نمونه چنين آلوده كننده هايي عبارتند از جيوه، سرب، تركيبات آلي             .   از راه هاي طبيعي تجزيه نمي شوند      انحطاط

 .و بعضي از پالستيك ها  هالوژنه ها، ديوكسين ها

  لودگي آب از نظر منشاء آ

  لودگي با منشاء زيست شناختي نظيرآ

وبا، حصبه و اشباه آن، اسهال خوني باكتريال، اسهال به علت اشريشياكولي،                     :  لف ـ باكتري ها   ا
 .از كمپيلوباكترها لپتوسپيروزيس و بيماري ناشي از يرسينيا  آنتروكوليتيكا و ناراحتي گوارشي ناشي

، بيماري هاي ناشي از ويروس هاي كوكساكي، اكو و          هپاتيت هاي ويروسي، فلج اطفال     : ـ ويروس ها  ب
 .گاستروآنتريت ويروسي

 آميبيازيس، ژيارديازيس، باالنتيديازيس، نگلريافاولري مولد مننگوآنسفاليت آميبي و            : ـ پروتوزوئرها  ج
 .اكانتاموباي عامل مننژيت و ناراحتي تنفسي

، آسكاريازيس، هيداتيدوز، دراكونكولوس،     شيستوزوميازيس، بيماري خارش شناگران    : ـ كرم هاي انگلي   د
 .بيماري ناشي از كرم قالبدار و كرم نواري ماهي

 سمومي كه ايجاد ناراحتي كبدي مي كنند، اين سموم توسط              : ـ سموم توليدي از سيانوباكتري ها       ه
 از خوردن،    ساعت پس  24توريا، آنابنا و نودوالريا كه مسموميت كبدي ناشي از آن ها طي              ميكروسيستيس، اسيال 

 .فرد را از پاي در مي آورد
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چشمگير بهداشتي هستند در    يكروارگانيسم هايي كه از طريق آب آلوده به انسان منتقل مي شوند و داراي اهميت               م
منشاء عمده اين ميكروارگانيسم ها ورود فاضالب به منابع آب          .   كتاب حاضر آمده است    4 فصل   1 از گفتار    2جدول  
ي نظير ويبريو كلرا، سالمونال تيفي، شيگال، باسيل سياه زخم، لپتوسپيرا، عوامل ويروسي مانند               عوامل باكتريائ .  است

، عامل نورواك، رئوويروس و روتاويروس،      E و هپاتيت    Aآدنوويروس ها، آنتروويروس ها، ويروس هاي عامل هپاتيت      
و ژيارديا المبليا و انواع انگل هاي بيماريزا،         تك ياخته ها مانند باالنتيديوم، كريپتوسپوريديم، آنتاموبا هيستوليتيكا          

طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت     .  عوامل عفوني بالقوه اي هستند كه مي توانند از طريق آب آلوده منتقل شوند              
 نفر از مردم دنيا در اثر اسهال ناشي از بيمار هاي منتثله توسط آب مانند وبا جان خود را از                       800000ساليانه حدود   

 . مي دهنددست 
 كتاب برخي از ميكروارگانيسم هاي فرصت طلب كه در افراد با            4 فصل   1 از گفتار    2 همچنين در جدول    

در .  ثبت ممكن است ايجاد ناراحتي كنند، ذكر شده است         م HIV  نقص ايمني نظير كودكان، سالمندان و يا بيماران       
د موجب عفونت هاي مختلفي در پوست، مخاط،       صورتي كه ارگانيسم هاي فرصت طلب، با تراكم زيادي در آب باشن          

مثال بارز اين ميكروارگانيسم ها پسودومونا     .  راد حساس يا با مقاومت پايين مي گردند       فچشم، گوش، بيني و گلوي ا     
 .مي باشد. . . آئروژينوزا و گونه هاي فالوباكتريوم، آسينتوباكتر، كلبسيال، سراتيا، آئروموناس و 

  مياييلودگي آب با منشاء شيآ

اين ناخالصي ها ممكن است ناشي از آلودگي       .  نابع آب، اغلب در بر دارنده ناخالصي هاي شيميايي هستند        م
هوا، آلودگي خاك يا مواد آالينده ناشي از فعاليت هاي انساني كه به صورت فضوالت جامد و مايع به محيط تخليه                     

ي صنعتي و فضوالت جامد و مايع شهري          ه هااز زبال آالينده هاي شيميايي با اشكال متفاوت كه         .  مي گردد باشد 
ل هاي شوينده، سيانيد،   اين آالينده ها عبارتند از حال     .  حاصل مي شوند منابع آب را بيش از پيش تهديد مي نمايند           

فلزات سنگين، اسيدهاي آلي و معدني، مواد ازته، مواد سفيد كننده، رنگ ها، رنگدانه ها، سولفيدها، آمونياك، مواد                    
 .مي و انواع گوناگون تركيبات آلي كشنده موجودات زندهس

بلكه از راه تجمع    .  الينده هاي شيميايي نه تنها مي توانند بطور مستقيم بر سالمت انسان آسيب برسانند             آ
در آبزيان بطور غيرمستقيم هم مي توانند بر انسان اثر كنند نظير ماهي كه براي تغذيه انسان مورد استفاده قرار                        

به .  يب هاي سمي حاد يا مزمن درانسان نمايند       آسآالينده هاي شيميايي موجود در آب ممكن است ايجاد          .  ردمي گي
 دز پايين ممكن است سالمت انسان را تحت تاثير قرار دهند يا اينكه مواجهه                 رهرحال برخي از آالينده ها حتي د      

مطالعات همه گيري شناختي، رابطه     .  سان شود درازمدت انسان با برخي آالينده ها سبب ضايعات پاتولوژيكي در ان          
 . برخي ازبيماري ها با كيفيت شيميايي آب آشاميدني يا غذاهاي دريايي را نشان مي دهد

ناشي از آالينده هاي شيميايي مي توان به عارضه متهموگلوبينميا در كودكان كه  ناشي از               ي  در بيماري ها 
 و ارتباط معكوس با بيماري هاي قلب و         سختي آب هداشت دندان ها،   نيترات باال در آب است ، مسائل مربوط به ب          

مسموميت حاد يا مزمن ناشي از تركيباتي نظير سموم دفع آفات، تركيبات فنلي، هيدروكربورهاي حلقوي،                و  عروق  
نده اقدامات بهداشت محيط بر روي موادي كه بالقوه بحال مصرف كن          .  تري هالومتان ها و فلزات سنگين استناد نمود     

 .  ابليت پذيرش عمومي را تحت تاثير قرار مي دهند متمركز مي باشد قمضر هستند  و آن دسته موادي كه
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كه داراي پتانسيل سرطان    )   تركيب و عنصر   129شامل  (  امروزه توجه به آالينده هاي سمي، داراي اولويت        
در محيط زيست شامل بسياري از        هاي نوپديد     زايي، سميت و بيماريزايي باال مي باشند و همچنين آالينده             

داروهاي تجويز شده انساني و حيواني، بعضي از سموم كشاورزي و آفت كشها و هورمون هاي جنسي، در ارزيابي و                    
اغلب اين تركيبات داراي سميت باال و همچنين دير         .  كنترل كيفيت آب آشاميدني، از اهميت زيادي برخوردار است        

اطالعات بيشتر در خصوص اين      .  ل در تصفيه خانه هاي آب، حذف نمي شوند          تجزيه بوده و با روش هاي متداو      
 در همين كتاب    "آالينده هاي نوپديد در محيط زيست     "تركيبات و اثرات بهداشتي و زيست محيطي آنها در گفتار           

 . ارائه شده است
لسيم، ختي آب مربوط به امالح خاصي است كه در آب وجود دارد اين امالح شامل كاتيون هاي ك                      س

منيزيم، استرانسيم، آهن، آلومينيوم، منگنز و مس مي باشد كه با آنيون هاي بيكربنات، كربنات كلرور، سولفات،                     
 خراب شدن صابون در     "سختي آب را مي توان به صورت       .  يترات به صورت محلول در آب وجود دارند        ن سيليكات و 

كف كند مصرف كننده آب، آن را سخت به شمار             اگر مقدار زيادي آب الزم شود تا صابون           .   تعريف كرد  "آب
سولفات كلسيم و   ،  بي كربنات كلسيم، بيكربنات منيزيم     :  اغلب سختي آب ناشي از چهار جزء مي باشد         .  مي آورد

وجود هر يك از اين تركيب ها موجب سختي آب مي شود، اگر چه تركيبات ديگر هم هستند اما                    .  سولفات منيزيم 
جموع م.سختي آب به صورت سختي دائم و سختي موقت نامگذاري مي شود             .  ندكمتر موجب سختي آب مي شو     

 را به سختي مربوط به كربنات ها و        يبا رويكردي ديگر، سخت   .  سختي موقت و سختي دائم را سختي كل مي نامند         
ت سختي موق .  ختي كربناتي موقتي و سختي غيركربناتي، دائمي است       س  .سختي غيركربناتي تقسيم بندي نموده اند    

در اثر جوشاندن آب ته نشين مي شود و جرم داخل ظروف را تشكيل مي دهد، اين پديده به امالح كربنات كلسيم و                      
جوشاندن آب به مدت چند دقيقه موجب تجزيه شدن بي كربنات كلسيم و منيزيم و خارج                  .  منيزيم مربوط ميشود  

وط به سولفات ها، نيترات هاي كلسيم،      اماسختي مرب .   رسوب كربنات هاي كلسيم و سديم مي گردد        و CO2دن  ش
ي گرم در  لسختي آب معموال برحسب ميلي اكي واالن در ليتر يا مي            .   در اثر حرارت رسوب نمي دهند      000منيزيم  

 . درجه بندي مي نمايند1ليتر كربنات كلسيم بيان مي شود و آب ها را بر اين اساس طبق جدول 
اگر سختي  .  كه آب آشاميدني بايد داراي سختي متوسط باشد       عيار آب آشاميدني از نظر سختي اين است         م

سختي آب بيشتر از نظر اقتصادي       .   ميلي اكي واالن در ليتر باشد، پيشنهاد مي شود سبك گردد             3آب بيش از     
ري هاي قلب و عروق در استفاده كنندگان از آب           ااهميت دارد اگرچه طبق مطالعات انجام شده امكان رويداد بيم           

 .استسبك بيشتر 

  يژگي هاي فيزيكي يا ظاهري آبو

يژگي هاي فيزيكي آب نظير بو، مزه، كدورت، درجه حرارت و رنگ آب مي تواند آب را براي مصرف                      و
 . كننده نامطلوب سازد

 بو و طعم

 اساسي ترين مساله در مورد آب تصفيه شده عدم داشتن بو و طعم مي باشد، بوي آب قاعدتا ارتباط                        
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ازجمله اين عوامل جلبك ها، تجزيه     .   آب موثر است   ويعوامل مختلفي در ايجاد طعم و ب      .  داردنزديكي با طعم آن     
گياهان آبزي، محصوالت حاصل از كلرينه نمودن آب نظير كلر و فنل ها و آب هاي راكدي كه در انتهاي سيستم                      

 .توزيع ساكن مي مانند

 دورت آبك

را مشخص مي كند و يكي از معيارهاي تعيين كيفيت          پديده اي است كه ميزان زالل بودن يا شفافيت آن          
در برنامه هاي تهيه، تامين و      .  كدورت معموال به علت وجود مواد معلّق در آب ايجاد مي شود             .  ظاهري آب است  

راي   ب  J.T.U  ورت هاي قابل توجه از واحد    كدو معموال براي    .  توزيع آب بهداشتي معيار كدورت نيز مورد توجه است        
 .ستفاده مي گردد  اN.T.U ه مي شود و براي كدورت هاي پايين از واحدسنجش استفاد

رنگ آب آلوده نشده مي تواند ناشي از مواد در حال گنديدگي زمين يا              .  ب خالص معموال بي رنگ است     آ
الينده هاي صنعتي نيز مي توانند بوجود آورنده طيف         آ  .باشد)  آهن و منگنز  (نمك هاي فلزي موجود در طبيعت        

رنگ آب معموال با واحد هيزن كه معروف به مقياس پالتين ـ كبالت              .   از رنگ ها در آب هاي پذيرنده باشند      وسيعي
 .است، بيان مي شود

 ماي آبد

از آنجايي كه گوارايي آب مربوط به ميزان اكسيژن محلول در آن مي باشد هرقدر دماي آب باالتر باشد                     
 درجه باالتر اكسيژن    20د بود لذا آب به اصطالح گرم با دماي           ميزان حالليت اكسيژن محلول در آن كمتر خواه        

 درجه سانتيگراد   15 تا 5 آب با دماي بين       كهكمتري در بر دارد و مورد رضايت مصرف كننده نيست در حالي                 
 درجه نيز براي نوشيدن     5وب است البته دماي پايين تر از         لاكسيژن محلول بيشتري در خود دارد كه گوارا و مط           

 .نيستمطلوب 

pH 
اين ويژگي يكي از مهم ترين خواص فيزيكو        .  نجيده مي شود  س pH  لظت يون هيدروژن در آب با معيار      غ

در آب نزديك   .  ن بستگي دارد   آ PH  زيرا گزينه بهينه در مورد بهسازي آب به        .  ـ شيميايي آب محسوب مي شود     
  pH  كه.  چنين آبي را خنثي گويند    يلي كم و تقريبا نزديك به هم هستند،           خ -OH و   +H  خلوص، غلظت يون هاي  

 در شرايطي كه غلظت يون هيدروژن بيش از يون هيدروكسيل باشد            .   است 7 درجه سانتي گراد حدود       25ن در   آ
pH يون هيدروژن باشد   ز و آب اسيدي است در صورتي كه غلظت يون هيدروكسيل بيش ا            7متر از    ك   pH  يشتر از  ب

 . و آب قليايي است7

  صفيه آبت
آب .   هاي مورد نياز براي مصارف خاص به ندرت با ويژگي هاي طبيعي آن ها مطابقت دارد                 يفيت آب ك

اكثر .  آشاميدني با ويژگي ذكر شده كه بايستي سالم وتميز باشد به طور طبيعي به مقدار كافي در دسترس نمي باشد                   
صرف احتياج به يك سري      م منابع آب از نظر كيفيت شيميايي و بيولوژيكي براي شرب مناسب نيستند و قبل از                 

چنين عملياتي كه به منظور متناسب سازي آب براي مصرف خاصش صورت مي گيرد تصفيه ناميده                .  عمليات دارند 
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ابع آب، آب هاي سطحي    ناز بين م  .  تصفيه يا پااليش آب از نظر پزشكي و بهداشت اهميت زيادي دارد              .  مي شود
پس اين قبيل منابع احتياج به بهسازي جدي دارند ليكن           .  زمينيناخالصي هاي بيشتري در بر دارند تا آب هاي زير        

آب هاي زيرزميني از نظر كيفيت ميكروب شناختي براي حفظ سالمت، حداقل بايد ضدعفوني شوند و شايد برخي از                  
لي بطور ك .  ايي نظير آهن و منگنز احتياج به تصفيه بيشتري داشته باشند           ميآن ها به خاطر داشتن پاره اي عناصر شي      

 .عمليات بهسازي يا تصفيه آب به يكي از طرق زير صورت مي گيرد

  هسازي آببراه هاي 

هسازي آب ممكن است به چند روش فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي يا بعضا تركيبي از اين روش ها                     ب
 : ام مي شود ميزان مصرف و شرايط موجود، اغلب تصفيه آب از طرق زير انجندر مجموع با در نظر گرفت. انجام شود

 لف ـ جوشاندن در سطح خانوار و گروه هاي محدود جمعيتيا

 دقيقه آب عالوه بر از بين بردن زيستوارك هاي بيماري زا سختي آب نيز             5 در اين روش جوشاندن حدود      
 .تا حدودي كاهش مي يابد

  ـ ذخيره كردن آب ب

ي در مخازن طبيعي يا مصنوعي       آب در منبع اصل   .  كه براي اجتماعات كوچك و بزرگ قابل اجرا است          
ذخيره كردن آب به مقدار قابل      .  براي مدتي نگهداري مي شود، جلوگيري از آلودگي بعدي بايستي مورد توجه باشد            

. حذف آلودگي ها مي باشد    د متابعت از روند طبيعي    يناين فرا .  مالحظه اي ناخالصي هاي معلق آب را كاهش مي دهد       
 . چند ديدگاه مورد تامل استذخيره نمودن آب براي مدتي، از

ـ 1  كاهش مواد معلق از طريق ته نشيني كه مواد معلق موجود در آب در اثر قوه ثقل ته                   ز نظر فيزيكي،   ا  
در .  ناخالصي هاي معلق ته نشين مي گردند     %  90 ساعت اوليه حدود      24نشين مي شوند، تجربه نشان مي دهد در        

 . مي شودنتيجه فرايند تصفيه درمراحل بعدي آسان تر

ـ 2  در مدت ذخيره سازي آب ممكن است برخي تغييرات شيميايي و بيوشيميايي روي               ز نظر شيميايي،   ا  
بيكربنات ها تجزيه شده و توليد انيدريك كربنيك نمايند، گازهاي سمي نظير آمونياك، هيدروژن، سولفوره و                 .  دهد
ام در اثر فعاليت هاي ميكروبي به كمك اكسيژن         مواد آلي موجود در آب خ      .  د كربنيك از آب خارج مي شوند      يانيدر

 .محلول در آب تجزيه و تثبيت مي شوند و در نتيجه، مواد آلي فساد پذير، به مواد معدني تبديل مي گردند

ـ 3  موجودات زنده بيماريزاي موجود در آب خام در اثر عوامل مختلف رو به                 ز نظر زيست شناختي،    ا  
تجربه نشان مي دهد با انبار كردن آب رودخانه در مدت          .   از آن ها نابود مي شوند    كاهش گذاشته و شمار قابل توجهي     

مدت نگهداري بهينه   .  دن آب است  رميكروب ها كاهش مي يابند و اين يكي از مزاياي ذخيره ك         %  90 روز اول تا     5ـ7
 تغيير كيفيت   ي مقرون به صرفه نيست ضمنا احتمال رشد جلبك ها و           د روز است ليكن از نظر اقتصا       10ـ14آب  

 .فيزيكي آب وجود دارد
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   ـ پااليش آبج

عموال در سطح وسيع تر از مصرف خانوار، يعني اجتماعات كوچك و بزرگ در صورتي كه منابع آب                       م
پااليش آب دومين مرحله بهسازي آب و در واقع مهم ترين              .  سطحي باشد پس از انبار كردن پااليش مي شود         

ن مي روند و ديگر     بيدر مرحله پااليش از       %)  98ـ%99(ه اتفاق ميكروب ها     مرحله آن است زيرا اكثر قريب ب         
 .ناخالصي ها معلق و احيانا بينابين از آب گرفته مي شود

 االيش آب آشاميدني از طريق دو نوع پااليه يا صافي انجام مي شود يكي پااليه شني كند و ديگري                      پ
 .االيه شني تند يا مكانيكي استپ

 ي كند االيه يا صافي شنپ

تقريبا در سراسر جهان متداول است، به عنوان روش استاندارد براي بهسازي آب در سطح اجتماعات                       
مهمترين بخش صافي شني كند، بستر شني آن است كه              .  كوچك و موسسات با مصرف محدود كاربرد دارد          

 . متر دارد2/1ارتفاعي در حدود 
 بتون ساخته و در كف آن مجاري فرعي و اصلي با             راي ساختن اين نوع صافي، حوض ها يا مخازني از         ب

يا لوله براي خروج آب تعبيه مي نمايند و بر روي آن ها به ترتيب سنگ ريزه و شن نرم                        )  سفالي(آجر، تمبوشه   
 15/0جيحا گرد باشند و قطر موثر آن هابين        رمي ريزند و دانه هاي شن با دقت بسيار برگزيده مي شوند بطوري كه ت            

آب هدايت شده يا ذخيره     .  شن ها الزم است تميز و عاري از خاك رس ومواد آلي باشند             .  لي متر باشد   مي 35/0تا  
شده بر روي صافي به كمك نيروي ثقل از خلل و فرج قشرهاي ماسه و شن و سنگ ريزه عبور كرده و بوسيله                           

 .شود مي مجاري زير صافي جمع آوري
رخوردارند به طوري كه يك متر مكعب بستر صافي،          طح بستر صافي هاي كند از وسعت قابل توجهي ب         س

 ساعت  2فرايند عبور بيش از     (آب به آهستگي دربين ماسه تراوش مي كند        .   متر مربع دارد   15000سطحي در حدود    
ت مي پذيرد كه عبارتند از پااليش        رودر طي عبور خالص سازي از طريق چند فرايند صو             )  به طول مي انجامد  

. ذب سطحي، اكسيداسيون بيوشيميايي كه هر يك سهم ويژه اي در بهسازي آب دارند                 مكانيكي، ته نشيني، ج    
 . متر مكعب آب در ساعت در متر مربع سطح مي باشد1/0ـ4/0بازدهي اين صافي بطور معمول 

. يه زيستي تشكيل شده بر روي سطوح بستر، فعاليت زيست شناختي بسيار خوبي در بهسازي آب دارد                  ال
بطوري كه نمي توان به آن عنوان صافي كند داد، ليكن             .   صافي، عمل تصفيه مكانيكي است      در ابتداي فعاليت  

  د كه به نام اليه زيستي      كنبتدريج در زمان كوتاهي اليه اي از يك توده حياتي بر روي سطوح بستر، رشد مي                    
Schmutzdecke  ست شناختي ژالتيني   اين اليه زي  .   شناختي لجني لزج باكتريايي ناميده مي شود       تا اليه زيس    ي

شكل كه شامل رگه هاي جلبك و اشكال پر شمار حيات ازجمله پالنكتون ها، دياتومه ها و باكتري ها است، تشكيل                  
الي شني كند   پاديگر قسمت هاي   .   صافي شناخته مي شود   "عمل كردن يا به كار آمدن     "اليه اي زيستي به عنوان     

نترل، مخزن برداشت آب كه در كتب مرجع بهسازي آب به             عبارت است از دستگاه زه كشي كف صافي، شير ك           
 .تفصيل آمده است
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  زاياي صافي شني كندم

    آسان بودن ساخت و بهره برداري ـ1
   ارزان تر بودن نسبت به صافي تند ـ2
ب تصفيه شده، بسيار خوب است و كارايي آن در حذف ميكروب ها             آ   كيفيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكــي       ـ 3
در صافي شني كند پيش تصفيه      .   درصد كاهش مي دهد   9/99 تا   99ا    ر  E. coli     درصد مي باشد و   99/99 تا   9/99

به همين دليل آب مورد استفاده بايستي كدورتي كمتر از           .  صورت نمي پذيرد وازمواد منعقد كننده استفاده نمي شود       
 .اشته باشدد  N.T.U   واحد10

 االيه شني تندپ

 در اياالت متحده آمريكا     1885در اواخر قرن نوزدهم بكار گرفته شد و اولين بار در سال              االي شني تند    پ
در حال  .  پس از آن اين نوع فن آوري بهسازي آب در كشورهاي صنعتي، مورد توجه قرار گرفت                   .  نصب گرديد 

ر مي كند ونوع دوم    د مورد استفاده است يكي صافي شني تند كه با قوه ثقل، جاذبه كا              نحاضر دو نوع پاالي شني ت     
در هر دو نوع پااليه مراحل انعقاد، اختالط و لخته سازي، ته نشيني و                 .  صافي شني تند كه با فشار، كار مي كند        

 .پااليش به ترتيب صورت مي گيرد
حجم .   متر مربع است كه در آن شن محيط پاالينده است            80ـ90ستر صافي داراي سطحي در حدود        ب

در زير بستر   .  متر معكب و عمق بستر شني بطور معمول نزديك به يك متر است                 6/0ـ2فعال بخش شني بين      
سنگ ريزه ها در نگهداري بستر شني كمك مي كنند و          .  تر است  م 3/0ـ4/0شني اليه اي از سنگ ريزه به ارتفاع         

شني عمق در بخش باالي بستر    .  به سوي قسمت زه كشي آزادانه جريان يابد         امكان مي دهند كه آب پااليش شده     
 . متر مكعب به ازاي هر متر مربع سطح پااليه در هر ساعت است5ـ15ميزان پااليش .  متر است1ـ5/1

 زاياي پاالهاي شني تندم

 : زاياي پااليه هاي شني تند نسبت به پااليه هاي شني كند عبارت است ازم
   بسترهاي شني تند سطح كمتري را اشغال مي كنند ـ1
 . برابر سريع تر از پااليه هاي شني كند است40ـ50ام مي شود و حدود   پااليش هاي سريع انج ـ2
    شستن پااليه آسان است ـ3
    عمليات آن انعطاف پذير است ـ4

 ) U.V (  استفاده از اشعه ماوراء بنفش ـد

يت ميكروب كشي كه دارند در بهسازي آب آشاميدني موسسات،                صرتوهاي فرابنفش به علت خا      پ
اگر چه اين فرايند فيزيكي در نابودي ميكروارگانيسم هاي موجود در آب            .  ار مي رود هتل ها و كاخ ها بك   بيمارستان ها،  

 : شاميدني موثرند، ولي به علت معايب زير بكارگيري آنها محدود استآ
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 محدوديت هاي استفاده از پرتوهاي فرابنفش

  ي  مقرون به صرفه نبودن مخصوصا براي مقادير باال از نظر حجم ـ1
   اثر ميكروب كشي ابقايي ندارد ـ2
  مانع گندزدايي پرتوهاي فرابنفش مي شود  رنگ و كدورت ـ3

زم به ذكر است بهسازي يا خالص كردن آب در مقادير محدود يا براي مصارف خانوار و جمعيت هاي                     ال
ي در خصوص    كوچك از طريق جوشاندن، گندزدايي شيميايي و پااليش انجام مي شود و  اقدامات محافظت                     

استخرهاي شنا و ديگر تفريحگاه هاي آبي نظير رودخانه ها و سواحل نيز طبق دستورالعمل هاي محلي و                          
 .استانداردهاي ملي نيز صورت مي گيرد

    تصفيه شيميايي ـ2

در مراحل مختلف تصفيه آب براي سبك كردن، حذف مواد سمي، منعقدسازي از مواد شيميايي به عنوان                  
متداول ترين مواد شيميايي كه در تصفيه آب كاربرد          .  ه مي شود مك منعقدكننده و اكسيد كننده استفاد     لخته  ساز ،ك  

دارد مواد منعقد كننده مانند نمك هاي آهن و آلومينيوم، آهك، كربن فعال، مواد اكسيد كننده مانند پراكسيد                         
 صورت معمول آخرين مرحله بهسازي       هب)  Chlorination  (كلرزني.  هيدروژن،  ازن، كلر و تركيبات آن مي باشد        

كلرزني مكمل پااليش است زيرا عالوه بر از بين بردن عوامل ميكروبي بيماري زا از آلودگي ثانويه                      .  آب است 
بر  هاگ ميكروب ها، تخم و كيست انگل ها و بعضي            اما كلر در مقدار متداول آن      .  ميكروبي نيز جلوگيري مي كند   

عالوه بر اثر گندزدايي كه دارد به علت داشتن ويژگي اكسيدكنندگي آن عناصري نظير              كلر  .  ويروس ها تاثيري ندارد  
 .بعضي از عوامل مولد بو و طعم نامطبوع را از بين مي برد           .  آهن، منگنز، هيدروژن سولفيد و سيانور را اكسيده مي كند        

  اسيد هيپوكلرو و يون      .شود مراجعه   11 گفتار   4براي اطالع از روش هاي تصفيه آب در تاسيسات بزرگ به فصل             
همچنين اگر در آب    .   گويند كلر آزاد باقيمانده در آب    هيپوكلرو كه بعد از اضافه نمودن كلر در آب توليد ميشوند را              

كلر تركيبي  مورد گندزدايي تركيات آمونياكي موجود باشد، كلرآمين ها در آب ايجاد مي شود كه تحت عنوان                      
اندازه گيري كلر باقيمانده در آب يكي از آزمايش هاي مهم براي اطمينان از سالم              .  ند ناميده مي شو  باقيمانده در آب  

 . بودن آب از نظر ميكروبي مي باشد

 گندزدايي آب با كلر

معمول ترين روش براي گندزدايي آب،        .           گندزدايي از مراحل مهم و ضروري در سالم سازي آب است              
لر افزوده شده به آب، منجر به تشكيل اسيد كلريدريك و اسيد هيپوكلرو              ك.  اشداستفاده از كلر و تركيبات آن مي ب        

ب پايين باشد اثر     آ pH  هرچه قدر .  اسيد هيپوكلرو موثرترين تركيب كلردار براي گندزدايي آب مي باشد          .  مي شود
 اثر  5/8دود   ح pH  توليد مي گردد و در      اسيدهيپوكلرو بيشتر  7زديك   ن pH  گندزدايي آن بيشتر مي شود، زيرا در      

 .گندزدايي كلر، ضعيف خواهد شد

  باني كلرزنيم

 : راي حصول اطمينان از درستي كلرزني قواعد زير بايستي رعايت شودب
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 .  آب مورد گندزدايي، صاف و بدون كدورت باشد ـ1
 .  كلر مورد نياز آب مشخص گردد، نقطه شكست كلر و كلر باقي مانده آزاد حائز اهميت است ـ2
 دقيقه براي ازبين بردن ميكروارگانيسم هاي حساس در مقابل كلر منظور             30در هر حال زمان تماس حداقل            ـ 3

 .گردد
قدار در همه گيري هاي     م اين.   در ليتر پيشنهاد مي شود     ميلي گرم  2/0پس از يك ساعت       حداقل كلر باقيمانده       ـ 4

 . ميلي گرم در ليتر نيز توصيه شده است1بيماري هاي روده تا 
  مقدار كلر مورد نياز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار كلري كه به آب اضافه مي شود تا پس از يك ساعت                            ـ 5

 . ميلي گرم در ليتر كلر باقي مانده داشته باشد2/0مقدار 

  وش كلرزنير

 به  كلر ممكن است  .  ا توجه به حجم آب مورد گندزدايي و وسعت پروژه، روش كلرزني تعيين مي گردد                ب
 : يكي از اشكال زير در دسترس باشد

   Cl2     گازكلرلف ـا
   NHCl2  و NH2 Cl     كلرامين ـب
 )  High Test Hypochlorit) H.T.H      پركلرين ـج
   ClO2  دي اكسيد كلر ـد

براي .  ولين ماده انتخابي در گندزدايي آب است زيرا ارزان، موثر و كاربرد آن بسيار ساده است                      ا لرك
تركيب آمونياكي كلر نيز براي گندزدايي آب       .  جلوگيري از آثار سمي آن توسط دستگاه كلرزني به آب اضافه مي شود           
 .استفاده از آن شده استت به كار مي رود ليكن اثر آن كندتر از اثر كلر است اين امر باعث محدودي

.  درصد كلر دارد   60ـ70ست كه   ا هيپوكلريت پر قدرت، يكي از تركيبات كلسيم ا           ي  H.T.H    ركلرين يا پ
 . تركيبات ديگر كلردار براي گندزدايي آب بكار مي رود  وH.T.H  محلول ساخته شده از

 .ه صورت پودر يا كريستال ريز در بسته هايي با وزن مشخص تهيه و توزيع مي گردد  بCa(OCL)2    پركلرينـ
 .است% 33ـ39ه كلر قابل استفاده آن  كCaOCL2   گرد سفيد كلرـ
 . درصد وزني كلر قابل استفاده است10ـ16 و 3ـ5ه داراي   كNaOCl    محلول هيپوكلريت سديمـ

ه هر حال علي رغم تركيبات جانبي كلر با مواد آلي آب و خطرات احتمالي آن براي سالمت هنوز كلر به                      ب
 .عنوان يك ماده شيميايي گندزدا براي بهسازي آب آشاميدني مورد استفاده است

  ارت بر كيفيت آب آشاميدنينظ

، چارچوب مديريتي پيشگيرانه را     2004رهنمودهاي كيفيت آب آشاميدني سازمان جهاني بهداشت در سال            
 سال، همچنان قابل    14براي آب آشاميدني سالم تحت عنوان برنامه ايمني آب تهيه نموده است كه پس گذشت                  

 .اين برنامه شامل پنج بخش است.. استناد است
 )ارزيابي بهداشتي(  مبتني بر بهداشت اهداف -1
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مي تواند آبي با    )  از منبع ، تصفيه تا نقطه مصرف       (  ارزيابي سيستم براي تعيين اينكه آيا چرخه تامين آب             -2
 كيفيت مناسب مبتني بر اهداف بهداشتي را در دسترس قرار دهد؟

  نظارت هاي اجرائي معيارهاي كنترل در چرخه تامين آب-3
ارزيابي سيستم، روش هاي كنترل، برنامه پايش،         :   كه تمام موارد زير را مستند نمايد           برنامه مديريتي  -4

روش هاي اصالحي به منظور مشخص كردن كيفيت آب، برنامه ارتباطي و برنامه پشتيباني از قبيل روش                   
يكروبي راي تعيين كيفيت آب، آزمايشات شيميايي و م       بعملياتي استاندارد، آموزش كاركنان و ارتباط خطر و         

و تكرار نمونه     آب انجام مي شود و آنچه كه قبل از انجام آزمايش مهم است نمونه گيري صحيح از نظر تعداد                
  .نمونه ها بايستي متناسب با اهداف تهيه و تامين آب آشاميدني سالم باشد: گيري است

 . سيستم نظارت مستقل كه عملكرد صحيح موارد فوق را تاييد نمايد -5
ازمان جهاني بهداشت، نظارت بهداشتي بر كيفيت آب آشاميدني جهت اطمينان از سالم بودن               طبق پيشنهاد س  

آن سازمان توصيه مي نمايد كه سازمان هاي تامين كننده آب،            .  آن يكي از اركان مهم برنامه ايمني آب مي باشد         
 . داشته باشدبرنامه ايمني آب را به نحوي توسعه دهند كه عوامل اصلي فوق را بطور مستند در بر 

 ضوابط و استانداردها

ستاندارد نمودن هر محصولي يعني تطابق آن با نيازها و خواست هاي منطقي مصرف كنندگان، رواج                    ا
دادن پذيرش عمومي محصولي براي عامه به گونه اي كه در قالب هزينه اثربخشي بدون عوارض وعواقب                         

مواد آلوده كننده براي    د  ثال در مورد آب آشاميدني، استاندار      م.  ناخوشايند مورد مصرف يا استفاده مردم قرار گيرد         
اصوال استانداردها از محلي به محل      .  ارزيابي خطراتي است كه ممكن است در نتيجه آب آلوده متوجه انسان گردد             

ه ديگر در حال تغيير است، ليكن كشورهايي كه تاكنون استاندارد مدوني براي خود تهي               ديگر و از كشوري به كشور     
معموال دو نوع استاندارد براي مقاصد باال         .  نكرده اند، استاندارد سازمان جهاني بهداشت را مالك قرار مي دهند           

 از آثار مواد آلوده      رياستاندارد اوليه كه مقامات مسئول بايد براي حفظ بهداشت عمومي و جلوگي              :  متصور است 
دهاي ثانويه، بايد تدابير الزم براي ارتقاء بهداشت عمومي،         كننده اقدامات جدي به عمل آورند، درحاليكه در استاندار        

 آب آشاميدني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جهت ارزيابي           1053 در ايران، استاندرد شماره        ..به عمل آيد  
همچنين رهنمودهاي كيفيت آب آشاميدني سازمان جهاني بهداشت به           .  كيفيت آب مورد استفاده قرار مي گيرد        

 . استاندارهاي كيفيت آب مي تواند مورد توجه قرار گيردمعتبرترين عنوان 

  زمايش هاي آبآ

شخص كردن اينكه آب آشاميدني، داراي چه وضعي باشد كار ساده اي نيست، از آنجا كه آبي كه در                       م
لذا .  ر گرفت قرار مي گيرد محصولي ساختگي نمي باشد، نمي توان اختصاصات ثابتي را براي آشاميدن در نظ              اختيار ما 

اين تغييرات كه به نام مجموعه اعمال تصفيه،        .  احتماال بايستي اعمالي بر روي آب انجام گيرد تا قابل شرب گردد            
آزمايشات فيزيكي و    .  زدساناميده مي شود، آب را از نظر فيزيكي و شيميايي و ميكروبي، مناسب مصرف مي                     

 .آب براي تعيين كيفيت آب آشاميدني، صورت مي گيردشيميايي آب طبق روش هاي استاندارد آزمايشات كيفي 
ررسي احتمالي آلودگي ميكروبي منابع آب آشاميدني در اين درس مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و                      ب
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آزمايش هاي ميكروبي آب،   .  ولوژي مورد مطالعه مي باشد   يروش هاي نمونه برداري از منابع آب و آزمايشات باكتر          
اين آزمايشات، درجه آلودگي آب به فضوالت        .  دن و ساير استفاده ها مشخص مي سازد      كيفيت آب را جهت آشامي     

امروزه روش هاي پيشرفته اي وجود دارد كه امكان تعيين باكتري هاي بيماري          .  انساني و حيواني را مشخص مي سازد     
ب به صورت كار روزمره     آب فراهم ساخته است ولي از آنجايي كه جدا كردن آن ها از نمونه هاي آب مشرو               ر  زا را د  

 .عملي دشوار است جستجو و شمارش ميكروب هاي انديكاتور به عوض ميكروب هاي بيماري زا انجام مي گيرد
در رهنمودهاي سازمان جهاني      .  مهمترين شاخص ميكروبي آب، باكتريهاي گروه كليفرم مي باشند            

ها و كليفرم هاي گرماپاي در نمونه هاي       بهداشت جهت تعيين كيفيت آب از نظر ميكروبي شاخص مجموع كليفرم             
 ميلي ليتر از نمونه آب بايد        100در آب آشاميدني تعداد كليفرم هاي گرماپاي در         .  آب مورد آزمايش قرار مي گيرد     

 .نمونه هاي آب مورد آزمايش بايد منفي باشد% 95همچنين  مجموع كليفرم ها نيز در . صفر باشد

  وش هاي آزمايشر

 : ب وجود دارد به قرار زير مي باشدآ براي تعيين باكتري هاي انديكاتور در سه روش عمده كه
   روش تخمير چند لوله ايلف ـا

   روش صافي غشايي ـب
   روش شمارش بشقابي ـج

  يژگي هاي ميكروب هاي نشانگر عبارت است ازو

  سهولت شناخت و شمارش نشانگرلف ـا
  انات خونگرم وفور آن در طبيعت و حضور در روده حيو ـب
   مقاومت در مقابل عوامل محيطي ـج

  جامعه در مورد بهداشت و بهسازي آب آشاميدني هايروش ارتقاء آگاهي
خصوص   تأمين آب آشاميدني سالم و پاكيزه مبتني است بر آگاهي و مشاركت همه جانبه جامعه در                         

قبت از اقدامات تأمين آب آشاميدني در گرو           برنامه هاي مؤثر و پايدار مرا       ،منابع آب   برداري و نگهداري از     بهره
احساس مسئوليت و پشتيباني جوامع محلي است، بطوريكه جامعه در تمامي مراحل توسعه منابع، انتقال، بهسازي،                  

 مشاركت داشته و با اظهار نظر و اقدامات عملي مسئولين محلي را در تهيه و تأمين آب                        ،برداري توزيع و بهره  
  .استانداردهاي تعيين شده ياري نمايندق با بآشاميدني منط

   : به سئواالت زير به آساني پاسخ دهنددافراد جامعه باي

 اهميت بهداشتي آب چيست؟ •
 از كجا تأمين مي شود؟در دسترس قرار مي گيرد آبي كه براي آشاميدن و ديگر مقاصد بهداشتي  •
 آب سالم و پاكيزه چگونه استحصال مي شود؟ •
  برداري و نگهداري آب آشاميدني چگونه تأمين مي شود؟هزينه استحصال، بهره •
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 آيا منابع موجود آب براي حال و آينده جمعيت ها كافي است؟ •
 هاي تهيه و توزيع كدامند؟ منابع آالينده منابع آب و سيستم •
 

 هداشت آب در جامعهبرويكرد رفتاري حاصل از آموزش  ـ 1جدول 
 :منبع آب 

 رب و پخت و پز را بداننديت آب سالم براي مقاصد شُهمه آحاد جامعه الزم است اهم  •

 براي مقاصد بهداشتي نظير استحمام، شستشو و تميزي از آب متناسب استفاده گردد  •

  تخليه گردد، مورد تأكيد قرار گرفته و پسابن آب و اجتناب از به هدر دادن آصحيحمصرف   •

 نگهداري آن اقدام گردده ب مورد استفاده قرار گيرد و نسبت ،منابع حفاظت شده آب  •

هاي دفع مدفوع    ايستي در معرض آلودگي ناشي از سيستم       بمنابع و مجاري آب مورد استفاده ن         •
 ها قرار داشته باشد هاي فاضالب، سموم كشاورزي و مواد زائد ناشي از دامداري با كانال

 :بهسازي آب 

 هاي ساده بهسازي آب در جامعه صورت گيرد روش  •

 صاف  ،ها وجود دارد آب     يا تخم انگل   پيوكهايي نظير كرم     امكان آلودگي به انگل   در مناطقي كه      •
  مصرف كنندگان نسبت به صاف كردن آن اقدام نمايند،شود و يا حداقل

 :جمع آوري با برداشت آب 

آب آشاميدني بايستي بوسيله مجاري يا ظروفي برداشت يا جمع آوري گردد كه آلودگي                    •
 پيدا نكند

  سربسته باشداًتفاده از مخازن براي جمع آوري و برداشت آب حتمدر صورت اس  •

 :محل يا جاي ذخيره آب 

 ذخيره نمود بايستي در ظروف درب داري كه مرتب تميز مي شودرا آب ذخيره شده   •

 هاي مصرفي جداگانه ذخيره و نگهداري شود  حتي االمكان از ديگر آب،آب شرب  •

 :استفاده از آب ذخيره شده براي شرب 

هنگام برداشت آب از ظروف ذخيره بايستي توجه داشت توسط ظروف برداشت نظير ليوان، دست يا 
 عوامل خارجي آلودگي پيدا نكند

 :مصرف آب 

ضمن اينكه آب مورد استفاده به مقدار كافي تهيه شود مقادير متناسبي بايستي براي شرب يا ديگر 
 .دراي مصارف فردي و خانگي روزانه نياز مي باش ليتر ب30-40تقريبا مقدار . مصارف برداشت نمود
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 تأمين آب از اصول      رابطه با  خصوص ارتقاء آگاهي، رغبت و رفتار بهداشتي در         بنابراين توانمندسازي جامعه در   
 موارد زير بايستي طراحي و      فوق،براي پاسخگويي به سئواالت     .  باشد اساسي طراحي برنامه آموزش بهداشت آب مي      

 :اجراء گردد
 فت و شنود با جامعه و سازمانهاي محلي ذيربطگ •
 خصوص مسئله آب آشاميدني  موجود دريداده ها اولويت بندي رفتارهاي بهداشتي مرتبط مبتني بر •
 تجزيه و تحليل رفتارهاي غالب و استفاده از آنها در بهسازي و بهداشت آب آشاميدني •

 :ستلزم پاسخ به سئواالت زير استو باالخره تهيه يك برنامه عملي براي آموزش بهداشت آب م

  ارتقاء داده شود؟،چگونه بايستي مشاركت جامعه •
 ؟)هاي هدف براي گروه(چه كسي بايستي آموزش بهداشت آب را رهبري نمايد  •
 محتواي آموزش براي آب آشاميدني سالم چه باشد؟ •
 چه كسي بايستي آموزش بهداشت آب را انجام دهد؟ •
  كار برده شود؟هاي آموزشي بايستي به چه روش •
 هاي مراقبتي انجام شود؟  چه اقدامات حمايتي بايستي توسط سازمان •

هدف اين برنامه جلب مشاركت جامعه براي دستيابي به اهداف بهينه سازي منابع آب آشاميدني و تأمين و 
 .تضمين سالمت جمعيت ها مي باشد
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 فاضالب و مسائل مربوط به آن
Sewage and its related issues 

 
 **، دكتر علي الماسي*دكتر احمدرضا يزدانبخش

 د بهشتيو ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهي دانشكده بهداشت* 

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه** 

  هدافا
  :بتواند نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درسا 

 
 تعريف فاضالب و مسائل مربوط به آن را بيان كند 

 تعريف فاضالب را بداند بطوري كه ضمن تعريف، منبع را ذكر كند 

 اضالب را ليست نمايدتركيب فاضالب را بشناسد و تركيبات ف 

 شدت يا قدرت فاضالب را بداند و بتواند فاضالب ها را درجه بندي كند 

 انواع فاضالب را بشناسد و آن ها را ليست نمايد 

 اهميت فاضالب از دو جنبه بهداشتي و اقتصادي را شرح دهد 

 ندي كند بشدت يا قدرت فاضالب را بداند و بتواند درجه 

 پساب را بدانداهميت استانداردهاي دفع  

 روش هاي متداول تصفيه فاضالب شهري و صنعتي را نام ببرد 
 . اهميت دفع لجن و روشهاي كلي پردازش و دفع را بداند 

 
 

 اضالب چيست ؟ف
. آب در هر اجتماع استفاده هاي منفعتي مختلف از جمله آشاميدن و بهداشتي، صنعتي و كشاورزي دارد                   

ف مورد استفاده قرار مي گيرد به محيط بر گشت مي نمايد كه در مبحث                حجم مشخصي از آبي كه در اين مصار        
آبهاي برگشتي از مصارف در صورتي كه        .  مديريت كيفيت آب تحت عنوان آبهاي برگشتي از مصارف مي باشند           
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اضالب عبارت است از آب استفاده شده اي كه        فبنابراين  .  قابل استفاده براي مصرف خاصي نباشد را فاضالب گويند        
. براي مصرف مورد نظر قابل استفاده مجدد نيست يا به عبارتي كيفيت آن پايين تر از قبل از استفاده از آن مي باشد                     

اين آب داراي مقاديري فضوالت جامد و مايع است كه از خانه ها، خيابان ها، شستشوي زمين ها و در مجموع ناشي                    
چون اين آب اغلب ناپاك     .  انه ها، صنايع و كشاورزي است    فعاليت هاي انساني نظير سرويس هاي بهداشتي، كارخ     ز  ا

 . نيز ناميده مي شود"گنداب"و داراي بويي ناخوشايند است 

ب خانگي، فاضالب صنعتي و كشاورزي نيز        الاضالب يا گنداب ممكن است خانگي يا تركيبي از فاض           ف
اين فاضالب، آبي است كه مواد      .  استدر اين بحث، بيشتر فاضالب ناشي از فعاليت هاي خانگي، مورد نظر             .  باشد

و فاضالب حاصل از اقدامات بهداشتي مانند استحمام، شستشوي لباس، پخت و پز             )  مدفوع و ادرار  (زائد بدن انسان    
 .  را تشكيل مي دهدنهو ديگر مصارف آشپزخا

 
 ميزان جريان فاضالب 

 در منازل مسكوني،      جريان هاي تشكيل دهنده فاضالب خانگي شامل آبهاي برگشتي از مصارف                
حجم فاضالب توليدي در     .  موسسات، مناطق تجاري، مراكز اداري، بيمارستان ها و مناطق تفريحي مي باشد               

 :اجتماعات به موارد زير بستگي دارد 

، هر چه ميزان مصرف آب مردم        ...ات فردي، رفاه اجتماعي، كيفيت آب مصرفي، شرايط آب و هوايي و               عاد  ـ 1
 . توليدي آن ها بيشتر خواهد شدبيشتر باشد فاضالب

 .در نوع تركيبي حجم فاضالب بيشتر خواهد شد) تركيبي يا مجزا( نوع شبكه جمع آوري فاضالب  ـ2

   تغييرات فاضالب در زمان ـ3

 .آب مصرفي شهري به فاضالب تبديل مي شود% 80 تا 70بر اساس آمارهاي موجود حدود 

 فاضالب توليدي به ازاي هر نفر در روز در نظر مي گيرند و معموال                سرانه توليد فاضالب شهري را برحسب حجم       
بر اساس آمارهاي موجود در شهر ها ميزان سرانه فاضالب خانگي           .  با واحد ليتر به ازاي هر نفر در روز بيان مي شود          

 ليتر در روز به     150 تا   100 ليتر به ازاي هر نفر در روز و در روستاها و مناطق كوچك بين                300 تا   200توليدي بين   
 . ازاي هر نفر تخمين زده مي شود

ميزان آب مصرفي در بعضي از      .  ميزان جريان فاضالب ناشي از صنايع با توجه به نوع صنعت بسيار متفاوت مي باشد             
از صنايعي كه آب زيادي را مصرف مي نمايند و توليد فاضالب با            .    صنايع كم و در برخي صنايع بسيار زياد مي باشد        

باال مي نمايند مي توان به صنايع غذائي، نساجي، كاغذ سازي، دباغي، آبكاري فلزات، صنايع  توليد مواد                      حجم  
همچنين ضريب تبديل آب مصرفي به فاضالب در صنايع مختلف بسيار متفاوت             .  شيميائي و داروسازي اشاره نمود    

سرانه توليد  .   درصد باشد  90 تا بيش از      درصد 5بطوريكه با توجه به نوع صنعت ممكن است بين كمتر از             .  مي باشد
به ازاي واحد محصول     ...)  ليتر، متر مكعب و      (  فاضالب در صنايع را بر حسب حجم جريان فاضالب توليدي              

 . بيان مي كنند...) كيلوگرم، تن و( توليدي 
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  ركيب فاضالبت

ود زيادي به نوع    تركيب فاضالب تا حد   .  مشخصه هاي كيفي فاضالب تركيب فاضالب را تشكيل مي دهد        
بنابراين خصوصيات فاضالب هاي شهري ،       .  فاضالب و چرخه آب مصرفي در تبديل به فاضالب بستگي دارد             

 درصد  9/99تقريبا حدود   .  صنعتي و بيمارستاني ممكن است در بعضي از پارامترها و مقادير آنها متفاوت باشد                  
تشكيل مي دهد ولي همين ميزان اندك        )  صي هاناخال(ن را مواد جامد       درصد آ  1/0فاضالب، آب و فقط حدود        

جامدات كه بخشي از آن در اثر استفاده در چرخه مصرف به آب وارد مي گردد كيفيت فاضالب را بسيار تقليل                          
از مهمترين اجزاء سازنده    .  مي دهد، به نحوي كه هر ليتر اين فاضالب مي تواند هزاران ليتر آب تميز را آلوده نمايد                 

 :ها كه از نقطه نظر آلودگي اهميت دارند عبارتند از انواع فاضالب 
اگر .  كليه ناخالصي هاي موجود در فاضالب را جامدات كل فاضالب گويند             :  جامدات كل فاضالب   -1

 درجه سانتي گراد به مدت      105 تا   103آب موجود در يك نمونه فاضالب را تبخير و سپس در كوره              
ماند جامدات كل فاضالب مي باشد كه وزن آن را در           يك ساعت آن را خشك نمايند آنچه باقي مي          

جامدات كل را به دو دسته جامدات محلول و جامدات معلق              .  يك ليتر فاضالب گزارش مي كنند     
براي تعيين اين جامدات از فيلتر نمودن فاضالب با استفاده از كاغذ صافي استفاده               .  تقسيم مي نمايند 

آنچه توسط فيلتر گرفته     .   را از فيلتر عبور مي دهند       حجم مشخصي از نمونه فاضالب      .  مي نمايند
مي شود پس از خشك نمودن جامدات معلق و آنچه از فيلتر همراه آب عبور مي نمايد پس از تبخير                    

اين  هر كدام از  .  آب و خشك كردن وزن نموده و تحت عنوان جامدات محلول گزارش مي نمايند               
مواد معلق يكي از آالينده هاي      .  در فاضالب وجود دارند   )  معدني(شكل  آلي و غير آلي        جامدات به دو  

 ميلي  40استاندارد مواد معلق براي تخليه پساب به آبهاي پذيرنده            .  مهم فاضالب محسوب مي گردد   
 . گرم در ليتر مي باشد

 بيان  NTUكدورت با واحد    .  ناشي از وجود مواد معلق و كلوئيدي در فاضالب مي باشد             :كدورت -2
 .  استNTU 50دارد كدورت براي تخليه پساب به آبهاي پذيرنده استان. مي شود

به علت  .   رنگ فاضالب شهري با توجه به سن آن از خاكستري روشن تا سياه تغيير مي نمايد                 :رنگ -3
همچنين .  وجود مواد فساد پذير آلي در فاضالب اگر شرايط فاضالب عفوني گردد سياه رنگ مي شود               

صنعت ممكن است رنگ هاي مختلفي داشته باشند و باعث            فاضالب هاي صنعتي بر حسب نوع        
مانند فاضالب صنايع نساجي، رنگرزي، دباغي و بعضي از            .  ايجاد رنگ در آبهاي پذيرنده گردند       

رنگ .  رنگ در فاضالب به دو دسته رنگ ظاهري و رنگ حقيقي تقسيم مي شود                .  صنايع غذايي 
رتيكه بعد از جدا سازي مواد معلق رنگ در           در صو .  ظاهري فاضالب همراه با مواد معلق مي باشد       

بر اساس واحد رنگ حقيقي ميزان مجاز رنگ در پساب براي           .  فاضالب موجو باشد رنگ حقيقي است     
 .  واحد رنگ حقيقي پيشنهاد شده است75تخليه به محيط برابر 

قص در  فاضالب شهري به علت دارا بودن تركيبات آلي بخصوص پروتئين ها در صورت تجزيه نا                :بو -4
شرايط غير هوازي ايجاد بوهاي نامطبوع ناشي از آمين ها، دي آمين ها، اندول، اسكاتول و گازهائي                  
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مانند آمونياك و هيدروژن سولفايد نموده و مشكالت بهداشتي و زيست محيطي زيادي را ايجاد                    
يجاد بعضي از فاضالب هاي صنعتي بخصوص فاضالب صنايع غذائي و داروسازي نيز ا               .  مي نمايند

در صورت جمع آوري به موقع و تصفيه مناسب فاضالب مي توان از               .  بوهاي ناخوشايند مي نمايند  
 .  ايجاد بوهاي ناخوشايند جلوگيري نمود

5- pH  :    تغييراتpH به علت ورود مواد اسيدي و يا قليايي به فاضالب اتفاق افتد و                 است    ممكن
 در  5/8 و بيشتر از     5/6 كمتر از    pHهاي داراي   فاضالب  .  شرايط فاضالب را اسيدي يا قليائي نمايد      

همچنين شرايط پايداري آب را      .  صورت ورود به منابع آب شرايط نامطلوب براي آبزيان مي نمايند           
 . بهم زده و باعٍث ايجاد شرايط خورندگي و يا رسوب گذاري در آب مي شوند

ر فاضالب كه از جنبه آلودگي      مهمترين آالينده هاي معدني د      :تركيبات و عناصر شيميائي معدني      -6
و نيترات، تركيبات فسفره      داراي اهميت مي باشند شامل تركيبات نيتروژن بويژه يون آمونيوم، نيتريت         

تركيبات ازته باعث آلودگي منابع آب بويژه به نيترات و نيتريت              .  معدني و فلزات سنگين مي باشد     
متي مضر مي باشد و بخصوص در نوزادان        مصرف آب داراي نيتريت يا نيترات براي سال        .  مي گردند

همچنين ازت و فسفر به عنوان عناصر مغذي باعث رشد           .  باعث بيماري مت همگلوبين ميا مي گردد     
زياد جلبك ها در منابع آب سطحي شده و در شرايط حاد ايجاد پديده اتريفيكاسيون يا پيري زودرس                  

شتي و زيست محيطي تركيبات ازت و فسفر          با توجه به ايجاد مشكالت بهدا      .  در اين منابع نمايند   
 6 و براي فسفات     5/2 و براي يون آمونيم      10، براي نيتريت    50مقادير استاندارد تخليه براي نيترات      

 . ميلي گرم در ليتر در نظر گرفته شده است
فلزات سنگين مانند جيوه، آرسنيك، كروم، كادميوم، مس روي، نيكل، آهن، سلنيوم، كبالت، نقره و                 

نگنز اغلب در بسياري از فاضالب هاي صنعتي مانند آبكاري فلزات، صنايع فلزي، دباغي،                       م
فلزات سنگين سميت زيادي براي انسان       .  خودروسازي، نساجي با غلظت هاي متفاوت وجود دارند         

لذا حذف  .    دارند و بسياري از آنها جزو آاليندهاي سمي خطرناك داراي اولويت طبقه بندي مي شوند              
به دليل اهميت   .  از پساب ها بخصوص فاضالب هاي صنعتي از اهميت زيادي برخوردار است            فلزات  

 ميلي گرم در    1بهداشتي فلزات سنگين مقادير استاندرد تخليه آنها ر در حد بسياركم و اغلب كمتر از                 
ت  ظرفيتي كه بسيار خطرناك و سرطان زا نيز بايد حداكثر غلظ           6مثال كروم   .  ليتر پيشنهاد شده است   

در مورد عناصر مس، منگنز، كبالت       .   ميليگرم درليتر براي تخليه به آبهاي پذبرنده داشته باشد           5/0
 ميلي گرم در ليتر و جيوه كه سميت بسيار باال              1/0 ميلي گرم درليتر و براي ارسنيك         1اين مقدار   

 . دارد مقدار ناچيز يا غير قابل تشخيص ذكر شده است
 مواد آلي به فاضالب هاي شهري و صنعتي از مهمترين ويژگي هاي               ورود :تركيبات شيميايي آلي   -7

از جنبه تجزيه پذيري و مشكالت زيست محيطي و بهداشتي،          .  فاضالب از نقطه نظر آلودگي مي باشد     
تركيبات آلي را به دو گروه قابل تجزيه بيولوژيكي و غير قابل تجزيه بيولوژيكي طبقه بندي                         

يه بيولوژيكي كه عمدتا منشاء طبيعي دارند توسط ميكروارگانيسم ها به           مواد آلي قابل تجز   .  مي نمايند
 روز تجزيه   30عنوان منبع انرژي و مواد غذايي مورد استفاده قرار گرفته و در مدت زمان حدود                     
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مي شوند در صورتيكه مواد آلي غيرقابل تجزيه توسط ميكرو ارگانيسم ها تجزيه نشده و ممكن است                
مواد آلي قابل تجزيه در حين تجزيه توسط        .  چندين سال در محيط باقي بمانند     مدت زمان زياد حتي     

ميكروارگانيسم هاي موجود در فاضالب باعث تقليل اكسيژن محلول و ايجاد شرايط عفوني و توليد                
بو هاي نامطبوع مي گردند و در صورت ورود به منابع آب باعث افت اكسيژن و از بين رفتن موجودات                  

اين تركيبات  .  مواد آلي غير قابل تجزيه اغلب در فاضالب هاي صنعتي وجود دارند           ..  دآبزي مي گردن  
در صورت ورود پسابهاي صنعتي بدون تصفيه به محيط         .  اغلب سنتتيك بوده  و داراي سميت هستند       

اين تركيبات مي توانند از    .  و با توجه به زمان زياد ماندگاري باعث آلودگي منابع آب و خاك مي شوند              
لذا شناخت، اندازه   .  يق زنجيره غذايي وارد بدن انسان گردند و سالمتي را به مخاطره اندازند                 طر

گيري و همچنين حذف تركيبات آلي قابل تجزيه و غير قابل تجزيه تا حد استاندارهاي مقرر                        
(آزمايش  .    بيشترين اهميت را در سالم سازي فاضالب ها قبل از دفع به محيط هاي پذيرنده دارد                 

BOD  (Biochemical Oxygen Demand              اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي و )COD(
Chemical Oxygen Demand               ميزان  اكسيژن مورد نياز شيميايي به ترتيب نشان دهنده

در آب  )  قابل تجزيه و غير قابل تجزيه     (  تركيبات آلي قابل تجزيه و كل تركيبات آلي         
يژه اي در مبحث كيفيت و تصفيه فاضالب برخودار         اين دو شاخص از اهميت و     .  و فاضالب مي باشند  

 200  معادل     CODو BOD  بطور مثال فاضالب شهري با قدرت متوسط به ترتيب داراي           .  هستند
در بعضي از فاضالب هاي صنعتي ممكن است غلظت اين             .     ميلي گرم در ليتر مي باشد       450و  

 COD و    BODثر مقدار توصيه شده براي      حداك.    تركيبات تا هزاران ميلي گرم در ليتر موجود باشد        
 ميلي گرم در ليتر ذكر شده         60 و   30فاضالب براي تخليه به آبهاي پذيرنده سطحي به ترتيب               

اين .  بعضي از تركيبات آلي در فاضالب ها بايد بطور خاص مورد رديابي و سنجش قرار گيرند                .  است
در چند سال اخير    .   داراي سميت مي باشند   تركيبات عمدتا در دسته تركيباات آلي مقاوم به تجزيه و          

. بعضي از اين تركيبات نيز تحت عنوان تركيبات نوپديد در محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است                 
اين تركيبات عمدتا بقاياي تركيبات دارويي بخصوص آنتي بيوتيك ها، هورمون هاي جنسي و                    

به دليل  .  شتي و كشاورزي مي باشند    حشره كشها و آفت كش ها ي مورد استفاده در مصارف بهدا             
سميت و مشكالت بهداشتي ناشي از ورود اين تركيبات به منابع آب حتي وجود مقادير جزئي آنها                    

اطالعات بيشتر در رابطه با اين تركيبات و اثرات بهداشتي و زيست محيط آنها در                .    مجاز نمي باشد  
 مورد بحث   "ي نوپديد در محيط زيست      آالينده ها  "فصل جداگانه اي در اين كتاب تحت عنوان           

 . قرار گرفته است

 فاضالب خانگي و بعضي از فاضالب هاي صنعتي مانند              :خصوصيات زيست شناختي فاضالب     -8
كشتارگاه،  دباغي و بعضي از صنايع غذايي و دارويي حاوي تعداد بسيار زيادي ميكرو ارگانيسم                      

وجود .  با كتري كليفرم وجود دارد      عدد  1012تا    106 ميلي ليتر فاضالب  شهري         100در هر   .  مي باشد
 ميكرو  -2 بيماريزايي    -1:    ميكرو ارگانيسم ها از سه جنبه در فاضالب داراي اهميت مي باشند              
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  ميكروارگانيسم هاي مسئول در تصفيه بيولوژيكي -3ارگانيسم هاي شاخص آلودگي 
عوامل باكتريائي  .   اجتناب ناپذير مي باشد   وجود انواع ميكروارگانيسم هاي بالقوه بيماري زا در فاضالب،      

نظير ويبريو كلرا، سالونال تيفي، شيگال، باسيل سياه زخم، لپتوسپيرا، عوامل ويروسي مانند                        
، عامل نورواك،    E و هپاتيت     Aآدنوويروس ها، ويروس هاي روده اي، ويروس هاي عامل هپاتيت          

وم، كريپتوسپوريديم، آنتاموبا هيستوليتيكا و       رئوويروس و روتاويروس، تك ياخته ها مانند باالنتيدي         
 . ژيارديا المبليا و انواع كرم ها و انگل هاي بيماريزا، عوامل عفوني بالقوه در فاضالب مي باشند

ميكرو ارگانسيم هاي مهم شاخص جهت تعيين استاندارد براي ارزيابي آلودگي ميكروبي فاضالب ها              
 هاي كليفرم گرماپاي ، استرپتوكوك هاي مدفوعي و            شامل باكتري هاي گروه كليفرم، باكتري       

گرچه اغلب بطور گسترده از باكتري كليفرم در اين رابطه استفاده              .كلستريدوم پرفرنژنس مي باشند  
در استاندارد تخليه پساب در ايران حداكثر قابل قبول كليفرم ها و كليفرم هاي گوارشي در                 .    مي شود

 .  ميلي ليتر است100  عدد در400 و 100پساب به ترتيب 

  دت آلودگي يا قدرت فاضالبش

درت يا شدت آاليندگي فاضالب را مشخص        قميزان غلظت آالينده هاي موجود در يك نمونه فاضالب           
ف عمعموال شدت و ض    .  هر چقدر مواد زائد موجود در فاضالب بيشتر باشد، آن را قوي تر مي گويند                   ..  مي كند

 : در آن برحسب معيارهاي زير سنجيده مي شودفاضالب از نظر مواد آلي موجود 

 BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) لف ـ اكسيژن مورد نياز زيست شيمياييا

ين معيار مهمترين ابزار سنجش مواد آلي قابل تجزيه زيست شناختي است كه در مورد فاضالب كاربرد                   ا
يداسيون مواد آلي فاضالب توسط باكتري ها به دست        در اين روش مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكس         .  متداول دارد 

 آلي موجود در فاضالب كه قابل اكسيداسيون        ادبا استفاده از اندازه گيري مقدار اكسيژن مورد نياز، غلظت مو          .  مي آيد
  0)تجزيه پذيري زيست شناختي(باكتريايي است به دست مي آيد 

 
  يلي گرم در ليتر  مSS  و COD BOD  ـ قدرت فاضالب خانگي بر حسب1جدول 

 
                                  SS                                COD                                    BOD            )درجه(قدرت 

                           ≥  110                                                              ≥  250                                                            ≥120                                 ضعيف 
                           200                                                                            450                                                                  220                                متوسط  
                              350                                       800                                   400                  قوي    

 COD (Chemical Oxygen Demand)  ـ نياز شيميايي به اكسيژنب

ر اين روش مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را اكسيژن مورد نياز تجزيه                    د
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يار از طريق اكسيداسيون فاضالب توسط محلول اسيد دي كرمات،            اين مع .  ويند  گ  COD    شيميايي يا اصطالحا  
تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضالب را به گاز كربنيك و آب، اكسيده مي نمايد كه در اين واكنش معموال حدود                     

 نشان  COD شدت آلوددگي فاضالب بر حسب پارامتر         1 در جدول    .سيون مواد آلي صورت مي گيرد     ااكسيد%  95
 . ده استداده ش

 

   SS (Suspended Solids)  ـ مواد جامد معلقج

واد جامد معلق يكي ديگر از نشانگرهاي كيفيت فاضالب از نظر غلظت مواد مي باشد اين مواد ممكن                    م
  COD BOD    جدول زير وضعيت فاضالب از نظر     .   ميلي گرم در ليتر در فاضالب متغير باشد        400 تا   100است از   

 شدت آلوددگي فاضالب بر حسب       1 در جدول    .ر حسب ميلي گرم در ليتر را نشان مي دهد           ب )SS(مواد معلق   و  
 . پارامتر مواد معلق نشان داده شده است

 اهداف تصفيه فاضالب

با توجه به پتانسيل باالي فاضالب در ايجاد آلودگي محيط زيست و به خطر انداختن بهداشت عمومي                     
 تصفيه و دفع نهايي در هر جامعه اي بسيار مهم مي باشد به هر حال                جامعه، مديريت فاضالب شامل جمع آوري،      

اضالب مي بايست قبل از اينكه در مرحله نهايي به آبهاي پذيرنده دفع گردد يا براي آبياري و استفاده مجدد  قرار                      ف
 : علل مهم تصفيه فاضالب عبارت است از. گيرد بايد تا حد استاندارهاي مقرر تصفيه شود

 تقاء سطح بهداشت عمومي از طريق مهار بيماري هاي واگير ناشي از آلودگي هاي فاضالب  ارلف ـا
ـ ب حفظ منابع آب، از طريق عدم آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني، جلوگيري از             :   حفظ محيط زيست    

 آلودگي خاك و هوا 
ـ  هاي كشاورزي   استفاده مجدد از بخش عظيمي از آب مصرف شده براي مصارف خاص نظير فعاليت                ج 

 .و پرورش آبزيان
  بازيابي تركيبات و عناصر مفيد به عنوان جامدات باقيمانده از تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از آنهاد ـ           

 استاندارد هاي تخليه پساب 

سب با توجه به اهداف تصفيه فاضالب كه در باال به آن اشاره شد، استاندارد ها به عنوان رهنمود هاي منا                   
سازمان حفاظت محيط   .  براي ارزيابي پساب براي دفع به محيط هاي پذيرنده يا استفاده مجدد از پساب مي باشند                

زيست ايران با همكاري وزارت بهداشت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور و صنايع استاندارد                      
هاي فيزيكي، شيمياي و ميكروبي آالينده فاضالب را         اين استاندارد  اكثر پارامتر    .  تخليه پساب را تدوين نموده اند      

دفع در آبهاي پذيرنده، دفع در چاه جاذب        .  در اين استاندارد سه گزينه براي دفع مشخص شده است         .  در برمي گبرد  
در ايران مسئوليت مديريت فاضالب ها ي شهري و روستايي به             .  و استفاده از پساب براي كشاورزي و آبياري         
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صاحبان صنايع نيز مسئوليت مديريت فاضالب هاي خود        .   فاضالب شهري و روستايي مي باشد     شركت هاي آب و   
 . نظارت در اين زمينه به عهده وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست مي باشد. را به عهده دارند

  تصفيه فاضالب 

كلي اين  بطور  .  روش هاي تصفيه فاضالب شامل روشهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي باشد              
 .  روش ها در سه بخش مهم  تصفيه مقدماتي ، تصفيه اوليه و  تصفيه ثانويه طبقه بندي مي شوند

 روش هاي متداول تصفيه فاضالب 
مقادير پارامترهاي آالينده در فاضالب شهري و در اكثر پسابهاي صنعتي بيش از مقدير استانداردهاي                    

ا تصفيه فاضالب براي كاهش آالينده ها براي دفع فاضالب به              لد.  مقرر براي تخليه پساب به محيط مي باشد        
فاضالب پس از جمع آوري توسط تاسيسات جمع آوري فاضالب به محل تصفيه خانه                 .  محيط ضروري مي باشد  

 . منتقل شده و مورد تصفيه قرار مي گيرد
 تصفيه فاضالب خانگي 

 :يه زير استتصفيه خانه فاضالب شهري متداول شامل روشها و واحدهاي تصف

  :تصفيه مقدماتي) الف

 . در مرحله تصفيه مقدماتي واحدهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد
اولين واحد تصفيه خانه فاضالب است كه جهت جداسازي فيزيكي اجزاء بزرگ و                :  آشغال گير درشت     -1

 است كه داراي    اين واحد يك شبكه فلزي توري مانند       .  شناور در فاضالب مورد استفاده قرار مي گيرد       
بنابراين اجزاء بزرگتر از اين مقدير توسط آشغال گير از              .   ميلي متر مي باشد    50 تا   15منافذ با قطر     

 .فاضالب جدا مي شود
 ميلي متر مي باشد و آشغال هاي شناور ريز تا اين محدوده             6داراي قطر منافذ كمتر از        :     اشغال گير ريز   -2  

 . قطر از فاضالب جدا مي گردد
دانه در فاضالب شامل ذرات شن و ماسه، هسته ميوه جات، ذرات ريز فلزي مي باشند كه                :  وض دانه گير  ح -2

زيرا باعث ايجاد خوردگي در تاسيسات مثل پمپ ها و            .  بايد بعد از حذف آشغال از فاضالب جدا شوند          
در واحد دانه گير، با     .    هواده ها مي شوند يا در كانال ها و واحد هاي ديگر ايجاد رسوبات سخت مي نمايند              
 . كنترل سرعت جريان فاضالب، دانه ها بر اثر نيروي ثقل از فاضالب جدا مي شوند

  :تصفيه اوليه) ب

 در مرحله تصفيه اوليه واحدهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد 
ه روز متغير   چون جريان ورودي به تصفيه خانه در ساعات مختلف شبان            :   واحد يكنواخت سازي جريان     -1       

مي باشد، بنابراين براي غلبه بر تغييرات ساعتي جريان و ايجاد يك جريان يكنواخت براي ورود به واحدهاي بعدي                   
اين حوض بايد داراي حجم مناسب بر اساس تغييرات جريان در             .  از يك حوض يكنواخت جريان استفاده مي شود       

 . اجتماع باشد
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در اين حوض كه بر      .  ت حذف مواد معلق فاضالب استفاده مي شود       اين واحد جه  :  واحد ته نشيني اوليه    -2
 درصد مواد معلق فاضالب خانگي در اين         70 تا   60حدود  .   ساعت طراحي مي شود   3 تا   2اساس زمان ماند    

مواد معلق ته نشين    .  .  حوض بدون افزودن مواد منعقد كننده شيميايي بر اساس نيروي ثقل ته نشين مي شوند             
در مورد بعضي از    .  ان لجن اوليه ناميده مي شود را توسط پمپ از حوض خارج مي نمايند             شده كه تحت عنو   

فاضالب هاي صنعتي به علت ريز بودن مواد معلق يا دانسيته كم آنها، نياز به اضافه كردن مواد منعقد كننده                      
 . شيميايي براي لخته سازي قبل از ته نشيني مي باشد

  :تصفيه ثانويه) ج

هدف از اين بخش جداسازي و حذف تركيبات آلي قابل          .   از تصفيه فاضالب شهري است     مهمترين بخش 
در اين مرحله از سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي استفاده مي شود            .  از فاضالب مي باشد   )BOD(تجزيه بيولوژيكي 

مواد آلي را به    ميكرو ارگانيسم ها    .  استفاده مي شود  يعني از ميكروارگانيسم هاي فاضالب براي حذف مواد آلي            
عنوان غذا و منبع انرژي اكسيد مي نمايند و در شرايط هوازي  به مواد ساده مانند آب و دي اكسيد كربن  و در                             

تصفيه ثانويه به روش تصفيه بيولوژيكي و از         .  شرايط غير هوازي به گازمتان و دي اكسيد كربن تبديل مي كنند            
سيستم هاي مهم هوازي شامل سيستم لجن       .  ي هوازي مي باشد طريق كاربرد سيستم هاي بيولوژيكي هوازي و ب        

فعال و صافي چكنده و سيستم هاي بي هوازي مانند سيستم هاي سنتي مانند سپتيك تانك يا ايمهاف تانك و يا                      
حذف ازت و فسفر از فاضالب ها نيز ممكن است         .  سيستم هاي جديد بي هوازي مانند صافي هاي بي هوازي مي باشد       

 . وشهاي بيولوژيكي و شيميايي انجام گيرداز طريق ر

  گندزدايي فاضالب) د

بعد از تصفيه فاضالب، گندزدايي پس آب به منظور سالم سازي پس آب از نظر ميكروبي و جلوگيري از                     
بطور معمول از كلر و تركيبات آن براي گندزدايي فاضالب استفاده              .  انتقال بيماريهاي واگير بسيار اهميت دارد      

براي گندزدايي بستگي به نوع      )  گاز كلر، هيپو كلريت كلسيم و هيپو كلريت سديم          (   ميزان كلر مصرفي      .مي شود
 .  ميلي گرم در ليتر متفاوت باشد10 تا بيشتر از 5اين ميزان ممكن است از . فاضالب و نحوه تصفيه آن دارد

براي اطالعات بيشتر در اين     .  اصول و مباني گندزدايي فاضالب با كلر تقريبا شبيه به گندزدايي آب است             
 . زمينه به مبحث بهداشت آب در همين كتاب مراجعه شود

 تصفيه فاضالب هاي صنعتي

با توجه به تنوع صنايع و در نتيجه تنوع آالينده هايي كه ممكن است در فاضالب صنايع مختلف موجود                     
بطور .   و آاليند هاي آن صنعت اقدام نمود       باشد بنابراين جهت تصفيه فاضالب هر صنعت بايد با توجه به ويژه گيها            

كلي مراحل تصفيه را مي توان مانند مراحل تصفيه فاضالب شهري به مراحل مقدماتي، اوليه و ثانويه تقسيم نمود                    
 . هاي تصفيه كننده ممكن است تا حدودي متفاوت باشدولي واحد 

ود دارد واحد هاي تصفيه كننده مانند       براي آالينده هاي مشابه با آالينده هايي كه در فاضالب شهري وج           
يعني در مرحله مقدماتي واحد آشغال       .  واحد هايي است كه براي تصفيه فاضالب شهري در باال توضيح داده شد              
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همچنين براي يكنواخت سازي    .  گير و دانه گير به ترتيب براي جداسازي آشغال و دانه از فاضالب استفاده مي شود               
ي، براي حذف مواد معلق از حوض ته نشيني ساده و يا با اضافه كردن مواد شيميائي                 جريان از حوض يكنواخت ساز    

 . و براي حذف مواد الي قابل تجزيه از سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي بيهوازي و يا هوازي استفاده مي شود
 

ه براي آالينده هاي خاص در فاضالب هاي صنعتي روش هاي ديگري بايد مورد استفاده قرار گيرد ك                    
 :مهمترين اين آالينده ها به شرح زير است

pH:                        اسيدي بودن يا قليائي بودن شديد بعضي از فاضالب هاي صنعتي از نظر كيفيت و تصفيه فاضالب بسيار 
. بنابراين خنثي سازي اين فاضالب ها قبل از  تخليه به محيط بسيار ضروري مي باشد                  .  مهم مي باشد مي باشد    

فاضالب هاي اسيدي را با كاربرد آهك، سنگ آهك،           .   خنثي سازي انجام مي گيرد      در واحد  pHعمليات تعديل   
كربنات سديم و هيدروكسيد سديم  و فاضالب هاي قليايي را با اضافه نمودن اسيد سولفوريك، اسيد كلريدريك و                    

 .يا گاز دي اكسيد كربن خنثي مي نمايند
چربي .  ز فاضالب هاي صنعتي چربي و روغن مي باشد        يكي از آالينده هاي مشكل ساز در بعضي ا         :چربي و روغن  

با غلظت ها و شكل هاي      ...  و روغن در فاضالب صنايع فرآوري گوشت، ،لبنيات، كشتارگاهها ، نفت و پتر وشيمي و              
روشهاي مورد استفاده براي جداسازي چربي و         .    مختلف از نظر اندازه ذرات و خصوصيات شيميايي وجود دارد            

روشهاي ساده فيزيكي مانند تله     .   و روغن از نظر خصوصيات شيميايي و فيزيكي بستگي دارد           روغن به نوع چربي   
براي روغن با ذرات ريز ار سيستم هاي         .  هاي چربي گير براي جداسازي ذرات بزرگ شناور روغن استفاده مي شود           

 . لتراسيون استفاده مي شودشناور سازي با هوا و براي چربي و روغن محلول از سيستم هاي غشايي مانند اولترافي
 از آالينده مهم ديگر موجود در فاضالب هاي صنعتي مي توان به وجود فلزات سنگين محلول در                    :فلزات سنگين 

اين فلزات را مي توان از طريق افزودن مواد شيميايي مناسب و ايجاد نمك هاي نامحلول               .  اين فاضالبها اشاره نمود   
 و روش هاي غشايي مانند اسمز معكوس يا نانو فيلتراسيون از فاضالب جدا                و يا از طريق روش هاي تبادل يون        

 .  نمود
اغلب داراي سميت نيز مي باشند در سيستم هاي بيولوژيكي           :  تركيبات آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي محلول       

ي بر روي   يكي از روش هاي مهم براي حذف اين تركيبات استفاده از فرايند جذب سطح               .  قابل حذف نمي باشند   
اكسيد نمودن اين تركيبات و تبديل آنها به تركيبات كم خطر نيز روش مناسب ديگر براي                   .  كربن فعال مي باشد  

بعضي از اين تركيبات از طريق كاربرد تركيبات اكسيد كننده قوي مانند ازن، پراكسيد هيدروژن، كلر به تنهايي يا                     
از روش هاي ديگر براي     .  زورها در فرايند اكسيداسيون مي باشد       و يا كاتالي   UVهمراه با عوامل ديگر مانند اشعه        

 .حذف اين تركيبات مي توان به فرايندهاي غشايي مانند نانوفيلتراسيون و يا اولترافيلتراسيون اشاره نمود
 مديريت لجن در تصفيه خانه فاضالب 

اصطالحا تحت عنوان لجن    در خالل حذف آالينده ها از فاضالب مواد زائد باقيمانده شكل مي گيرد كه                
در تصفيه خانه فاضالب شهري مواد معلق ته نشين شده در حوض ته نشيني تحت عنوان لجن                   .  ناميده مي شوند  

و در ته نشيني ثانويه كه بعد از سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي قرار مي گيرند لجن                        .  اوليه ناميده مي شود    
در تصفيه خانه هاي     .   هاي ميكروبي مي باشد توليد مي شود         بيولوژيكي يا ثانويه  كه ناشي از ته نشيني جرم            
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فاضالب صنايع مختلف توليد لجن هاي مشابه با تصفيه خانه فاضالب شهري و نيز ممكن است لجن هاي                         
 در صد جامدات    7 تا   1آب و   )   درصد 93-99(  لجن هاي مختلف حاوي مقادير زيادي       .  شيميايي مختلف توليد گردد   

اين ناخالصي ها عمدتا آالينده هايي مي باشند كه در حين مراحل مختلف تصفيه از                     .  ندويا ناخالصي ها باش    
لذا تخليه به محيط و يا كاربرد مستقيم لجن باعث انتشار آالينده ها در محيط خواهد شد لذا                  .  فاضالب جدا شده اند   

. اي اهميت مي باشد    پردازش و دفع صحيح لجن در تصفيه خانه هاي فاضالب به اندازه تصفيه فاضالب دار                    
پردازش لجن شامل كليه اقداماتي است كه روي لجن بايد انجام گيرد تا از سالم بودن لجن براي دفع به محيط و                        

 .مهمترين اقداماتي كه روي لجن انجام مي گيرد شامل مراحل زير است. يا كاربرد لجن اطمينان حاصل گردد
از حوض هاي ته نشيني تغليظ لجن و يا روشهاي             تغليظ لجن به منظور كاهش حجم لجن با استفاده              -1

 مكانيكي مانند دستگاههاي سانتريفوژ يا فيلتر هاي نواري فشاري
تثبيت لجن جهت كاهش مواد آلي و فساد پذيري لجن توسط آهك زني و يا هضم بيولوژيكي در هاضم                        -2

 هاي بيهوازي و يا هوازي 
 ط اضافه نمودن مواد منعقد كننده شيمياييآمايش لجن جهت بهبود شرايط لجن براي آبگيري، توس -3
 آبگيري لجن توسط بسترهاي لجن خشك كن و يا استفاده از فيلتر هاي فشاري و سانتريفوژهاي قوي  -4 
  دفع نهايي لجن شامل كمپوست كردن، سوزاندن و يا كاربرد لجن در زمين    - 5 
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 ه هاي شهريمديريت زبال
Urban waste management 

 
 دكتر قاسم علي عمراني، فاطمه خسروي

 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 را شناسايي كند  صنعتي و روستاييخطرات و زيان هاي ناشي از عدم كنترل زباله هاي شهري، 

 آشنا گردد با نوع ميزان و تركيبات مختلف زباله هاي شهري، صنعتي، بيمارستاني 

 را شناسايي كند سيستم هاي جديد جمع آوري، حمل و نقل 

  به روش هاي دفع زباله از قبيل سوزاندن، كمپوست و دفن بهداشتي، توجه خاص نمايد  

 .كامل داشته باشددر زمينه بازيافت، آگاهي  
 

  يان مسئلهب
وجه به محيط زيست و حفظ سالمتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي                     ت

كنترل آلودگي هاي محيط ازجمله مواد     .  زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد              
موازين بهداشتي ـ اقتصادي     و   را تشكيل مي دهد كه با توجه به اصول             زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه        

بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد        .  جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است             
ل حد امكان مواردي همچون اهميت مسئله، شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم هاي جمع آوري و حمل و نق                   تا در 

د توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه كارهاي اساسي در جهت                 رو روش هاي دفع مواد به وضوح مو       
بهبود شرايط و بهينه سازي تكنولوژي موجود در مديريت مواد زايد جامد كشور نمايد كه در صورت اعمال، بازتاب                     

 .خواهد داشتآن تاثير اساسي در حفظ بهداشت و سالمت محيط زيست جامعه 
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  قدمهم
 تُن مواد زايد جامد، توليد       60000 گرم زباله سرانه، هر روزه بيش از           800ر كشور ما ايران با محاسبه        د

 كيلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلي قرار گرفته              292مي شود كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان با           
مهوري اسالمي ايران مطرح است       ج ه اي كه در برنامه سوم     است، لكن ازدياد جمعيت و توسعه صنعت به گون           

كه برنامه هاي   موجبات ازدياد مواد زايد جامد و بالطبع تغييرات فيزيكي ـ شيميايي آن ها را بوجود مي آورد به طوري                
 و  امر جمع آوري، دفع، بازيافت     .  كار نخواهد بود   ، جوابگوي نيازهاي اين بخش از      دجمع آوري و دفع زباله موجو      

اصوال مديريت مواد زايد جامد در ايران با توجه به نوع و كيفيت زباله هاي كشور، تفاوت فاحشي با ساير كشورهاي                     
.  ارزنده اي نيست  ارجهان دارد، لذا بكارگيري هرگونه تكنولوژي بدون شناخت مواد و سازگاري عوامل محلي، ك                 

رطوبت در زباله هاي خانگي از يك سو و تفاوت            درصد   40 درصد مواد آلي قابل كمپوست و بيش از            70وجود  
فاحش آب و هوا و شرايط زيست در مناطق مختلف كشور با سبك و فرهنگ منحصر به خود از سوي ديگر خود                         

ارج است، تجربه سال ها ركود در عمل آوردن            خ دليلي بر عدم استفاده بي رويه از تكنولوژي هاي وابسته به             
گزاف جمع آوري و دفع زباله كه تنها براي شهرهاي مختلف كشور روزانه حدود                 كمپوست و پرداخت هزينه هـاي     

 .بودجه شهرداري ها را تشكيل مي دهد نشانگر اهميت اين مسئله در برنامه هاي محيط زيست كشور است%  20
وجه به امر بهداشت و سالمت جامعه و رعايت جنبه هاي پيش گيري قبل از درمان بدون توجه به                         ت

هاي جمع آوري و دفع مواد زايد كه مسبب اصلي آلودگي در شهرها و روستاهاي كشور است، امكان پذير                     سيستم 
ن ليشمانيوز و بسياري از     چواشاعه بيماري كيست هيداتيك، بروز گهگاه وبا، انواع بيماري هاي پوستي هم            .  نيست

ه مواد فسادپذير و پس مانده هاي شيميايي      ماري هاي سرطان زا و سكته هاي نابهنگام در جوامع كنوني كه معموال ب          يب
محيط زيست نسبت داده مي شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونت زا با زباله هاي شهري و انتشار                       
آن ها در آب، خاك و هواي زندگي روزمره ما است و لذا به منظور بهبود مديريت مواد زايد جامد و اجراي اهداف                         

 گفتار حاضر به صورت فشرده، كلياتي از موارد آلودگي و طبقه بندي مواد زايد جامد را با                   بهداشتي اقتصادي كشور،  
ه توجه خاص به سيستم هاي جمع آوري، دفع و بازيافت مواد، مورد بحث قرار مي دهد كه اميدوار است مورد توج                     

 .يژه دانشجويان عزيز و مسئولين محترم بهداشت محيط كشور قرار گيردوعالقمندان ب

   خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غير بهداشتي ـ1
صول بهداشت و بهسازي محيط، در هر شهر ايجاب مي كند كه زباله ها در حداقل زمان از منازل و محيط                   ا

 در قرن   “دفع بهداشتي زباله در محيط زيست     ”پيدايش ايده   .  زندگي انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند          
 .ت آن ملزوم مي ساختايثابه يك دستورالعمل بهداشتي، شهروندان را به رعنوزدهم ميالدي به م

هميت دفع بهداشتي زباله ها زماني بر همه روشن خواهد شد كه خطرات ناشي از آن ها بخوبي شناخته                    ا
كردن خاك،  ث توليد بيماري، تعفّن و زشتي مناظر مي گردند، بلكه مي توانند به وسيله آلوده              عزباله ها نه فقط با   .  شود

به همان اندازه كه تركيبات زباله مختلف است، خطرات ناشي از مواد               .  آب و هوا خسارات فراواني را ببار آورند         
رحله دفع اين مواد بايستي به       م جمع آوري، حمل و نقل و آخرين      .  مي توانند متفاوت باشند   تشكيل دهنده آن ها نيز   
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 .ي انسان به حداقل ممكن كاهش يابدطريقي باشد كه خطرات ناشي از آن ها در سالمت
كليه منابع علمي و كتب مربوطه       اجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتي بايد گفت كه در             ر

در منابع علمي تعداد باكتري هاي مختلف       .  تهمواره اشاره به ابتالي انسان ها به بيماري هاي گوناگون شده اس            
 ميليون بطور عموم در هر گرم       10 تا   50000 ميليون به صورت خاص و از        40   تا 2موجود در خاكروبه خيابان ها از      

 اينكه  مخصوصاً  .اين تعداد باكتري مي توانند به سادگي موجب بروز بيماري هاي گوناگوني گردند          .  برآورده شده است  
 شايان ذكر   .ستدر اين مواد انواعي از باكتري هاي مولد تيفوس و كزاز بطور مسلّم و صريح تشخيص داده شده ا                    

ابقا فضوالت حيواني و ازجمله پهن گاو و اسب، قسمت عمده اي از خاكروبه هاي خياباني را تشكيل                    ساست كه   
 .اين حالت هم اكنون نيز در پاره اي از روستاها و شهرهاي كوچك مشاهده مي شود. مي داد

  سگ ـ م1   ـ1

  لي بر همه روشن است، مگس خانگي        طرات ناشي از وجود مگس براي انسان و عموم حيوانات اه             خ
(Mussca domestica) ًاصوال .   از نظر انتشار بسياري از باكتري هاي بيماريزا قابل اهميت مي باشد              مخصوصا

بر .   هزار نوع مگس در اين زمان شناسايي شده ولي نام گذاري همه آن ها به اتمام نرسيده است                   40-50بيش از   
، باسيلي و   آميبي  اسهال هاي و آزمايشگاه، انتشار بسياري از امراض همچون         اساس مطالعات انجام شده در عرصه     

ين حشره به   ا  . به وسيله مگس امكان پذير است       سياه زخم  و طاعون   ، جذام ، سِل ، وبا ، شبه حصبه  و حصبه   ،تراخم
ي از كثافات    با نشستن بر روي مدفوع انسان و حيوان و بسيار          دوسيله پرزهاي چسبنده و مژك هاي فراوان بدن خو       

و زباله ها ميكروب هاي مختلف را از طريق تماس مستقيم با بدن انسان و يا اغذيه مورد نياز او به محيط زندگي                         
 .وارد نموده و به طور مكانيكي باعث انتقال بيماري ها به موجود زنده ديگري مي گردد

ت فساد پذير انساني و      اختن توالت هاي بهداشتي در شهر و روستا و حفظ محيط زيست از فضوال                 س
واد زايد صنعتي اعم از     م  .حيواني نيز از جمله عواملي است كه باعث جلوگيري از توليد و رشد الرو مگس خواهد شد                

مراكز توليد و مصرف مي تواند        فرآورده هاي گياهي، ميوه ها، فضوالت كشتارگاه ها و غيره چه در شهرها و چه در               
در صورتي كه روش دفع زباله به صورت تلنبار كردن در فضاي آزاد              .  ار گيرد مگس قر )  كرمينه(محل پرورش الرو    

باشد كرمينه مگس در داخل زباله كه از نشر حرارت، رطوبت و مواد غذايي، مناسب ترين محيط به شمار مي رود                       
گس تا حدود   قدرت پرواز م  .  ن بلوغ به منازل و اماكن مجاور پرواز مي نمايد         مارشد و نمو كرده و پس از رسيدن ز         

 . كيلومتر مشخص شده است20

   ـ جوندگان2  ـ1

 بخصوص كنترل زباله ها چه در امر جمع آوري و چه در دفع بهداشتي آن ها مفيدترين                  محيط سالم سازي
كترين مضرات عدم توجه به دفع زباله، نشو و نما و           از خطرن اراه مبارزه با جوندگان مي باشد و بديهي است كه يكي           

. خطر ازدياد موش در شهرها را نمي توان به سادگي با هيچ بودجه اي جبران نمود                .  ش در شهرها است   انتشار مو 
موش هاي خانگي و جوندگان ديگر به طرز وسيع و دامنه داري در جهان پراكنده و در جوار انسان ها زندگي                           
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ناراحتي هاي حاصل از   .  اني هستند نه موجودات بالقوه ناقل بسياري از بيماري هاي انس         گواز اين نظر اين    .  مي كنند
 لپتوسپيروزيماري  ب عامل   . متفاوت است  طاعون، و   تب تيفوس  ساده تا انتقال عامل      گاز گرفتگي موش ها از يك    

 موش آلوده،   ادر نتيجه تغذيه مواد غذايي آلوده به مدفوع موش بيمار و با تماس با آب آلوده و يا در تماس مستقيم ب                     
 تريشين و   كرم كدو  و انتقال    اسهال آميبي وش مي تواند در انتقال بيماري هايي چون        م  .به انسان منتقل مي شود   

وش و ساير جوندگان براي توليد مثل و ازدياد جمعيت خويش به             م  .نيز به طور غيرمستقيم، نقش مهمي ايفاء كند        
 .ي وجود داردسه چيز احتياج دارند، غذا، آب و پناهگاه كه هر سه در اغلب موارد در زباله هاي شهر

   ـ آلودگي هاي آب3  ـ1

ب شرط اصلي ادامه حيات در جهان است، كلمه آباداني در زبان فارسي از آب گرفته شده كه خود عامل                     آ
رعت افزايش جمعيت، بهبود سطح بهداشت و       س  .مهمي در جهت عمران و بهسازي مناطق كشور به شمار مي رود           

يش باعث محدود شدن منابع آب شده است، اما بايد قبول كرد كه              يش از پ   ب پيشرفت هاي صنعتي در سطح جهان    
 .دنيا تشنه است و اين تشنگي يك تصور شاعرانه و خيال نيست بلكه يك حقيقت مسلم است

كشاورزي مشكالت فراواني را به      ر كشور ما مسئله كمبود آب مخصوصاً چه در امر صنعت و چه در امر               د
 آب در شهرها و اسراف هاي بي رويه در هر زمينه نيز تشديد كننده اين مشكل                  مصرف زياد از حد   .  بار آورده است  

 عدم كنترل آلودگي آب به        و گرمسير بودن مناطق مختلف كشور و عدم وجود منابع آب كافي از يك سو                .  است
جامعه ما  بهداشت    وسيله تخليه فاضالب ها و زباله هاي شهري و صنعتي از سوي ديگر تاثير زيانبخشي در اقتصاد و               

خليه مواد زايد جامد و مايع يعني زباله و فاضالب ها در محيط به وسيله جاري شدن آب هاي                       ت همچنين   .دارد
سطحي اعم از جويبارها، رودخانه ها و ديگر آب هاي حاصل از بارندگي به نقاط مختلف، موجب انتشار آلودگي                       

هاي ما دفع بي رويه زباله اكثرا به وسيله تخليه مواد به            تاسفانه در بعضي از شهر    ممي گردند و اين در حالي است كه        
جويبارها صورت مي گيرد و يا دفن غير بهداشتي آن در سراشيبي ها و ديگر اماكن كه مخالف ضوابط حفاظت                        

مخصوصاً اين كه محل    .  آب هاي زيرزميني است انجام مي شود كه از نظر بهداشت محيط كامالً خطرناك است               
 .در خاك هاي سبك شني و يا در حوالي رودخانه ها و چشمه سارها باشدتخليه و يا دفن 

  ـ آلودگي خاك4 ـ 1

زباله هاي شهري كه خود تركيبي از فضوالت انساني و حيواني و بسياري ديگر از مواد زائد صنعتي و                        
عي كه از مواد    كاالهاي مصنو .  كشاورزي است، متاسفانه در آخرين مرحله دفع به خاك و يا آب منتقل مي شوند                

خاك باقي   پالستيكي ساخته شده اند پس از استعمال به صورت مواد زائد تجزيه نشدني در زباله انباشته و در                      
بر عكس پليمرهاي طبيعي موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزيم               )  نايلون(مي مانند زيرا پليمرهاي مصنوعي     

اين مواد خود خللي در تبادل آب و        .  و بدون تغيير باقي مي ماند    ويژه، سال ها جهت تجزيه در طبيعت به صورت خام          
مجاورت و يا احاطه شدن ريشه گياهان        .  هوا و ديگر عكس العمل هاي فيزيكي و شيميايي خاك بوجود مي آورند           

بوسيله مواد پالستيكي در خاك سبب نرسيدن آب و غذا به ريشه گياه شده و در طي زمان در اطراف ريشه حرارت،                      
. وبت و خواص شيميايي كامالً غيرمتعادلي بوجود مي آورند كه موجب ضعف رشد و يا خشكي گياه مي شوند                     رط
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وجود انواع مختلف قوطي هاي كنسرو، الستيك هاي مستعمل، الشه هاي اتومبيل، فضوالت بيمارستان ها و مواد                 
هري هستند به خارج از شهر در دامان        شيميايي كارخانه ها كه هم اكنون در اغلب شهرها جزو الينفك زباله هاي ش            

نتيجه اين عمل، تجزيه هايي است كه طي ساليان دراز خطرات مهيبي را در آب              .  طبيعت پراكنده و يا دفن مي شوند     
و خاك منطقه بوجود آورده و موجب بيماري هاي گوناگوني در انسان و حيوان و كليه موجوداتي كه در آن منطقه                       

 .زندگي مي كنند مي شود
  

ازجمله امور متداول در استفاده مجدد از زباله هاي شهري، تهيه كمپوست است كه هم اكنون در بسياري                  
در ايران متاسفانه بدون مطالعه در سيستم تهيه كمپوست، نوع كمپوست و             .  از شهرهاي پيشرفته دنيا معمول است     

، مطلوب نبوده و آلودگي هاي محيط       امكانات مصرف، اقدام به تاسيس كارخانه هايي شده است كه نتايج حاصل             
امروزه به علت پيشرفت صنايع سنگين و مصرف زياده از حد فلزات            .  جامعه شهري و روستايي ما را تشديد مي نمايد       

 عقيده دارند   Wainered و   Lenihan.  سنگين كه از راه هوا و زمين و آب وارد و خسارات زيادي را به بار مي آورند                
ماده شيميايي در صنايع، مورد استفاده قرار مي گيرند كه نقش آنها در سيستم هاي حياتي                   60كه امروزه بيش از      

ازدياد فلزات سنگين مثل جيوه، سرب، كادميوم و آرسنيك در كمپوست و در نتيجه                .  گياه و حيوان، ناشناخته است    
 .در خاك، باعث مسموميت هاي زياد و بيماري هاي گوناگوني در انسان مي شود

 ـ آلودگي هوا 5 ـ 1

در اين زمينه گفته مي شود احتراق مواد پالستيكي كه متاسفانه امروزه به ميزان فراواني در زباله ها وجود                    
دارند صرفنظر از توليد ديوكسين ها گازهايي همچون گاز كربنيك، انيدريد سولفوره، گازهاي سمي كلره و غيره                     

 .لودگي شديد هوا مي گردندب آوجمي نمايد كه فوق العاده خطرناك بوده و م
است كه در مناطقي كه مبادرت به ايجاد زباله سوز مي شود تعبيه هواكش هاي طويل و                       شايان ذكر 

 .فيلترهاي ويژه اي كه طبق ضوابط محيط زيست قادر به جلوگيري از آلودگي هاي هوا باشند از ضروريات امر است
مراكز دفن زباله قادرند به طبقات زيرين خاك نفوذ         ازهاي حاصل از تخميرهاي هوازي و غير هوازي در          گ

طبق مطالعات انجام شده در نواحي نزديك به جايگاه هاي          .  كرده و اختالالتي در خاك هاي زراعي به وجود آورند         
 درصد تاييد شده است     30حداكثر تا   )  CO2  ( درصد و گاز كربنيك    60ا حدود   ت)  CH4  (دفن زباله ميزان گاز متان    

 .طقه بي تاثير نيستنجلوگيري از رشد و نمو صحيح گياهان مكه قطعا در 

   بقه بندي مواد زايد جامد ط ـ2
ه مجموعه مواد ناشي از فعاليت هاي انسان و حيوان كه معموال           ب)  solid wastes  (بارت مواد زايد جامد   ع

اين تعريف به صورت    .   گرددجامد بوده و به صورت ناخواسته و يا غير قابل استفاده دور ريخته مي شوند اطالق مي                
باله هاي  ز كلي در برگيرنده همه منابع، انواع طبقه بندي ها، تركيب و خصوصيات مواد زايد بوده و به سه دسته كلي                   

 :  مي گردندمتقسي خطرناك و  زباله هاي صنعتي، زباله هاي شهري
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   ـ زباله هاي شهري1  ـ2

ختلفي براي توضيح اجزاء مواد زايد جامد شهري           ي م ار نشريات و كتب از تعاريف و طبقه بندي ه           د
تعاريف ارائه شده در زير مي تواند به عنوان يك راهنما براي شناسايي اجزاء مواد زايد شهري                   .  استفاده شده است  

 .مورد استفاده قرار گيرد

   غذاييزايدات

كردن مواد غذايي به دست     ه قسمت فسادپذير زباله كه معموال از زايدات گياهي، تهيه و طبخ و يا انبار                  ب
كميت پس مانده هاي غذايي در طول سال متغير بوده و در ماه هاي تابستان، كه مصرف                  .  مي آيد، اطالق مي شود  

 قسمت زباله است، چرا كه از يك         ينپس مانده هاي غذايي مهمتر   .  ميوه و سبزي بيشتر است، به حداكثر مي رسد        
امطبوع توليد كرده و محل مناسبي براي رشد و تكثير مگس و ساير                 بوهاي ن  ،سو به دليل تخمير و فساد سريع       

قابل ذكر  .  حائز اهميت است  )  كمپوست(حشرات و جوندگان است و از سوي ديگر به دليل قابليت تهيه كود از آن                 
 . درصد گزارش شده است76 تا 35است كه ميزان پس مانده هاي فسادپذير در زباله هاي شهري ايران بين 

  شغالآ

آشغال در زباله معموال شامل كاغذ، پالستيك،       .  ه قسمت فساد ناپذير زباله به جز خاكستر گفته مي شود          ب
آشغال را مي توان به دو بخش قابل اشتعال و غيرقابل           .  قطعات فلزي، شيشه، چوب و موادي از اين قبيل مي شود          

 .اشتعال تقسيم كرد

  اكسترخ

 ديگر مواد سوختني كه براي مقاصد صنعتي، پخت و پز و يا               غال، چوب و   ز اقيمانده حاصل از سوزاندن   ب
 .گرم كردن منازل بكار مي رود گفته مي شود

   ناشي از تخريب و ساختمان سازيزايدات

ه زايدات حاصل از تخريب ساختمان، تعمير اماكن مسكوني، تجاري، صنعتي، و يا ساير فعاليت هاي                    ب
 .ساختمان سازي اطالق مي شود

   ويژهزايدات

ين قسمت از زباله ها شامل مواد حاصل از جارو كردن خيابان ها و معابر، برگ درختان، اجساد حيوانات                    ا
 .مرده و موادي كه از وسايل نقليه به جاي مانده است مي شود

   ـ زباله هاي صنعتي2  ـ2

واد پالستيكي،  عموال شامل فلزات، م   مباله هاي صنعتي، مواد زايد ناشي از فعاليت هاي صنعتي هستند و           ز
كه عمل جمع آوري، حمل و نقل و دفع آن ها          .  مواد شيميايي و باالخره زباله هاي ويژه و زباله هاي خطرناك هستند         

 .ضوابط خاص و مقررات ويژه اي را به خود اختصاص داده است
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   ـ زباله هاي خطرناك3  ـ2

ميت، غلظت و يا كيفيت فيزيكي،        واد زايد خطرناك، مواد زايد جامد يا مايعي هستند كه به علت ك                م
براساس .  شيميايي و يا بيولوژيكي مي توانند باعث افزايش ميزان مرگ و مير و يا بيماري هاي بسيار جدي شوند                    

باله هاي خطرناك به   ز)  (Environmental Protection Agency : EPAتعريف آژانس حفاظت محيط زيست      
 خطرناك بوده و يا اينكه پس از طي مدت زماني موجبات خطر را                اطالق مي شود كه بالقوه     مواد زايد جامدي  

 زباله هاي خطرناك معموال يكي از مشخصات قابليت انفجار، احتراق،                .زيست، فراهم مي كنند    براي محيط 
واد زايد راديواكتيو، پس مانده هاي شيميايي،       مخوردگي، واكنش پذيري و سمي را دارا بوده و اغلب تحت عنوان                

 : قابل اشتعال، زايدات بيولوژيكي و مواد منفجره دسته بندي مي شوندزايدات 
زباله هاي .  ز منابع عمده زايدات بيولوژيكي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقات پزشكي هستند             ا

 عفوني، مواد زايد    ، مواد زايد  يبيمارستاني به دليل آنكه حاوي زايدات پاتولوژيكي، مواد زايد راديواكتيو، زايدات داروي           
شيميايي و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله هاي خطرناك در شهرها محسوب                        

تكنولوژي جمع آوري، دفع و يا احياي اين مواد در مقايسه با زباله هاي شهري و خانگي تفاوت بسيار دارد                    .  مي شوند
 .ردگيو بايد جداگانه مورد توجه قرار 

   زباله هاي بيمارستاني ـ4  ـ2

توليد شده توسط      هاياز مجموع مقدار زباله    :  2018گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال        طبق  
 مانده مواد   باقي%  15   درصد مخاطره آميز نمي باشند و       85فعاليت هاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشتي، حدود          

ليارد تزريق در    مي 16هر ساله حدود     ضمنا  .  شندخطرناكي هستند كه ممكن است عفوني، سمي يا راديواكتيو با            
سوزاندن و   معدوم نمي شوند و     سوزن ها و سرنگ ها پس از آن به درستي        سراسر جهان انجام مي شود، اما همه سر       

 .بهداشتي در برخي شرايط مي تواند باعث انتشار ديوكسين ها، فوران ها و ذرات معلق شودخاكستر كردن زباله هاي 
 
يمارستاني شامل موادي هستند كه با توجه به نوع كار و وظيفه در هر بخش بيمارستاني،                      باله هاي ب ز

مثال زباله بخش عفوني يا اطاق عمل، با مواد زايد آزمايشگاه يا بخش راديولوژي، تفاوت                      .  متفاوت مي باشند 
 : مي شوندتان ها به هفت گروه تقسيم سمحسوسي دارد و طبق يك بررسي، زباله بخش هاي مختلف بيمار

  لف ـ زباله هاي معمولي بيمارستانا

 شامل زباله هاي مربوط به بسته بندي مواد و ديگر زباله هاي پرسنل شاغل در بيمارستان و                        عموماً
 .خوابگاه هاي آن ها است

   ـ زباله هاي پاتولوژيكيب

مواد دفعي بدن   امل بافت ها، ارگان ها، قسمت هاي مختلف بدن، پنبه هاي آغشته به خون و چرك و                  ش
 .همچون نمونه هاي مدفوع و ادرار و غيره جزو اين گروه از مواد زايد، محسوب مي شوند
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 واد زايد راديواكتيومج ـ 

امل جامدات، مايعات و گازها بوده و در برخي از بخش ها و آزمايشگاه هاي بيمارستان ها وجود دارند كه                  ش
 . استدفع آن ها داراي خصوصيات ويژه اي جمع آوري و

   ـ  مواد زايد شيمياييد

امل جامدات، مايعات و گازهاي زايد مي باشد كه به وفور در بيمارستان ها وجود دارد، در بخش هاي                     ش
تشخيص و آزمايشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفوني بيمارستان، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام                     

مواد زايد شيميايي   .  هنددگري از اين فضوالت را تشكيل مي        داروها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش دي          
 : فضوالت شيميايي خطرناك در سه بخش زير، طبقه بندي مي شوند. ممكن است خطرناك باشند

در )  قليايي  به حالت   (12و باالتر از    )  به شكل اسيدي    (2متر از    ك PH  ين فضوالت با   ا :فضوالت سمي  •
بخشي از داروهاي اضافي و يا فاسد شده، جزو اينگونه فضوالت به               .  زباله هاي بيمارستاني وجود دارند    

 حساب مي آيند
 امل تركيبات جامد، مايع و گازي شكل ش:مواد قابل احتراق •
ر ساير فضوالت كه تا حدودي در زباله هاي بيمارستاني، قابل تشخيص               د :مواد واكنش دهنده و موثر      •

 .هستند
 .ها، اسيدهاي آمينه و برخي از نمك هاي آلي و معدني را نام برد            ز فضوالت شيميايي بي خطر مي توان قند     ا

سيدهاي آمينه و نمك هاي شيميايي نظير نمك هاي سديم، منيزيم، كلسيم، اسيد الكتيك، انواع اكسيدها،                      ا
 . از مواد زايد شيميايي هستنديكربنات ها، سولفات ها و فسفات ها قسمت

   ـ  مواد زايد عفونيه

 جِرم هاي پاتوژن در غلظت هاي مختلف هستند كه مي توانند به سادگي منجربه بيماري               ين مواد، شامل  ا
وسايل آغشته  .  منشاء آن ها ممكن است پس مانده هاي آزمايشگاهي، جراحي و اتوپسي بيماران عفوني باشد             .  شوند

حي، ملحفه و غيره    حي، روپوش، لباس هاي بلند جرا    رابه جرم هاي عفوني در بيمارستان، شامل دستكش، وسايل ج         
از وسايل جراحي سرنگ ها، اره هاي      .  كل زباله هاي بيمارستاني را تشكيل مي دهند      %  10اين زباله ها تقريباً    .  است

 .توان در يك دسته بندي خاص منظور كرد         مي  جراحي، شيشه هاي شكسته، كاردهاي كوچك جراحي و غيره را          
ف در كشور هايي با درآمد پايين و متوسط در سال هاي اخير به             قات با سرسوزن و سرنگ آلوده و چند بار مصر          تزري

 تزريقات ناامن همچنان     2010اي كاهش يافته است ولي عليرغم اين پيشرفت، در سال                 طور قابل مالحظه   
ناشي از ويروس   عفونت  مورد    315000 و   B ميليون مورد هپاتيت     HIV  ،7/1 مورد عفونت جديد     33800مسئوليت  

 .ه استعهده داشت را به Cت هپاتي

   ـ مواد زايد داروييو

امل داروهاي پس مانده، محصوالت جانبي درمان و داروهاي فاسد شده يا مواد شيميايي هستند كه تا                   ش
 .حدود زيادي در زباله هاي بيمارستاني وجود دارد
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  ـ ظروف مستعمل تحت فشارز

غيره كه اگر براي از بين بردن آن ها از         ، گازهاي كپسوله شده و      )آئروسل(روفي مثل قوطي هاي افشانه     ظ
 .دستگاه هاي زباله سوز، استفاده گردد موجب بروز خطر مي شود زيرا در پاره اي از موارد داراي قابليت انفجار هستند

  نبع توليد زباله هاي شهري م ـ3
 زايد جامد را تشكيل     له، اساس مديريت مواد   اوجه به منابع توليد همراه با آگاهي از تركيب و نرخ توليد زب            ت

از بررسي هاي انجام شده در اين زمينه چنين نتيجه گيري مي شود كه نوع زباله توليد شده در هر شهر و                      .  مي دهد
وجود قطب هاي صنعتي، ساخت و     .  منطقه در ارتباط مستقيم سيستم فعاليت، اماكن توليد و نحوه زندگي مردم است            

ر اساسي مدفوع و تركيبات مختلف مواد زايد جامد و در نتيجه سيستم هاي                ل توليد زباله تاثي   امسازها و ديگر عو   
 .مديريتي آن دارد

  مع آوري و حمل و نقل زباله هاي شهري ج ـ4
طبق محاسبات  .  مع آوري و حمل و نقل زباله يكي از مهمترين عمليات مديريت مواد زايد جامد است                 ج

كه درصد بااليي   .  زايد جامد مربوط به جمع آوري زباله است       صد كل مخارج مديريت مواد      ر د 80انجام شده حدود    
به عبارت ديگر اكثريت مخارج سيستم مديريت مواد        .  از اين مقدار مربوط به حقوق كارگران و نيروي انساني است           

زه كردن سيستم جمع    نيبه همين جهت اصالح، بهينه سازي و مكا       .  زايد جامد فقط صرف حقوق و دستمزد مي شود       
يال چند مورد از    ذ  .حمل زباله، ضمن تسريع در عمليات، هزينه و نيروي انساني كمتري را نياز خواهد داشت              آوري و   

سيستم هاي مختلف جمع آوري و حمل و نقل زباله كه هم اكنون در كشور ما رايج بوده و به عبارتي مناسب                            
 .ودشتشخيص داده شده است، به اختصار، بيان مي 

 
 وري و حمل و نقل زبالهسيستم هاي مختلف جمع آ

لف ـ جمع آوري زباله از كيسه هاي پالستيكي و يا بشكه هاي مستعمل كه به عنوان ظروف نگهداري                    ا
اين روش كه در حال     .  زباله مورد استفاده قرار گرفته و مبادرت به تخليه آن ها در كاميون هاي زباله كش مي گردد                

آوري مناسب قرار گيرد يكي از        ع   صورتيكه در خطوط جم     در.  حاضر در اغلب شهرهاي كشور انجام مي گيرد        
 .روش هاي متناسب و مفيد به حساب مي آيد

در .   ـ حمل زباله از منازل بوسيله گاري هاي دستي و انتقال مستقيم آن ها به كاميون هاي سرپوشيده                  ب
 جمع آوري و    لاز مناز اين روش زباله هاي خانگي طبق برنامه هاي پيش بيني شده توسط كارگران تنظيف شهري               

بوسيله چرخ هاي زباله با حجم كافي به ايستگاه هاي مشخص شده در سيستم منتقل گرديده و مستقيماً در                         
 .كاميون هاي زباله كش، بارگيري مي شوند

استفاده از اين   .   ـ جمع آوري زباله از منازل و مراكز توليد و انتقال آن به جايگاه هاي موقت شهري                    ج
در شهرهاي قديمي به علت وجود كوچه هاي تنگ و باريك، عدم دسترسي به ماشين آالت ويژه حمل                 روش عموماً   
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يله مامورين شهرداري با استفاده     وسدر اين روش زباله هاي خانگي ب     .  و نقل و يا كمبود پرسنل تنظيف، معمول است        
نبار مي شوند تا   له و بر روي هم ت     از چرخ هاي زباله كه عموماً غيربهداشتي است به جايگاه هاي موقت حمل گرديد            

 .بوسيله كاميون هاي زباله كش و يا هر وسيله ديگر به ترمينال هاي زباله و يا محل دفع حمل شوند
استفاده از وانت هاي حمل زباله كه طي چند سال اخير در              :   ـ كاربرد وانت ها در حمل و نقل زباله             د

ت كه زباله مستقيماً از كوچه و خيابان هاي باريك برداشته شده           بسياري از شهرهاي كشور معمول گرديده روشي اس       
 منحصر به نواحي و محله هايي از شهر        ت هاتوصيه صريح در استفاده از وان     .  و به ايستگاه هاي انتقال، حمل مي گردد     

 .است كه امكان تردد براي كاميون هاي بزرگتر نباشد
  : S.C.S   (Stationary Container System(    :ابت ـ سيستم هاي جمع آوري زباله با كانتينرهاي ث         ه

سپس .  ر اين روش كانتينرهاي مستقر در اماكن توليد زباله بوسيله مردم و يا مامورين شهرداري بارگيري مي شوند                د
كاميون هاي ويژه حمل زباله، طبق برنامه از پيش تعيين شده به محل استقرار كانتينر حركت نموده و پس از تخليه                     

زباله هاي تخليه شده از كانتينرها به ايستگاه انتقال،        .  نمايند مي  ه در مخزن خود، كانتينر را در محل اصلي مستقر         زبال
 .ترمينال هاي زباله و يا محل هاي دفع منتقل مي شوند

   ـ ايستگاه هاي انتقال يا ترمينال هاي زباله1 ـ 4

احداث مي شوند فضاهاي مسطح و       در شهرهاي بزرگ  يستگاه هاي انتقال يا ترمينال هاي زباله كه عموماً        ا
حصاركشي شده اي هستند كه در اصل براي بارگيري زباله از ماشين آالت كوچك به كاميون هاي بزرگ زباله كش                  

ين تاسيسات زماني بكار گرفته مي شوند كه محل دفع نهايي از محل جمع آوري زباله               ا  .مورد استفاده قرار مي گيرند   
در چنين شرايطي حمل مستقيم زباله با ماشين آالت كوچك و كم حجم از اماكن توليد                 .  داشته باشد فاصله زيادي   

ايستگاه هاي انتقال  ل  به محل اصلي دفع، غير اقتصادي بوده و هزينه هاي گزافي را در بر خواهد داشت، كنترل كام                 
 فضاي سبز و گل كاري،     بته و نيز ترتي   زباله از نظر آلودگي، انتقال سريع زباله از محل به كمك روش هاي پيشرف              

 .الزامي خواهد بود

  ميت زباله هاي شهري ك ـ5
گاهي از كميت زباله هاي شهري براي طراحي سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري از اهميت ويژه اي                 آ

 .اسبه نمود برخوردار است و بدون اطالع از آن نمي توان پرسنل، ظرفيت و تعداد ماشين آالت مورد نياز را مح                       
مثال براي ايران نرخ توليد سرانه       .  اكنون برآوردهاي مختلفي براي ميزان توليد زباله هاي شهري ارائه شده است            ت

 . گرم برآورد شده كه مسلّما در شهرهاي مختلف متفاوت است800زباله حدود 
و هوايي،    شرايط آب ايد توجه داشت كه نرخ زباله به عوامل متعددي از قبيل موقعيت جغرافيايي محل،                 ب

فصول سال، وجود يا عدم وجود سيستم بازيافت، آداب و رسوم، فرهنگ مردم، وضعيت اقتصادي، سطح آموزش و                    
نكته مهم  .  سطح بهداشت جامعه بستگي دارد كه بايد براي هر شهر به صورت جداگانه و اختصاصي محاسبه شود                  

راحي سيستم مديريت مواد زايد شهر مورد نظر          ط ستقيماً در اينكه از اعداد و ارقام به دست آمده در نقاط ديگر م             
 .مي توان استفاده نمود
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  وش هاي دفع زباله ر ـ6
وش هاي معمول كه تاكنون براي دفع زباله بكار گرفته شده است شامل بازيافت، سوزاندن، دفن                       ر

زي و غيرهوازي   اپيشرفته هو بهداشتي و تهيه كمپوست با استفاده از سيستم هاي سنتي، نيمه صنعتي و مدل هاي                
ا توجه به موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي شهرهاي كشور و وجود زمين هاي باير فراوان در اطراف شهرها                    ب  .است

آن ها را مواد آلي تشكيل مي دهد،        %  70و همچنين ويژگي هاي خاص زباله هاي شهري در ايران كه بيش از                 
 سيستم هاي بازيافت از مبدأ توليد       ايي به صورتي كه در ابتدا با اجر        روش هاي سوزاندن، كمپوست و دفن بهداشت      

 .همراه باشد از اهميت خاصي برخوردار است كه ذيالً به صورت خالصه مورد بحث قرار مي گيرد

   (Incineration)  ـ سوزاندن1 ـ6

است و نيز با      ن ها زياد ر ايران با توجه به كيفيت زباله هاي شهري كه بهره وري بازيافت و كودسازي در آ              د
عنايت به وجود زمين هاي باير و فراواني كه در اطراف شهرها تناسب خاصي براي دفن بهداشتي زباله دارند،                         

اما از آنجا كه آلودگي بيولوژيكي و عفوني        .  سرمايه گذاري در جهت احداث كارخانه هاي زباله سوز، توصيه نمي شود         
ر زباله است، كارشناسان، بهترين روش براي دفع زباله هاي مراكز            يگاز انواع د  زباله هاي بيمارستاني معموال بيش      

 ضمنا محاسن و معايب سوزاندن زباله با دستگاه هاي          .درماني را سوزاندن در كوره هاي زباله سوز، توصيه كرده اند         
 : زباله سوز به شرح زير خالصه مي شود

  حاسنم

.  مقايسه با ساير روش هاي دفع به زمين كمتري نياز دارد          ر د اين روش موثرترين روش دفع زباله است كه        •
خاكستر باقيمانده به علت عاري بودن از مواد آلي و باكتري ها از نظر بهداشتي مخاطره آميز نبوده و قابل                    

 .دفن است
 .آب و هوا و تغييرات جوي تقريباً تاثير مهمي در اين روش ندارد •
 سوز منافع جنبي نظير استفاده از حرارت ايجاد شده براي گرم كردن              سوزاندن زباله در دستگاه هاي زباله     •

 .بويلرها و در نتيجه توليد انرژي بهره دارد

  عايبم

 .اين روش در مقايسه با ساير روش ها به سرمايه گذاري و هزينه اوليه بيشتري نياز دارد •
 .ض مردم استه عموماً مورد اعترا كاين روش ايجاد بو، دود و آلودگي هوا مي نمايد •
 .به پرسنل كارآزموده و افراد مجرب براي بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي زباله سوز نياز است •
 .هزينه نگهداري و تعميرات در اين روش بيش از ساير روش هاي دفع زباله است •
، شيوه چندان   اين روش براي دفع بعضي از مواد زايد خطرناك نظير مواد راديواكتيو و مواد قابل انفجار                   •

 .مناسبي نيست
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   ـ كمپوست يا كود گياهي2 ـ6

هيه بيوكمپوست از فضوالت شهري در مقايسه با ساير روش هاي دفع زباله، بخصوص سوزاندن، ارزان                 ت
ه فضاي  عتر و اقتصادي تر است، بطوريكه در حوالي شهرها با سرمايه گذاري كمي مي توان كود مناسبي جهت توس                 

يادآور مي شود كه به علت گنجايش نسبتا زياد تاسيسات تهيه              .   منظور فروش تهيه نمود     سبز شهري و يا به     
كمپوست و نيز محدوديت حجم توليد و الزام به رعايت زمان تبديل مواد آلي زباله به كمپوست، نمي توان كليه                        

له نظير دفن بهداشتي نيز     ز روش هاي ديگر دفع زبا     ا زباله هاي شهري را به كود كمپوست تبديل كرد، بلكه استفاده         
از زباله هاي شهري در ايران را مواد آلي تشكيل مي دهند           %  70ز آنجا كه بيش از      ا  .يك مسئله اجتناب ناپذير است    

 .توليد بيوكمپوست مي تواند بخوبي در صدر برنامه هاي بازيافت و دفع بهداشتي زباله در كشور ما قرار گيرد
ـ   تع از تجزيه كنترل شده مواد آلي در حرارت و رطوبت مناسب بوسيله             بارت است   ع  ريف كلمه كمپوست 

كمپوست داراي درصد زيادي     .  باكتري ها، قارچ ها، كپك ها و ساير ميكروارگانيسم هاي هوازي و يا غير هوازي              
. ودش اصالح كننده خاك بوده و باعث بهبود شرايط زندگي و عملكرد موجودات خاك مي                 هوموس.  هوموس است 

 اينكه هوموس حاوي مقدار زيادي مواد ازته مي باشد كه بتدريج در خاك آزاد شده و در اختيار گياه قرار                      نكته مهم 
 .مي گيرد

  وامل موثر در تهيه كود از زبالهع

 .  درصد باشد60 تا 50رطوبت توده كمپوست بايستي بين  •
 .) يهواده(از براي تجزيه مواد يتامين اكسيژن مورد ن •
 . درجه سانتي گراد است60درجه حرارت مورد نياز براي تجزيه مواد حدود  •
 . همگن بودن مواد به منظور كنترل عمل تجزيه •

تنظيم نسبت  •
N
C) باشد30ين نسبت بايد حدود ا . ( 

تر شده و در    ابعاد و قطعات موادي كه بايد تجزيه گردند هرچه كوچكتر باشد، مجموع سطح آن ها بيش                   •
 .نتيجه سطح تماس آن ها با ميكروارگانيسم افزايش مي يابد

 .رعايت استانداردهاي كمپوست در محصول نهايي، ضروري است •
 
. ، هوادهي متناوب موادي است كه از آن ها كمپوست تهيه مي شود              صول كار در تهيه كود از زباله        ا

ت، كنترل مگس و بوهاي     ر مواد، باعث افزايش درجه حرا     هوادهي عالوه بر تامين اكسيژن مورد نياز براي تجزيه         
ر تهيه كود از زباله، دفع مواد غير قابل كمپوست،             د  .ناهنجار و  در نهايت تسريع در عمل تجزيه مواد مي شود             

جداسازي مواد غيرقابل كمپوست، ميزان نياز به كمپوست، و نحوه كاربرد آن، توليد بو و كنترل آن، جنبه هاي                        
 .و قيمت تمام شده كمپوست همگي فاكتورهايي هستند كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرندبهداشتي 

   ـ دفن بهداشتي زباله3 ـ6

فن بهداشتي زباله عبارت است از انتقال مواد زايد جامد به محل ويژه دفن آن ها در دل خاك بنحوي كه                    د
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در .  م مواد زايد است   ئثابت شده براي دفع دا    دفن بهداشتي، يك روش موثر و       .  خطري متوجه محيط زيست نشود    
هر منطقه اي كه زمين كافي و مناسب وجود داشته باشد، روش دفن بهداشتي مي تواند بخوبي مورد استفاده قرار                     

عمليات دفن بهداشتي زباله شامل چهار مرحله زير         .  اين روش متداول ترين روش دفع زباله در جهان است          .  گيرد
 : است

  در يك وضع كنترل شدهريختن زباله  •
 )  متر2به ضخامت حدود (پراكندن و فشردگي زباله در يك اليه نازك براي حجم مواد  •
  سانتي متر20پوشاندن مواد با يك اليه خاك به ضخامت حدود  •
   سانتي متر با خاك60پوشش اليه نهايي زباله به ضخامت حدود  •
ي دفع زباله هاي شهري است و به عنوان يك          ائن بر فن بهداشتي زباله يك روش كامالً قابل قبول و مطم          د

پوشاندن مواد در دفن بهداشتي زباله به طور موثر از تماس              .  جايگزين در مقابل تلنبار كردن زباله مطرح است         
اليه پوششي خاك همچنين از     .  حشرات، جوندگان، حيوانات ديگر و پرندگان با زباله ها جلوگيري به عمل مي آورد            

 جلوگيري كرده و مقدار آب سطحي را كه ممكن است به داخل محل دفن نفوذ كند به                        زايد موادتبادل هوا و    
 سانتي متر و    15ضخامت اليه خاكي كه براي پوشش روزانه مواد به كار مي رود بايستي حداقل                .  حداقل مي رساند 

اي توليدي در   زهنشت گا  سانتي متر باشد تا از نظر ايجاد و يا              60پوشش نهايي خاك در روي شيارهاي زباله          
 .اعماق و يا سطح زمين كنترل الزم به عمل آيد

   ـ  انتخاب محل دفن زباله1ـ 3ـ6

نتخاب زمين مورد نياز مناسب براي دفن زباله هاي شهري، مهمترين عمل در دفن بهداشتي محسوب                  ا
بهداشت محيط، سازمان   مي شود كه بايد با دقت كافي و همكاري ادارات و موسساتي چون حفاظت محيط زيست،                 

محل دفن  .   انجام شود  ي هاآب منطقه اي، سرجنگلداري، كشاورزي و منابع طبيعي و نيز با تشريك مساعي شهردار             
اين امر هم از نظر ايجاد      .   سال محاسبه شده و در جهت توسعه شهر نباشد          25بهداشتي زباله بايد حداقل به مدت       

 و هم از نظر مسائلي كه در اجراي عمليات در محل دفن مورد               شاله ك ترافيك ناشي از رفت و آمد كاميون هاي زب       
انتخاب نوع زمين براي طراحي دفن بهداشتي زباله و عمليات بهره برداري و نيز                 .  توجه است، حائز اهميت است     

دفن بطور خالصه فاكتورهاي مهمي كه در انتخاب محل          .  ابزار مورد نياز تاثير بسيار مستقيمي در اين مورد دارد           
له بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از توجه به بهداشت و سالمت عمومي، سطح زمين مورد نياز، توپوگرافي                      باز

منطقه، مطالعات هيدرولوژي و زمين شناسي جايگاه، قابليت دسترسي به خاك پوششي مناسب، قابليت دسترسي به                
محل دفن، هزينه ها و استفاده هاي آتي      ي  ب، زهكش محل دفن، فاصله شهر تا محل دفن، رعايت جهت بادهاي غال          

 در اين   (EIA) رعايت اصول و ضوابط ارزيابي اثرات توسعه          .از زمين و توجه خاص هر طرح جامع توسعه شهري          
 .زمينه ضروري است

   ـ روش هاي مختلف دفن بهداشتي زباله2ـ 3ـ6

سطح آبهاي زير زميني و ميزان        وش هاي مختلف دفن بهداشتي زباله بر حسب موقعيت جغرافيايي،             ر
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قابل ذكر است كه توضيح كامل يكايك اين روش ها از          .  خاك قابل دسترس جهت پوشش زباله بسيار متفاوت است        
توضيح .  حوصله اين گفتار، خارج بوده و تنها با شرح كلي روش هاي مسطح، سراشيبي، ترانشه اي اكتفا مي گردد                   

 .ر دفن بهداشتي زباله در كتب و مراجع مربوطه موجود استكامل اين روش ها و يا سيستم هاي ديگ

 
 ) Area Method (بهداشتي به صورت مسطح لف ـ  روش دفنا

ز اين روش در موقعي استفاده مي شود كه زمين براي گودبرداري، مناسب نباشد در اين روش زباله ها بعد                   ا
 در روي زمين تسطيح گرديده و اليه هاي زباله          سانتي متر  40ـ75از تخليه به صورت نوارهاي باريكي به ضخامت         

له به بعد روي اليه هاي آماده شده        رحاز اين م  .   سانتي متر برسد   180ـ300فشرده مي شوند تا ضخامت آن ها به        
 . گسترده و فشرده مي شوند15ـ30قشري از خاك به ضخامت 

 
 ) Ramp Method ( ـ  روش سراشيبيب

ك براي پوشش زباله در دسترس باشد از روش سراشيبي استفاده              غلب در مواردي كه مقدار كمي خا        ا
اصوال مساعدترين منطقه براي عمليات دفن بهداشتي زباله در اين روش، مناطق كوهستاني با شيب كم                 .  مي نمايند

ر اين عمليات جايگزيني و فشردن مواد طبقه روش قبلي          د  .است، كه خوشبختانه به وفور در كشور ما يافت مي شود         
 .ورت گرفته و خاك الزم براي پوشاندن زباله از قسمت هاي ديگر محل تامين مي گرددص

 
 ) Trench Method ( ـ  روش ترانشه اي يا گودايج

ين روش در مناطقي كه خاك به عمق كافي در دسترس بوده و سطح آب هاي زير زميني به كفايت                        ا
 متر  5/4ـ15 و عرض    1ـ4 ، عمق    12-30نشه هايي به طول    بدين ترتيب ترا  .  پايين است مورد استفاده قرار مي گيرد     

از اين پس زباله در ترانشه هايي كه از قبل آماده شده است تخليه گرديده و به صورت اليه هاي نازكي                   .  شود مي  حفر
 .  سانتي متر است فشرده مي گردد150ـ200كه معموال بين 

 و در صورت لزوم با قشري از خاك به ضخامت              متر رسيده و   2-5/2ارتفاع اين اليه ها بايستي حداكثر       
 . شوندده سانتي متر پوشي10ـ30

  بازيافت مواد ـ7
كي از مهمترين اهداف در پردازش مواد زايد جامد، بازيافت و جداسازي تركيبات با ارزش از داخل زباله                    ي

جداسازي اجزاي تركيبي مواد    امروزه تكنيك هاي مختلفي در جهان براي تفكيك و         .  و تبديل آن به مواد اوليه است      
تفكيك  و   تفكيك از مبدأ توليد   كه از مهمترين اين تكنيك ها مي توان به دو روش عمده             زايد جامد توسعه يافته اند   

شايان ذكر است كه اخيرا ضوابط و استانداردهاي بازيافت،         .  كه ذيال به آن پرداخته خواهد شد، اشاره كرد        در مقصد   
  .يت آن ضرورت تام داردتدوين گرديده است و رعا
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  لف ـ تفكيك از مبدأ توليدا

وش جداسازي و تفكيك در مبدأ يكي از مهمترين و كم هزينه ترين روش هاي جداسازي و تفكيك                     ر
 . مواد زايد، محسوب مي شود

در اين روش، زايدات قابل بازيافت پس از جداسازي در منزل جهت ذخيره سازي به ظروف ويژه اي كه                     
 سرويس هاي ويژه و منظم از محل        سطر در محيط هاي مسكوني، نصب گرديده اند، منتقل و سپس تو          بدين منظو 

يكي از محسنات اين روش عدم اختالط و آلودگي مواد زايد قابل بازيافت با               .  توليد به محل تبديل، حمل مي گردند     
 .اي مازاد استعفوني و شستشوي مضاعف و همچنين صرف هزينه هدهم و در نتيجه عدم نياز به ض

   ـ تفكيك در مقصدب

وش جداسازي و يا تفكيك در مقصد نيز يكي ديگر از روش هاي بازيافت و جداسازي مواد زايد به                        ر
در اين روش زايدات قابل بازيافت پس از ورود به مراكز انتقال و يا دفع به توسط روش سنتي و با                       .  حساب مي آيد 

از داخل مواد   .  .  .  با، تونل باد و       ر ستم هاي مكانيزه همانند سرند، آهن     صرف نيروي انساني و يا توسط انواع سي         
طور كلي هر كارخانه بازيافت و تبديل مواد زايد جامد از سه قسمت اساسي زير                  ب  .تفكيك و جداسازي مي گردند   

 : تشكيل شده است
   قسمت دريافت مواد ـ1
    قسمت جداسازي ـ2
 د  قسمت آماده سازي محصول و تولي ـ3
در عمل بين كميت    .  ز نظر كلي تمام موادي را كه مصرف كنندگان به دور مي ريزند مي توان بازيابي كرد               ا

موادي كه براي بازيابي و برگشت به صورت مواد اصلي نامناسب هستند               .  و كيفيت اين مواد تفاوت وجود دارد        
از اينرو مديريت مواد زايد     .   مي باشند وبمرغموادي مي باشند كه عناصر تشكيل دهنده آن ها بسيار متفاوت بوده و نا           

جامد با دارا بودن اهداف مشخص در مورد مقداري از زباله كه بايد بازيابي شده و يا به روش هاي ديگر دفع تحويل                      
ا توجه به ميزان مواد      ب  .ن مواد خواهد بود   يگردد، قادر به ارائه سيستم مشخصي از بكارگيري و استفاده مجدد ا              

ده زباله، ميزان بازيافت آن ها نيز در هر كشوري بر حسب سياست گذاري ها و وضعيت اقتصادي و نياز                   تشكيل دهن 
 .به منابع تفاوت دارد

 درصد مواد بازيافتي از قبيل كاغذ، كارتن، پالستيك، شيشه و فلزات و نيز حدود                20ر كشور ما با وجود      د
بدأ يك تحول اساسي در مديريت مواد زايد جامد خواهد            درصد مواد قابل كمپوست اتخاذ سيستم بازيافت از م          70
 .ي و مراكز بهداشتي ممنوع مي باشدانقابل ذكر است كه در حال حاضر بازيافت از زباله هاي بيمارست. بود

   زايد جامد شهريد راه كارهاي اساسي ويژه بهينه سازي مديريت موا ـ8
و ازجمله توجه به توليد زباله كمتر در محور بازيافت از           ر اين زمينه انجام مديريت صحيح مواد زايد جامد          د

دفع صحيح اينگونه مواد كه در واقع اركان اصلي بهينه سازي اين مديريت را تشكيل                    مبدأ توليد، جمع آوري و     
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ن صحيح و عاري از نقص مديريت پس مانده ها،          نوتوجه به رفاه پرسنلي، تهيه قا      .  مي دهد از ضروريات امر است     
.  به خارج ازجمله مواردي است كه مي بايستي در برنامه مديريت زايدات شهري كشور مدنظر قرار گيرد                   وابستگي

بدين ترتيب آنچه مسلّّم است بهره گيري از تجربه هاي كسب شده شهرداري هاي كشور طي سال هاي اخير                       
ي روند اين مديريت را در       قادر است با توجه به محاسن و معايب آن راهكارهاي اساسي و خطوط اصل                همي باشد ك 

 به منظور احتراز از اطاله كالم، مواردي چند از راهكارهاي اساسي را كه قطعا در بهينه                  .سال هاي آتي ترسيم نمايد   
سازي مديريت زايدات شهري كشورمان ايران، موثر است به شرح زير خالصه نموده، اميد است در برنامه هاي ويژه                  

 .رد توجه قرار گيردبهداشت و محيط زيست كشور مو
انجام مطالعات الزم جهت بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله در شهرهاي مختلف كشور با توجه                      •

 خاص بر اصول توليد زباله كمتر
نداردهاي الزم در اين زمينه با توجه خاص بر مواد زايد           اتهيه مقدمات تدوين، ارائه و تصويب قوانين و است         •

 مراكز بهداشتي درماني كشورسمي و خطرناك بويژه زباله 
 برگزاري سمينارها و آموزش هاي الزم جهت كادر خدمات شهري در شهرداري هاي كشور •
تامين اعتبارات الزم جهت بهبود بهداشت محيط شهرها از طريق وزارت كشور بويژه توسعه صنايع                       •

  بيوكمپوست
ور مكانيزه نمودن روش هاي جديد     انجام اقدامات اساسي در جهت تامين ماشين آالت مورد نياز به منظ              •

 جمع آوري و دفع مواد زايد
انجام هماهنگي هاي الزم جهت تامين اعتبارات مورد نياز جهت احداث كارخانه هاي بيوكمپوست و                     •

 طريق سيستم بانكي كشور بازيافت از مبدأ توليد از
د و جلوگيري و ممانعت از       تهيه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي الزم جهت بهبود مديريت مواد زايد جام             •

 بازيافت غير بهداشتي مواد زايد در شهرها

 خالصه
توسعه برنامه هاي بيوكمپوست به صورت خانگي، روستايي و صنعتي و احتراز از برنامه هاي كمپوست                   

نترل مواد زايد جامد و ازجمله زباله هاي سمي و            ك.  مخلوط كه عاري از جنبه هاي اقتصادي و بهداشتي است           
ناك كه بخشي از آنرا زباله هاي بيمارستاني تشكيل مي دهد يك امر اجتناب ناپذير در مديريت زايدات شهري                   خطر
همه روزه وجود هزاران تُن زباله در شهرهاي مختلف كشور با همه تنوعي كه از نظر آلودگي دارند مسئله اي                    .  است

 بايستي در صدر برنامه هاي بهداشت و محيط       ه به افزايش جمعيت و توسعه صنعت و تكنولوژي مي         جو ت است كه با  
توجه به اهميت مسئله در اين مقوله ابتدا مواردي چند از خطرات بهداشتي،              بدين لحاظ و با   .  زيست كشور قرار گيرد   

در روش هاي دفع زباله     .  ردگينوع و ميزان زباله و سپس سيستم هاي جمع آوري و دفع، مورد توجه قرار مي                     
بازيافت از مبدأ و دفع بهداشتي هرچند به صورت مختصر لكن با اهميت خاصي توضيح داده                 سيستم هاي كمپوست   

نكته قابل ذكر در اين است كه مطالب منتخب در اين مجموعه با توجه به محدوديتي كه وجود دارد به                          .  شود
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شده در اين مبحث    القمندان توصيه مي شود كه در صورت نياز به منابع علمي ذكر               ع اختصار، بيان گرديده و به     
 .مراجعه فرمايند
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 آلودگي هوا و اثرات آن
Air pollution and its effects 

 
 **، دكتر مهرنوش ابطحي *دكتر منصور غياث الدين

 دانشگاه علوم پزشكي تهران  * 

 و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده بهداشت** 

 هداف درس ا
 

 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 ه تاريخچه آلودگي هوا اشاره نمايدب 

 آلودگي هوا را تعريف كند 

 منابع آلودگي هوا را بيان كند 

 اثرات هوا بر سالمت جامعه را شرح دهد 

 ارتباط آلودگي هوا و سرطان را توضيح دهد 

 .استانداردهاي هواي آزاد را توضيح دهد 

 واژه هاي كليدي 

 يآلودگي، هوا، سوخت هاي فسيلي، صنعت، بيمار 

 مقدمه 

ز زمان برپايي آتش، آلودگي هوا با انسان بوده است ولي در دوران هاي مختلف به جنبه هاي متفاوتي از                    ا
ر مقياس كوچك، آلودگي هاي محلي كه اثراتي از مزاحمت هاي ساده تا                  د  .آلودگي اهميت داده شده است      

د و در حد جهاني مسائلي مثل تخريب اليه         بيماري هاي خطرناك و ديرعالج را باعث مي شوند، مورد توجه مي باشن         
عتي صنمنشاء آلودگي هاي هوا در اوايل انقالب       .  اوزن، باران هاي اسيدي و گرمايش زمين مورد توجه و بحث است           

 مسئوليت آلودگي هوا در شهرها با       معمدتا صنايع و سوخت زغال سنگ بوده است و در قرن بيستم و بيست و يك                
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وخت هاي فسيلي در حمل و نقل صنعت از يك طرف و فرآيندهاي صنعتي با              س  . باشدحمل و نقل درون شهري مي     
در اين گفتار   .  مصرف مواد خام و محصوالت توليدي از طرف ديگر از عوامل عمده آلودگي هاي دست ساز مي باشند               

 مورد بحث   واهم ه مختصري از تاريخچه حوادث مهم آلودگي هوا، طبقه بندي، اثرات و استاندارد هاي آالينده هاي م             
 .قرار خواهند گرفت

 اريخچه و حوادث تاريخي آلودگي هوات

قتي و"  :  ر گزارشي از وضعيت رم مي گويد     د)  Seneca(   ميالدي فيلسوف رومي به نام سِنِكا       61ر قرن   د
د  ها كه مي چرخيدند و بخارات بيماري زا و دوده را به هوا مي ريختن              شمن از هواي سنگين رم و بوهاي بد دودك         

ر د)  Tutbury Castle  (قتي كه آلودگي هوا در كاخ تاتبري        و  "خارج شدم احساس تغيير در حالت خود نمودم         
ال بعد سوخت زغال سنگ      س 160  .ناكينگ هام براي الينور همسر هِنري دوم غيرقابل تحمل بود، تغيير مكان داد             

: اني صادر كرد كه در آن گفته شده است            ميالدي ادوارد اول فرم    1300در لندن ممنوع شد؛ بطوري كه در سال          
تمام كساني كه صداي مرا مي شنوند آگاه باشند كه اگر به علت سوزاندن زغال مقصر شناخته شوند، سر خود را از                      "

  (بروشوري با عنوان فومي فوجيوم         رد)  John Evelyn  (لينوِّ جان اِ   1661 در سال      "دست خواهند داد   
Famifugium  (تشر شد راه حل هايي را براي كاهش آلودگي هاي هوا پيشنهاد كرد كه                 من 1772ه در سال     ك

سائل و مشكالت آلودگي در دوران هاي انقالب صنعتي، شروع قرن بيستم تا             م .بسياري از آن ها هنوز كاربرد دارند     
 .  به بعد متفاوت بوده است1925 و از 1925

وا بوده است كه جهت مثال و براي بيشتر           جهان شاهد چند حادثه مهم آلودگي ه        1925 در دوره بعد از   
 .روشن شدن موضوع آلودگي هوا در قرن هاي اخير، به اختصار به نمونه هايي از آن اشاره مي شود

اولين حادثه  آلودگي هوا كه توجه جامعه جهاني را به اثرات كشنده و مخرب  اين پديده، جلب كرد، رخداد                    
 و به علّت وجود وارونگي هوا و تراكم آالينده هاي            1930 اول دسامبر    اين حادثه در روز   .  دره ميوز بلژيك است   

در اين  .   روز طول كشيد   5صنايع، اسيد سولفوريك، شيشه سازي و تهيه فلز روي شروع شد و حدود                   خروجي از 
 قسمت  38وا طي روز هاي فوق، تا       ه SO2    غلظت.   نفر انسان و تعداد زيادي گاو و گوسفند تلف شدند           60مدت،  

 . ميليون بوده استدر
 نفر  6000 در شهر دنورا اتفاق افتاد و تراكم آالينده ها باعث بيماري            1948 اكتبر   31رخداد مهم بعدي در     

 اما شايد بتوان گفت معروفترين رخداد آلودگي         . هزار نفري شهر شد كه تعدادي هم بستري شدند           12از جمعيت   
.  نفر مرگ و مير افزوده مي باشد       4000 با     1952 دسامبر   9تا    5هوا، رخداد آلودگي هواي لندن در فاصله زماني          
شيميايي، تشكيل شده از مخلوط تراكم       )  اسماگ( روز، مه دود      4عامل اين تعداد مرگ و مير اضافي در عرض            

 ر كليه موارد فوق و ساير حوادث مشابه بيشتر قربانيان افراد مسن، بيماران ريوي و                د.  ذرات و انيدريد سولفورو بود    
 كتاب  هشرح بيشتر در مورد اين حوادث را مي توانيد در اكثر كتاب هاي آلودگي هوا، ازجمل               .  اطفال خردسال بوده اند  

 .آلودگي هوا، ترجمه دكتر غياث الدين، انتشارات دانشگاه تهران مطالعه فرماييد
ه وضع قوانين،   ين حوادث و حوادث مشابه در نيويورك، لوس آنجلس، پوزاريكاي مكزيك و غيره منجر ب              ا

مقررات و استاندارد هايي شد كه از آن زمان تا به حال چندين بار تجديد نظر شده است و در پايان اين گفتار،                            
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 . سازمان جهاني بهداشت درج خواهد شد1998استانداردهاي منتشره در سال 
 به تصويب   1374ولي آخرين قانون در سال       .  ابقه قانون گذاري در ايران از سه دهه تجاوز نمي كند           س

تصويب هيئت وزيران      به 1379 سال در شهريور     5مجلس شوراي اسالمي رسيد كه آيين نامه اجرايي آن پس از             
 .رسيد و ابالغ گرديد

 طبقه بندي آالينده هاي هوا

الينده هاي هوا را به چند طريق تقسيم كرده اند كه از آن جمله مي توان به تقسيم از نظر منشاء آلودگي                     آ
ليه و ثانويه مي باشد و تقسيم از نظر اثرات فيزيولوژيكي نام بردكه او. 

 ز نظر منشاءا

 آنهايي هستند كه به همان شكل و تركيبي كه از منبع توليد، خارج شده اند در هوا وجود                  اوليهالينده هاي  آ
 وليه مانند ا .شيد توليد مي شوند   معموال از تركيب آالينده هاي اوليه تحت تاثير اشعه خور          ثانويهآالينده هاي  دارند و   

SO2 ، CO  ، HCقسمت عمده   ون ثانويه مثل اسماگ فوتوشيميايي، اوز  وNO2 . 

  ز نظر اثرات فيزيولوژيكيا

  :  گروه عمده تقسيم مي شوند كه عبارتند از5ه ب
 رقيق كردن    متان و ساير گاز هاي خنثي كه با        ،CO2  فه كننده ها شامل خفه كننده هاي ساده مانند       خ)  1

، باعث خفگي مي شوند و خفه كننده هاي تركيبي كه به علت تركيب با آنزيم ها و               )محيط  هاي بسته (اكسيژن محيط   
 . COارگان هاي بدن ايجاد خفگي مي كنند مانند

  مجاري تحتاني تنفسي   و)  SO2  (حريك كننده هــا شامل تحريك كننده هاي مجاري فوقاني تنفسي        ت )2
)NO2 ( شوندمي. 

دند، مثل تركيبات جيوه،    رموم سيستميك كه با حمله به ارگان ها باعث بيماري عضوي از بدن مي گ             س)  3
  .سرب، هيدروكربن هاي آروماتيك

  ركيبات مخدر و بيهوش كننده كه روي اعصاب اثر مي گذارند، مثل هيدروكربن هاي اليفاتيك كلرهت) 4
  .بن هاي عطري چند هسته ايواد سرطان زا ـ بنزاپيرن، بنزن، هيدروكرم) 5

 نابع آلودگي هوام

 همانطور كه از    روه ثابت گ  .نابع انتشار آالينده هاي هوا را به دو گروه ثابت و متحرّك تقسيم كرده اند               م
 انواع وسايل نقليه    منابع متحرّك اسم آن ها پيداست شامل صنايع، نيروگاه ها و مراكز تجاري و مسكوني مي شود و               

لودگي هوا در   آ  .وتور سيكلت، قطارهاي روزميني و زيرزميني تا هواپيما و كشتي را شامل مي گردد               از اتومبيل، م  
به علّت مصرف سوخت است و هم نوع فرآيند، در حالي كه در منابع متحرّك عمدتا حاصل احتراق                         صنايع هم 

 .سوخت بوده و به صورت گاز هاي آالينده و يا ذرات، وارد هوا مي شود
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   ليتر سوخت1000ضريب انتشار مواد نفتي بر حسب كيلوگرم آلودگي براي  ـ  1دول ج 

VOC NOx CO SO3 SO2 يگ بخارد ذرات 

09./ 8 6./ S 43./   S19 255/1 وخت مازوت براي نيروگاه ها   س
034./ 6/6 6./ S 24./   S19 255/1 ازوت صنعتي       م 

024/0 4/2 6/0 S 24./   S17 24/0 تي     ازوئيل صنعگ 

14./ 6/6 6./ S 24./   S19 255/1 ازوت تجاري      م 

04./ 4/2 6./ S 24./   S17 24/0 ازوئيل تجاري     گ 

085./ 2/2 6./ S 24./ S    17 3/0 فت و گاز خانگي    ن 

 = Sرصد گوگرد موجود در سوخت  د  

تلف، تا حدودي متفاوت بوده و ممكن است         توضيح اين كه اعداد و ارقام مندرج در اين جدول، در مطالعات مخ              
 .در بعضي از موارد، قابل استناد نباشد

. براي بيان غلظت آالينده هاي هوا مي توان از واحدهاي جرمي ـ حجمي و حجمي ـ حجمي استفاده نمود                 
در حالي  قابل كاربرد مي باشد،    )  ذرات و گازها  ( براي بيان غلظت كليه آالينده هاي هوا          واحدهاي جرمي ـ حجمي   

غلظت جرمي ـ   .   تنها مي توان براي بيان غلظت آالينده هاي گازي استفاده كرد          واحدهاي حجمي ـ حجمي   كه از   
بيان )  mg/m3(يا ميلي گرم بر مترمكعب     )  µg/m3(حجمي آالينده هاي هوا معموالً با واحد ميكروگرم بر مترمكعب          

 استفاده مي شود كه قابل تبديل به واحدهاي جرمي ـ          ppmهمچنين براي بيان آالينده هاي گازي از واحد        .  مي شود
عالوه بر اين، براي بيانمقدار آلودگي توليد شده از منابع ثابت از واحد وزن و  برحسب  وزن آلودگي                      .  حجمي است 

ريب ض  . مي گويند نتشار ا ضريببه واحد وزن مواد خام مصرفي يا محصول توليدي استفاده مي نمايند كه  به آن                  
 . مي باشد2 و 1ر براي آالينده هاي مهم بعضي منابع بدون وسيله كنترل به شرح جدول هاي شماره انتشا

ي از سوخت و مواد خام، توليدات مياني و محصول نهايي هم وارد               شر صنايع، عالوه بر آالينده هاي نا      د
در صنايع  .  ي توليد مي شوند   فلورايد و ذرات هيدروكربن چند هسته اي عطر       در صنعت آلومينيوم،  هوا مي شود؛ مثال    

ين و  كس، فلزات سنگين مثل كادميوم و تركيبات خطرناك دي ا           زباله سوز ها ، سرب وارد هوا مي شود و از         فلزي
نوع آالينده و ضرايب انتشار براي صنايع، با شناخت و بررسي فرآيند و در نهايت اندازه گيري                .  فوران منتشر مي شوند  
 .امكان پذير مي باشد

 برداري و اندازه گيري آلودگي هوامونه ن

استاندارد   مونه برداري آلودگي هوا هم از منابع و هم هواي آزاد صورت مي گيرد و براي اين كار روش                    ن
  كتاب هاي و  Air Quality Monitring    ،ASTMوجود دارد كه در صورت نياز توصيه مي شود به كتاب هاي             

Text شيميايي نيز روش هاي الكترونيك، نورسنجي و كامال اتوماتيك و دقيق          براي آناليز   .  لودگي هوا مراجعه شود    آ
 .باشد مورد استفاده قرار مي گيرد مي ASTM و همچنين روش هاي ساده دستي كه مورد تاييد
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 آلودگي ناشي از صنعت

يفيات هوا بسيار زيادتر و يا بسيار كمتر از حد الزم گردد نوعي تعفّن دراگر يكي از ك   .  .  .  
هوا پديد مي آيد كه شباهت به گنديدگي آب مرداب هاي متعفّن دارد، گوهر هوا به تباهي

 )ابن سينا ـ قانون در طب( .مي گرايد و همه گيري، پديد مي آيد
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   ـ  ضرايب انتشار براي اتومبيل و كاميون2دول ج

 
 اتومبيل كاميون

 ديزل
G/km 

 جرقه اي
G/km 

كاهش در اتومبيل جديد 
(%) 

 1968ساخت قبل از 
G/km 

 آلودگي

12 7 75 5/2 NOx 

17 150 95 65 CO 

 هيدروكربن نسوخته 10 90 17 3

 ذرات 5/0 40 خيلي كم 5/0

 
 ثرات آلودگي هواا

  قدمهم

د و آثار فرهنگي     ثرات مضرّ آلودگي هوا بر سالمت انسان، حيوان و گياهان و همچنين تخريب موا                  ا
ي چند دهة اخير مساله باران هاي اسيدي اليه اوزن و گرمايش              ط .موضوع بررسي و مطالعات زيادي بوده است       

 .ن بر اكوسيستم و در نهايت انسان، نيز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است آزمين و پيامد هاي
كشورها مي توانند با كاهش سطح آلودگي هوا،         .  ستآلودگي هوا يك خطر بزرگ زيست محيطي براي سالمتي ا          

بار بيماري مرتبط با سكته مغزي، بيماري قلبي، سرطان ريه و بيماري هاي حاد و مزمن تنفسي مانند آسم، را                         
 . دهند كاهش

هرچه ميزان آلودگي هواي كشوري پايين تر باشد و يا به عبارتي هواي آن كشور از كيفيت باالتر و                         
ار باشد، وضعيت سالمت افراد آن جامعه در كوتاه مدت و بلند مدت، از نظر قلب و عروق و دستگاه                      بهتري برخورد 

 درصد  91، حدود   2016، در سال    )2005بازنگري    (WHOبر اساس رهنمود كيفيت هواي      .  تنفسي بهتر خواهد بود   
استانداردهاي كيفيت هوا در    جمعيت جهان، در مناطقي زندگي مي كردند كه كيفيت هوا در آن مناطق پايين تر از                  

 ميليون مرگ زودرس    4/2، حدود   2016بطوري كه تخمين زده شده است در سال          .  سازمان بهداشت جهاني بود   
 قرار  از  ناشي  مير  و  مرگ  اين.  در شهرها و روستاها رخ داده است      )  Outdoor(آزاد  ناشي از مواجهه با آلودگي هواي       

 و  تنفسي  و  عروقي  قلبي  بيماري  باعث  كه  است)  PM2.5  (كمتر  يا  نميكرو  5/2با قطر     ذرات  معرض  در  گرفتن
 .مي شود سرطان

، در كشورهاي كم درآمد و با        ) ميليون مرگ و مير زودرس      4/2از  ( درصد مرگ هاي زودرس      91حدود  
 .آرام بوده است    اقيانوس  غربي  درآمد متوسط رخ داده و عمده مرگ ها مربوط به مناطق جنوب شرقي آسيا و مناطق              

آخرين برآوردهاي بار بيماري نشان داده است كه آلودگي هوا نقش بسيار قابل توجهي در ايجاد بيماري و مرگ                       
 .ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي دارد
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 درصد مرگ و مير ناشي از آلودگي هواي آزاد به علت بيماري  هاي              58، حدود   2016 در سال    WHOطبق برآورد   
 درصد مرگ ها، ناشي از بيماري مزمن انسداد ريه و            18 بوده است، در حالي كه        قلبي ايسكميك و سكته مغزي     

 درصد مرگ و مير نيز مربوط به سرطان ريه ناشي از آلودگي هواي                6عفونت هاي حاد دستگاه تنفسي تحتاني و        
 .آزاد بود

) IARC( توسط سازمان بين المللي آژانس بين المللي تحقيقات سرطان             2013همچنين ارزيابي سال     
سازمان جهاني بهداشت نشان داد كه آلودگي هواي آزاد براي انسان سرطان زا است، زيرا تركيبات تشكيل دهنده                    

همچنين بين  .  ذرات آلودگي هوا، بيشترين ارتباط با افزايش ميزان وقوع سرطان، به ويژه سرطان ريه را دارند                    
 .مثانه ارتباط مشاهده شده است/ ه ادراري و افزايش سرطان دستگا) خارج از خانه(آلودگي هواي آزاد 

سياست ها و نيز سرمايه گذاري هايي كه از حمل و نقل پاك تر، خانه ها، نيروگاه ها و صنايع با انرژي كارآمد                  
و مديريت بهتر و كاراي پسماند شهري، حمايت مي كنند، موجب كاهش اصلي ترين منابع توليد آلودگي هوا                        

 .مي شوند
 و ازن در    PM2.5در مقادير غلظت ذرات     )  2015 تا   2006(كه در خصوص تغييرات ده ساله       در مطالعه اي   

هواي تهران و اثرات بهداشتي آن بر روي ساكنين اين شهر انجام گرفت، نتايج نشان داد كه ميانگين غلظت                         
 76 تا   4/35عب و    ميكروگرم در مترمك   8/38 تا   7/24ساليانه اين دو آالينده در طي اين ده سال، به ترتيب بين               

 سال  6 ميكرون در شهر تهران در        5/2غلظت ذرات معلق كوچكتر از       .  ميكروگرم در مترمكعب تغيير كرده است      
، به طور قابل توجهي كاهش       )2015 تا   2008سالهاي  ( سال اخير    8و غلظت ازن در در       )  2015 تا   2010(اخير  

(معرض غلظت هاي باالتر از رهنمودهاي كيفيت هواي         اما در همه اين سالها، شهروندان تهراني در          .  يافته است 
WHO  (  برابرμg/m3  10         و مقادير استاندارد هواي پاك ايران برابر μg/m3    12 نتايج اين مطالعه گزارش    .   بوده اند

8ناشي از سكته مغزي، بين      %  2/36تا  %  5/24داد كه مواجهه بلند مدت شهروندان تهراني موجب مرگ و مير بين             
ناشي %  3/15 تا   7/10ناشي از سرطان ريه،     %  2/19 تا   6/13ناشي از بيماري اسكيميك قلبي، بين       %  1/24 تا   19/

از عفونت حاد دستگاه تنفسي تحتاني و سهم مرگ و مير            %  2/25 تا   COPD(  ،15(از بيماري انسداد ريوي مزمن      
مچنين سالهاي زندگي از دست     ه.  بوده است %  3/11 تا   6/7ساليانه منتسب به آلودگي هوا از كل مرگ و مير بين             

 مرگ در طي اين     106706 تا   67970 در اين مطالعه بين      PM2.5منتسب به   )  YLL(رفته به علت مرگ زودرس      
از مرگ و مير ناشي از      %  3/2 تا   9/0همچنين مواجهه طوالني مدت با ازن مسئول         .  سالها، تخمين زده شده است    

زوم استقرار سياست هاي مديريت پايدار براي كاهش آالينده هاي         در اين مطالعه ل   .  بيماري هاي تنفسي بوده است   
 .هواي شهر توصيه شده است

اگرچه آالينده هاي هوا در مجموع خطرات قابل توجهي دارند و در بعضي موارد منجر به مرگ و يا آسيب                    
 از اين آالينده ها نيز     جدي در بعضي از افراد حساس مانند كودكان، كهنساالن و زنان باردار مي شود؛ اما هر كدام                  

بصورت مجزا براي سالمت بشر و محيط زيست همراه با خطرات قابل توجه هستند كه در ادامه به بعضي از آنها                        
 . اشاره مي شود
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  ونوكسيد كربن و اثرات آنم

 192 درجه سانتيگراد و نقطه جوش       207 نقطه ذوب    01/28زن مولكولي    و CO  ونوكسيد كربن با فرمول   م
 .وخت هـــاي فسيلي است   س تيگراد، گازي اسـت بـي رنگ و بـي بـو كه حاصل احتراق ناقص زغال و               درجه سان 

 در هواي شهرهاي كشور در        CO ميزان   .است)  حجمي( قسمت در ميليون      2/0 تا   01/0د طبيعي آن در هوا       ح
 مي شد؛ اما در سالهاي     سالهاي گذشته باال بود؛ به نحوي كه در بيشتر موارد آالينده مسئول آلودگي هوا محسوب                

اخير با كاهش عمر وسايل نقليه مورد استفاده و نيز تبديل سيستم سوخت رساني كاربراتوري به انژكتوري، ميزان                     
آن بطور قابل توجهي در هواي شهرها بويژه كالن شهرهاي كشور كاهش يافته است، به طوري كه ميزان                          

اندازه گيري  )  ppm( قسمت در ميليون     5ير در مقادير كمتر از      مونوكسيد كربن در هواي شهر تهران در سالهاي اخ        
  :  بر اعمال فيزيولوژيكي انسان داردهممونوكسيد كربن چهار نوع اثر م. شده است

  ثرات قلب و عروقا) 1
  فتار هاي عصبير) 2
  Fibrinolysis فيبرينوليزثر ا) 3
  ثر بر جنينا) 4
 به نارسايي در اعمال حسي و عضالت مثل           ر مي شود منج  يپوكسي كه بوسيله مونوكسيد كربن ايجاد      ه

ا توجه به اينكه ميل تركيبي مونوكسيد كربن با             ب .مغز، قلب، جدار داخلي عروق خوني و پالكت ها مي شود            
 برابر بيشتر از اكسيژن است، در محيط  هاي آلوده كربوكسي هموگلوبين خون به                  220هموگلوبين خون حدود     

، ظرفيت اكسيژن گيري بدن پايين      %  5در جوانان با رسيدن كربوكسي هموگلوبين خون به         .  دسرعت افزايش مي ياب  
 اثر روي سالمت انسان كه در اثر         4 و   3در جدول   .  قلب به وضوح نشان داده شده است       ي  آمده و اثرات آن رو     

 . افزايش كربوكسي هموگلوبين بوجود مي آيد، مشاهده مي شود وCO تماس با غلظت هاي مختلف
 
   ـ  اثرات بهداشتي مونوكسيد كربن3دول ج

 (ppm)قدار م مدت تماس اثرات

 9  ساعت            8      حد استاندارد ملي

 50  هفته       6     تغييردر ساختارقلب و مغز حيوانات

 50  دقيقه  50  در     تغيير در ديد و شفافيت نسبي

 50  ساعت      12 تا 8      اختالالت عصبي

 
ر مورد رابطه بين غلظت مونوكسيد كربن هوا و كربوكسي هموگلوبين خون، مدل هاي زيادي ارائه شده                 د

 :ر هوا نشان مي دهد دCO لظت كربوكسي هموگلوبين خون را با غلظت غHaldane رابطه. است

22 PO
PCOM

HbO
COHb

 هموگلوبين   به ترتيب غلظت هاي كربوكسي هموگلوبين و اكسي       O2Hb و   COHb كه   =×
 . مي باشد210 عدد ثابت معموال M در هوا و O2 و CO فشار جزئي PO2 و PCOدر خون هستند و 
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   ـ  اثرات افزايش كربوكسي هموگلوبين خون4دول ج

%COHb  لظتغ ثراتا 

 >  1  دون اثر محسوس       ب

   1ـ2 ي شواهد در رفتارض       بع

   2ـ5 ل در تشخيص فواصل زماني       اثر روي اعصاب مركزي و اختال

   5ـ10          عدم تشخيص روشن و ساير عالئم اختالل روان تني 

   10ـ80        سردرد شديد، خستگي، گيجي، كما، قطع تنفس و مرگ

 
COHb و    O2Hbبين هستندكه معموال به صورت      ولظت هاي اكسي هموگلوبين و كربوكسي هموگل      غ

   مي باشد كه نشان مي دهد ميل تركيبي       210دد ثابت، معموال برابر       ع  M    ان مي شوند و  درصد نسبت به اشباع بي    
CO 2 برابر   210دود   حO ست و  ا  PCO 2   وPO شار جزئي يا غلظت    ف  CO 2 وO  ر هوا مي باشند مثال اگر غلظت       د  
CO پي پي ام برسد، نسبت     100ر هوا به     د   COHb ه ب  Hb2O در فرمول  .   درصد خواهد رسيد   10 يا   1/0عادل   م

  : ه به صورت درصد داده شده است كChovin تغيير يافته
COHb = 0.096XC – 0.28 

 خواهد  32/9 پي پي ام باشد، كربوكسي هموگلوبين خون به           100رابر    ب  CO    ه اگر ميانگين غلظت چهار ساعته     ك
 .يد كه نزديك به عدد قبلي استسر

  Stewart و    Peterson  ضمنا.  ده است  ساعت در نظر گرفته ش        8ر مدل هاي فوق زمان تماس         د
)  پي پي ام   1000 و   CO)  >  1،  25  ،50  ،100  ،500طالعه اي روي تعداد جوان داوطلب با غلظت هاي متفاوت           م

  COHb  انجام دادند و  )  كمتر از زمان الزم براي رسيدن به تعادل        ( ساعت   24 دقيقه تا    30براي مدت زماني از      
  : نمودند و درنتيجه به فرمول زير رسيدندون افراد را مرتبا اندازه گيري خ

Log%COHb = 0/85753 LogC + 0/62995 Logt – 2/29519 
ور كه در اين معادله مالحظه      طمانه .دت تماس بر حسب دقيقه مي باشد       م  t    رحسب پي پي ام و      ب  CO    ه در آن  ك

وبين مورد توجه قرار گرفته      تشكيل كربوكسي هموگل     و  CO    مي شود زمان تماس به عنوان عامل موثر در جذب         
 .است

   NOx كسيد هاي ازتا

اكسيدهاي نيتريك  .   اكسيد مختلف ازت، سه اكسيد به طور بالقوه، آالينده هوا محسوب مي شوند            7ز بين   ا
)NO  (     و دي اكسيد نيتروژن)NO2  (     كه باهم بعنوان ناكس)NOx  (        شناسايي مي شوند از نظر اثر بر سالمت انسان

 .  به عنوان گاز گلخانه اي در گرمايش زمين نقش داردN2Oگاز اهميت دارند و 
 NO  ازيست بي رنگ و بي بو در حاليكه            گNO2  ازيست قرمز متمايل به نارنجي نزديك به قهوه اي          گ
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اين گاز خورنده   .   درجه سلسيوس و فشار جزئي كم كه آن را در حالت گازي نگه مي دارد               2/21داراي نقطه جوش    
 .باشد  مي NO  فيزيولوژيكي محرك مجاري تنفسي و سمي است، سميت آن چندين برابرراز نظاكسيدان قوي و 

 NOx بتدا به صورت   ا  NO ر جريان احتراق از تركيب ازت و اكسيژن هوا در درجه حرارت باال و                    د
 .ودشمي  NO2بخصوص در موتور هاي احتراق داخلي تشكيل مي گردد و پس از ورود به هوا به سرعت تبديل به 

  ثراتا

 درصد هموگلوبين   8فزايش مت هموگلوبين ـ ميزان مت هموگلوبين در خون بطور طبيعي بين صفر تا                 ا
اين غلظت در   ( درصد هموگلوبين برسد     15 تا   10وقتي در اثر تماس در محيط آلوده غلظت آن در خون به              .  است

ه به نارسايي اكسيژن و      ك (exertional dyspnea)  عالئمي مانند تنگي نفس كوششي    )  هواي آزاد بدست نمي آيد   
البته غلظت باالتر كه     ).  NO2 پي پي ام،      1200-1500(ا افزايش مت هموگلوبين منجر مي شود         بيا هيپوكسي   

 .منجر به سيانوز و مرگ در حيوانات بوده، مشاهده شده است
  ازدارندگي فعاليت آنزيمب

 .كتري  پروتئوس ولگاريس شده استاعث توقف فعاليت هيدروژناز با بNO  پي پي ام20لظت غ
  ثرات مجاري تنفسيا

) ppm8/0 ( پي پي ام دركوتاه مدت يا غلظت هاي كم          50غييرات در فعاليت ريه ها ـ تماس با غلظت تا          ت
 .در مدت طوالني تر با افزايش تعداد تنفس و كاهش ظرفيت ريه ها همراه بوده است

  لوژيكوثرات عمومي پاتا

ت نشان داده است كه تغييرات پاتولوژيكي مشابه در اكثر حيوانات مورد بررسي بوجود               طالعه روي حيوانا  م
عكس العمل هاي التهابي با هجوم ماكروفاژها ـ دژنراسيون سلول هاي اپيتليال، ادم ريه ها كه اين تغييرات                 .  مي آيد

ده است ساير عوارض     مشاهده ش   اند ساعت تماس داشته   24 پي پي ام مدت       100در خرگوش هايي كه با غلظت       
 پي پي ام ازجمله اثرات         25 تا    5/0شامل تغييرات سلولي ـ هيپرپالزي و جراحات آمفيزمي با غلظت هاي                 

 .پاتولوژيكي هستند
، ppm 15  ساعت تماس با غلظت    2ثرات سيستميك شامل تغييرات بافت هاي كليه و كبد و قلب پس از             ا

 عفوني و حساسيت در برابر باكتري ها و احتماال عفونت هاي            كاهش مصونيت در برابر بيماري هاي       كاهش وزن، 
با )  يك ساعته (بطور خالصه اثرات حاد كوتاه مدت       .  ويروسي نيز از عوارض آلودگي هوا به دي اكسيد ازت مي باشد          

 .غلظت هاي كم در حيوانات ديده نشده است
  طالعات اپيدميولوژيم

بطور كلي مطالعاتي در هواي     .  يس و آمريكا انجام شده است      به بعد مطالعاتي در هلند، انگل      1970ز سال   ا
 .آزاد انجام گرفته است؛ ولي داده هاي به دست آمده حتي كافي براي تهيه يك راهنماي استاندارد نبوده است                       

 شهر انجام گرفته و چنين       6ر   د  ساله بوده است كه    6-10همترين مطالعه در اياالت متحده روي دانش آموزان          م
ري شده كه كودكاني كه در منزل آن ها براي پخت و پز از گاز استفاده مي شود، بيشتر در معرض                           نتيجه گي 

چهار سال بعد مطالعه مشابهي در همين مدارس ولي با كودكان ديگر انجام گرفت كه               .  بيماري هاي ريوي مي باشند  
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ت و وقتي اثر ساير عوامل مداخله        و بيماري هاي ريوي بچه ها ضعيف تر اس      ز  نشان داد رابطه بين پخت و پز با گا         
مطالعه بزرگساالن هم رابطه بين پخت      .  كننده در ايجاد بيماري را حذف كردند، رابطه از نظر آماري معني دار نبود              

رفته شده است كه     گ در مجموع، از مطالعات اپيدميولوژي چنين نتيجه      .  و پز با گاز و بيماري هاي ريوي را نشان نداد         
 .ر منازل اثر مختصري روي كودكان دارد و اين اثر پس از رشد بيشتر از بين مي روداستفاده از گاز د

به عنوان يك خطر بهداشتي در نظر         NOxمحيطي،    NOxبراساس دانش پزشكي كنوني و غلظت هاي       
در غلظت هاي موجود در مناطق شهري بزرگ ناشي از نقش آن در                    NOxخطر واقعي با     .  گرفته نمي شود 
اين واكنش هاي اتمسفري منتهي به تشكيل تركيباتي        .  وشيميايي منجر شونده به مه دود مي باشد       واكنش هاي فت 

 .نظير ازن مي شوند كه تاثير مستقيم شديدي بر انسان و گياهان دارند
 
  رخه اوزن و اسماگ فوتو شيمياييچ

 : سماگ دانستثر غير مستقيم اكسيد هاي ازت را مي توان توليد تركيبات فوتوشيميايي اوزن و اا
 NO+O  شعه ماوراء بنفشا NO2   و O + O2 ---------- O3 

 هيدروكربور ها وارد يك سري      و OH   اين اوزن عالوه بر اثرات بهداشتي كه دارد در حضور راديكال هاي           و
 .باشدمي ) PAN (واكنش هاي زنجيره اي مي شود كه حاصل آن توليد آالينده جديدي بنام پراكسي استيل نيترات

  نبعم

حدود (مانطور كه اشاره شد، عمدتا با تركيب ازت و اكسيژن هوا در شرايط دماي باال                      ه NOx  توليد
در شهر ها مهمترين منبع انتشار آن حمل و نقل شهري است و در صنايع                .  انجام مي گيرد )   درجه فارنهايت  1700

روكار دارند، مثل توليد اسيد      س با تركيبات ازت  عمدتا نيروگاه ها، اعم از نفت سوز يا گازسوز و صنايعي كه به نحوي               
الوه بر منابع انسان ساخت، اكسيدهاي ازت توسط باكتريها، آتش فشان ها، رعد و برق نيز                    ع .نيتريك، مي باشد 

در مطالعه اي تحت عنوان برآورد مرگ و مير و پذيرش بيمارستاني منتسب به آالينده هاي هواي                 .    توليد مي گردد 
 ميكروگرم در مترمكعب گزارش     97/103 را   NO2، ميانگين غلظت سه ساله      )2013-16(نشهر تهران   معيار در كال  
 .نموده است

   و ساير اكسيدان هاي فوتوشيميايياوزن

وزن يك اكسيدان بسيار قوي است كه به عنوان آلودگي ثانويه تحت تاثير اشعه خورشيد بر دي اكسيد                     ا
اين اوزن كه آنرا اوزن ترپوسفر مي نامند، حداكثر غلظت          .  هوا بوجود مي آيد  ازت و توليد اكسيژن اتمي راديكال در         

 متري اندازه گيري    3000 و در ارتفاع     لس پي پي ام است كه در فراز اقيانوس اط         06/0 ساعته آن بطور طبيعي      24
مانطور كه   ه .باشد مي  NO2غلظت اوزن در شهر تهران بسيار متغير وابسته به اشعه خورشيد و غلظت                .  شده است 

 ميكروگرم در مترمكعب تغيير     76 تا   4/35  ،2015 تا   2006اشاره شد، غلظت ازن در شهر تهران در بين سالهاي             
اين اوزن به غير از اوزن استراتوسفر است كه جاذب اشعه ماوراء بنفش خورشيد بوده و در واقع محافظ                    .  كرده است 

 .زندگي در كره زمين مي باشد
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.  ه بدن عمدتا از طريق تنفس است و راه هاي ورود ديگر، جذب قابل توجهي ندارند               اه اصلي ورود اوزن ب    ر
  :پس از ورود ازن به بدن، به ترتيب تغييرات زير رخ مي دهد، )Miller (نظر ميلربطور كلي طبق 

 .وزن مي تواند در هر قسمت از بافت ريه نفوذ كند كه خود، بستگي به غلظت اوليه آن داردا) 1
 . و آلوئول ها مي باشدلر دوز در سطوح بافت در منطقه بين برونشيوداكثح) 2
 .زء مختصري از اوزن وارد خون مي شودج) 3
اثر كمي دارد؛ ولي اثر      )  تراكئوبرونشيال(در مقدار برداشت روي ناي و نايژه ها           فزايش ميزان ازن  ا)  4

 .محسوسي روي قسمت اصلي ريه دارد
  ثرات بهداشتيا

 اشاره شده است اوزن يك اكسيدان بسيار قوي است و بنابراين مي تواند روي هر ماده                  مانطور كه قبال  ه
 :بطور كلي اوزن اثر خود را با دو مكانيسم وارد مي نمايد . بيولوژيكي اثر داشته باشد

 
 اكسيداسيون گروه سولفيدريل، امينواسيد ها، آنزيم ها، كوانزيم ها، پروتئين ها و پپتيد ها) لفا

  ه پراكسيد هاي اسيد چربب) Polyunsaturate (داسيون اسيد هاي چرباكسي) ب
 

غشاءها هم از پروتئين و هم چربي تشكيل شده اند و به همين دليل هدف مناسبي براي حمله اوزن                        
الوه بر آزمايش هاي انجام شده روي حيوانات، مطالعات انجام شده روي تعداد زيادي انسان عوارض و                 ع  .مي باشند
در بسياري از مطالعات، انسان بين      .  ي هاي مشخص ريوي به علت در معرض اوزن بودن مشاهده شده است            نارساي

 .رار گرفته است ق ميكروگرم در متر مكعب اوزن2000 تا 200 ساعت در معرض غلظت هاي بين 3 تا 1
روگرم در متر    ميك 200طالعات ميداني اپيدميولوژي روي بچه ها، كاهش عملكرد ريه ها را در غلظت هاي            م

ساير بررسي ها تغييرات عمل كرد ريه و حالت هاي آسمي را در تماس با                    .  ن داده است   امكعب و كمتر نش    
اين تغييرات با حرارت و وجود ساير آالينده ها         .   ميكروگرم در متر مكعب نشان داده است        340 تا   160غلظت هاي  

 ميكروگرم درمتر   300تا    160ه، سردرد با غلظت هاي     ساير عالئم عمده در بچه ها شامل سرف      .  تشديد مي شده است  
تنفس اوزن بدون ساير اكسيدان ها نيز باعث بروز ناراحتي هاي ريوي حتي در غلظت هاي             .  مكعب رابطه داشته است   

) لوس آنجلس (بعالوه خستگي زودرس و كاهش ركوردهاي ورزشي در مناطق با اوزن باال                  .  پايين بوده است  
 .گزارش شده است

اتي كه از چند ساعت تا چند روز با اوزن تماس داده شده بودند انجام شد و                    نلعات زيادي روي حيوا   طام
بروز )   پي پي ام   08/0-2/0( ميكروگرم در متر مكعب      160-400مشخص گرديد كه كمترين اثر با غلظت هاي بين         

 .نموده است
يتوكنوزيايي در موش هاي داراي    ين اثرات شامل عفونت هاي باكتريايي ريه ـ افزايش مصرف اكسيژن س           ا

 . تغييرات مرفولوژيك ريه و افزايش كالژن ها بوده است،E كمبود ويتامين
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 ) Volatile Organic Compounds) (VOC (ركيب آلي فرارت

ين تركيبات از دو نقطه نظر حائز اهميت مي باشند، اوال پيش نياز تشكيل اكسيدان هاي فوتوشيميايي هستند و ثانيا                  ا
در اين گروه چندصد تركيب وجود دارد كه          .   اين تركيبات، سرطان زاهاي شناخته شده اي مي باشند        زه هايي ا گون

سمي ترين آن ها بنزن است، معموال غلظت اين گروه را بدون متان ذكر مي كنند؛ زيرا با آنكه متان با غلظت                           
يدان هاي فوتوشيميايي  كسما در تشكيل ا   بيشتري در هوا وجود دارد ولي در حد موجود در هوا سمي نمي باشد؛ ا                 

 ميكروگرم در   5اثرات بهداشتي بيشتر بر بنزن متمركز مي باشد كه استاندارد ميانگين ساليانه آن را                  .  موثر است 
 80 و نقطه جوش     87/0ايعي است، شفاف بدون رنگ با دانسيته         م C6H6 با فرمول    نزنب.  مترمكعب  تعيين كرده اند   

 درجه سانتيگراد مي باشد، در گذشته اين ماده به          20 كيلو پاسكال در دماي       95/9ر بخار آن    درجه سانتيگراد، فشا  
برداشت روزانه  .  عنوان حالل مصرف زيادي داشته است كه به علّت سرطانزايي آن، در حال حاضر ممنوع مي باشد                

 هوا از اگزوز اتومبيل هاي     بنزن%  78بطور كلّي در انگليس     .   آمده است  5بع مختلف در جدول شماره       اانسان از من  
 درصد از طريق تبخير و بقيه از منابعي مثل پااليشگاه هاي نفت و غيره               7،  ياتومبيل هاي ديزل   درصد از  9بنزيني و   

 .منتشر مي شود
مهمترين عوارض جانبي ناشي از مواجهه طوالني مدت با بنزن شامل سميت خوني و ژنتيكي و                          

عداد زيادي   ت IARC  روهگ.  نين عالئمي شامل كم خوني را بهمراه دارد         مواجهه مزمن همچ  .  سرطان زايي است 
رتبط با بنزن در مقاالت گوناگون گزارش كرده اند و موارد پراكنده             م  اريتروبالستيك وموارد لوسمي ميلوبالستيك    

زا قرار   اين ماده را در دسته آالينده هاي سرطان          IARC  .لوسمي ميلوئيد و بيماري هاي ديگر مشاهده شده است         
تماس كارگران در معرض تماس با بنزن، رابطه معني دار آماري را بين لوسمي حاد و بنزن به اثبات                         .داده است 

%) 14( مورد   6،  )پان سيتوپني( مورد بنزن كاهش رده هاي گلبولي خون         44 ساله از    6در يك بررسي    .  رسانده است 
مورد   13د   مور 135 مورد و از      11د تحت تعقيب      مور 66در يك بررسي ديگر از       .  تبديل به لوسمي شده است     

 .لوسمي ديده شده است
 Poly Chlorinated Biphenyl)كلرينيتد بي فنيل ها  اير هيدروكربن هاي سمي و خطرناك شامل پلي      س

: PCB) ي اكسين ها    دPoly Chlorinated Dibenzodioxin : PCDD)(  ،فوران ها)  Ploy chlorinated 
dibenzofuran: PCDF( ي چند هسته آروماتيك ها    ها هيدروكربن  و)  PAH  ( باشد كه مي  PCBبا نام اسكارل     ها 

 .در ترانسفورماتورها مصرف دارد و ديوكسين و فوران از سوزاندن زباله هاي شهري وارد هوا مي شود

 ي اكسيد گوگردد

ز شهرهاي بزرگ   ي اكسيد گوگرد كه عمدتا از مصرف سوخت هاي فسيلي وارد جو مي شود، در بسياري ا              د
مسئوليت حوادث ناگوار آلودگي هوا در شهر هاي ميوز ـ بلژيك، دونورا ـ  لندن              .  عمده ترين آالينده به حساب مي آيد    

 . استدهو غيره به علّت غلظت باالي دي اكسيد گوگرد همراه با ذرات معلق بو
 هوا واكنش انجام    تد و ذرا  ي اكسيد گوگرد، گازي است بي رنگ كه بر روي سطوح بسياري از مواد جام             د

 .در آب و نيز قطرات باران حل مي شود و به تري اكسيد گوگرد و نهايتا اسيد سولفوريك تبديل مي گردد. مي دهد
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  ثرات بهداشتيا

  پي پي ام در بعضـي از افراد آسمـي عالئـم مشخـص تنگي نفس            5 تا   1 دقيقه در غلظت هـاي     10دت  م
)Dyspnea  (معالجه برونكوديالتاسيون  روز مي كند كه به   ب )  Bronchodilatation  (1ا غلظت   ب  .ياز خواهد داشت  ن 

 پي پي ام    5/0 تا   25/0در غلظت   .   دقيقه فرد دچار خِس خِس و اشكال در تنفس مي شود           10 پي پي ام در      5/0تا  
پي ام در      پي 3/0در غلظت   .   مي شود يده د S Raw2  اي   FVC1  آماري در  دقيقه تغييرات معني دار       60در مدت   

ر مطالعات انجام شده در هلند چنين نتيجه گيري شده است كه عملكرد             د  . دقيقه عالئم ريوي مشاهده نگرديد     120
كمتر ريه در مناطق شهري در مقايسه با مناطق روستايي مي تواند به علت اثرات دراز مدت تماس با آلودگي هاي                      

طق ناه است عكس العمل هاي دلهره و كج خلقي در م           در يك مطالعه ديگر كه در سوئد انجام شد          .  شهري باشد 
 DNA  مطالعاتي كه در دانشگاه اريزونا انجام شده در بررسي خون ميزان            .  شهري آلوده يك پديده معمولي است      

يت ها از  سهمچنين ديده شده است كه لنفو     .  اهش يافته و در كروموزوم ها تغييراتي بوجود آمده است         ك SO2وسيله  ب
دي اكسيد گوگرد همراه با ذرات معلّق اثر        .  مقاومت بدن در برابر بيماري هاي عفوني كاهش مي يابد       بين مي روند و    

تشديدكنندگي دارد؛ زيرا با ميزان حالليتي كه دي اكسيد گوگرد با آب و در نتيجه مايعات مخاط حلق و حنجره                        
 ميكروگرم در متر    180 خصوص حدود    ي است؛ ولي در حضور ذرات به      فسدارد، اثر آن بيشتر بر دستگاه فوقاني تن        

مكعب ذره به علت جذب سطحي و يا واكنش هايي كه با ذرات مي دهد، تا اعماق ريه نفوذ مي نمايد و ضايعات                         
ده اراي تعيين آستانه اثر، نشان د      ب WHO  بطور كلي بررسي هاي  .  ريوي و ساير اثرات مورد اشاره را تشديد مي نمايد        

 500 دقيقه اولين اثر ظاهر مي شود و با توجه به ضريب ايمني بيش از                 10ر مدت    ميكروگرم د  1000است كه با    
 در مطالعه پيشتر اشاره شده در تهران، ميانگين غلظت سه           . دقيقه توصيه نشده است    10ميكروگرم، تماس در مدت     

 .ست ميكروگرم در مترمكعب گزارش شده ا84/39، 2016 تا 2013ساله دي اكسيد گوگرد در بازه زماني 

  رات معلّقذ

 ميكرون كوچكتر باشد،    500ه هر نوع ماده پراكنده اعم از جامد يا مايع كه از يك مولكول بزرگتر و از                    ب
براي ذرات با توجه به نوع و منشاء آن، نام هاي مختلف مثل دود، دوده، مسيت، فيوم و غيره داده                   .  ذره گفته مي شود  

PM2.5 ميكرون را    5/2 كوچكتر از     و PM10 ميكرون را    10تر از    ذرات كوچك   و TSP  مجموع ذرات را  .  شده است 

 ميكرون به قسمت هاي تحتاني ريه وارد مي شوند و عمده ذرات             10تر از   كبا توجه به اينكه ذرات كوچ      .  گويندمي 
د، از   ميكرون هستن  5/2راسب در الوئول ها يا آن ها كه از جدار ريه عبور كرده، وارد جريان خون مي شوند كوچكتر از                  

 .نظر بهداشتي اين دو گروه از ذرات داراي اهميت خاصي مي باشند
  ثرات ذراتا

ر مورد اثرات ذرات بررسي هاي زيادي انجام گرفته است در يك بررسي اپيدميولوژي كه توسط                        د
 ذرات  وينكشين و همكاران در شهر هاي بافلوواريه از ايالت نيويورك آمريكا صورت گرفته است، ميانگين دو ساله                 

                                                 
1 - Forced vital capacity    
2 - Specific airway resistance 
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 و  135ا   ت 100   از 3 سطح   ،100 تا   80 بين   2، سطح   80 كمتر از    1سطح  :  معلّق در چهار سطح آلودگي به شرح زير         
هر يك از اين مناطق آلوده، به پنج كالس           .   ميكروگرم در متر مكعب بررسي شده است         135 بيش از     4سطح  

كشنده مثل بيماري هاي تنفسي و سرطان      ميزان مرگ و مير به سبب تمام علل          .  اقتصادي اجتماعي تقسيم شدند   
در .  يت اقتصادي جامعه تحت مطالعه بوده است      عمعده با افزايش غلظت ذرات افزايش يافته و نتيجه مستقل از وض            

 سالگي مورد مطالعه قرار     15 بچه هاي تازه متولد شده را تا سن          1946 در سال    والر و   دوكالسيك مطالعه ديگر    
 ميكروگرم در متر مكعب ذرات با عفونت در دستگاه تحتاني تنفسي             130لظت هاي حدود   دادند و نشان دادند كه غ     

 همكاران نيز مطالعه مشابهي را در انگليس انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه عفونت                       و والن.  رابطه دارد 
ابطه معني داري    ر SO2دستگاه هاي فوقاني و تحتاني ريه هر دو با افزايش غلظت آلودگي هوا با ذرات معلق و                     

 .دارند
ويژه در كشورهاي واقع در       غبار يكي از بالياي مهم جوي در بسياري از كشورهاي جهان به             و  پديده گرد 

گرد و  .  در سالهاي اخير، تبديل به يكي از معضالت اصلي كشور ما شده است                و است  خشك طقه خشك و نيمه   امن
رات معلق در هوا گشته و ميدان ديد را به ميزان قابل توجهي               غبار به پديده اي گفته مي شود كه موجب خيزش ذ         

 متر  8(زماني رخ مي دهد كه سرعت باد در بيابانها از حد مشخصي بيشتر شود               اين پديده   .  كاهش مي دهد 
و بسته به زبري عناصر سطوح، رطوبت خاك، اندازه دانه، پوشش گياهي، بافت خاك، باندهاي                 )  بر ثانيه 
و پستي و بلندي هاي زمين، ذرات ريز وارد جريان               )   چسبندگي ذرات خاك    نشان دهنده (انرژي  

 .اتمسفري مي شوند و توليد گرد و غبار اتمسفري مي نمايند
غلظت باالي ذرات در طوفان هاي گرد و غباري باعث عفونت هاي حاد تنفسي فوقاني و تحتاني                 

عي ماكروفاژها مي شود و در نتيجه منجر       مانند سينوزيت، برونشيت، آسم و آلرژي و صدمه به عملكرد دفا          
موجود )  كربنات كلسيم (به افزايش عفونتهاي بيمارستاني مي شود، همچنين تنفس غلظت باالي كلسيت           

دي (يكي ديگر از اجزاء ذرات گرد و غبار كوارتز           .  در ذرات گرد و غبار منجر به عطسه و سرفه مي گردد           
 در ذرات گرد و غبار به مدت طوالني باعث بيماري              مي باشد كه تنفس اين تركيب      )  اكسيد سيليس 

 . سيليكوزيس مي گردد، همچنين تنفس آن باعث صدمه به كليه و كبد نيز مي گردد
پديده گرد و غبار همچنين اثرات قابل توجهي بر محيط زيست و اقليم دارد، گرد و غبار مي                      

 در چرخه بيولوژيكي، زمين شناسي،        تواند منجر به تغييرات اقليم در مقياس جهاني و محلي، تغيير              
بطور مثال، غبار اتمسفري مانع از نفوذ نور خورشيد شده و             .  شيميايي و يا محيط زيست انسان گردد       

 . درصد گردد5-30مي تواند منجر به كاهش توليدات كشاورزي به ميزان 
ف اقيانوس و   پديده گرد و غبار، پديده جديدي نيست و اقيانوس شناسان نشانه هاي آن را در ك               

 ميليون سال قبل شناسايي كرده اند؛ اما در قرن اخير بدليل مديريت ناصحيح انسان بر محيط                     70از  
متاسفانه .  زيست، اين پديده در دنيا تبديل به يك معضل مرگبار و با تبعات اقتصادي بسيار شده است                   

است، چند سالي است به      كشور ما نيز كه بيشتر در منطقه نيمه خشك و خشك بياباني قرار گرفته                   
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 .شدت متاثر از اين پديده مي باشد
اگر چه تغييرات اقليم، نقش بارزي در وقوع پديده گرد و غبار دارد؛ اما بكار بردن تدابيري                       

اين روش ها بر پايه كنترل فرسايش بادي بوده و شامل          .  مي توان اين ميزان وقوع اين پديده را كاهش داد        
نيكي و موانع رويشي است كه هدف همه اين روش ها، كاهش سرعت باد             مديريت روش كشت، كشت مكا    

در سطح خاك بوسيله افزايش زبري سطح و يا افزايش سرعت آستانه كه براي حركت اوليه ذرات بوسيله                  
 .باد است

 2/0 ميكروگرم در مترمكعب افزايش ذرات معلق باعث         10بق بررسي هاي سازمان جهاني بهداشت هر       ط
 PM2.5مواجهه طوالني مدت با ذرات      .  خواهد شد )  بر اساس همه عوامل مرگ    (رها  ياضافه مرگ و م    درصد   6/0تا  

 ميكروگرم در   10 درصدي مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي به ازاي هر                 13 تا   6نيز باعث افزايش    
 ميكرون  10 ذرات معلق    بسياري از مطالعات نشان داده است كه وقتي غلظت        .  مترمكعب افزايش اين ذرات مي شود    

 .عني دار مي شود م ميكروگرم در متر مكعب تجاوز مي كند افزايش مرگ و مير،20و كمتر از 
با توجه به كاربرد آزبست در لنت ترمز كالج، غلظت الياف آزبست در تهران رو به افزايش است و در                         

بوده كه قاعدتا در هواي آزاد بايد صفر باشد و           در ميلي ليتر هوا     )  ليف( فيبر   0048/0اندازه گيري ها به طور متوسط     
 . برابر بيش از حد مجاز است50در مجموع، 

  لودگي هواي داخل ساختمان و سرطانآ

 آلودگي هواي داخل ساختمان

، خطر جدي   )Household air pollution(عالوه بر آلودگي هواي آزاد، آلودگي هواي داخل ساختمان           
فر جمعيتي است كه در خانه هاي خود، پخت و پز و گرمايش را با استفاده زيست                    ميليارد ن  3براي سالمت حدود    

و سوخت هاي نفتي و با اجاق هاي ناكارآمد        )  مانند چوب، زغال چوب و زغال سنگ       (، سوخت جامد    )بيومس(توده  
  . اكثر اين افراد فقير هستند و در كشورهاي كم و با درآمد متوسط زندگي مي كنند .انجام مي دهند
مقدار   مي كنند، در نتيجه    استفاده  آوري  فن  و  سوخت  از  و  هستند  ناكارآمد  پز  و  پخت  هاي  روش  اين

آالينده هاي هواي داخل خانه شامل ذرات كوچك دوده كه تا اعماق ريه نفوذ مي كنند، به ميزان خطرناكي افزايش                   
 .مي يابد

اين، گاهي مقدار دوده در داخل خانه ها تا         اين خانه ها اغلب داراي تهويه نامناسب و ضعيف هستند؛ بنابر          
 برابر مقادير قابل قبول ذرات ريز مي شود؛ در نتيجه سالمت زنان و كودكان كه بيشتر وقت خود را نزديك                        100

 .آشپزخانه مي گذرانند، بشدت به مخاطره مي  افتد
آلودگي هواي داخل    ميليون نفر بيماري منتسب به        8/3 نشان داده است كه ساالنه        WHOارزيابي هاي  

ساختمان در نتيجه استفاده ناكارآمد و با احتراق ناقص از سوخت هاي جامد و نفت سفيد براي پخت و پز و گرمايش                     
از %  27 از سكته مغزي؛      %18 در نتيجه پنوموني؛      %27 ميليون مورد مرگ،      8/3در ميان اين     .  ايجاد مي شود 
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 . ناشي از سرطان ريه مي باشد%8و ) COPD(د ريه  از بيماري انسدا%20بيماري هاي اسكميك قلبي؛ 
 سل،  تولد،  هنگام  كم  وزن  و  ساختمان  هواي داخل   آلودگي  بين  ارتباط  بر  مبني  عالوه بر اين بيماري ها، شواهدي    

  .دارد وجود حنجره و نازوفارنكس سرطان هاي كاتاراكت،
منتسب به آلودگي هواي داخل      )  DALYs(طبق نتايج مطالعه اي در ايران كه مرگ و مير و ناتواني                

 بررسي كرده است، ميزان مصرف       2013 تا   1990ساختمان ناشي از كاربرد سوخت هاي جامد در بين سال هاي            
 كاهش  2013 درصد در سال     15/0 به   1990 در سال    %26/5سوخت جامد در داخل ساختمان هاي تمام كشور از          

شده   تعديل  ناتواني  با  زندگي   طي اين سال ها، سال هاي    در نتيجه كاهش شديد مصرف سوخت جامد در       .  يافته است 
(DALYs=disability adjusted life years)  مرگ  يا  و  ناتواني  بيماري،  دليل  به  عمر  رفته  دست  از   يا سالهاي 

 به  1990 نفر در سال     87433 كاهش يافته است و از        %8/97زودرس منتسب به آلودگي هواي داخل ساختمان،         
زودرس منتسب به آلودگي هواي       مرگ  علت  به  رفته  دست  از  ميزان سال هاي .   رسيده است  2013 در سال    1889

 . كاهش يافته است%5/9داخل ساختمان نيز در طي اين سالها حدود 

 استاندارد هواي پاك در ايران و سازمان جهاني بهداشت

 آزاد بوده است    ي هوا تيفيك  ي استانداردها ا،ي هوا در دن   ي كاهش آلودگ  ي اركان برنامه ها  ني از مهمتر  يكي
 حفاظت  ي عال ي شورا 1388 مرداد ماه سال      در.   كاهش داشته است    ي برنامه ها يابي در ارز  يريكه نقش چشمگ  

بر اساس اعالم     و  نمودند بي تصو 1390 و   1389،  1388  ي سال ها ي پاك را برا   ي هوا ي استانداردها ست،ي ز طيمح
استاندارد هواي پاك بر     ،  24/5/88   مورخ 42741ت  /104502معاونت حقوقي رياست جمهوري مصوبه شماره         

سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس       بوده و    فاقد اعتبار     90 بعد از سال      ،اساس قانون برنامه چهارم توسعه     
بايست در انجام تكاليف خود استانداردهاي جهاني        وظايف ذاتي خود مكلف به شناسايي استاندارد جهاني بوده و مي          

 استاندارد هواي    حفاظت محيط زيست،   هاي سازمان  ه همين دليل و بر اساس بررسي       ب. رار دهد را مالك عمل ق   
 . دهدمي را مالك عمل قرار   EPA آزاد

 گرمايش جهاني

 دو  در  كه  است  محيطي  زيست  عمده  مشكالت  از  يكي  بشر  فعاليت هاي  از  ناشي  هوايي  و  آب  تغييرات
 در  تغيير  و  دگرگوني  معموال.  است  كرده  جلب  خود  به  را  جهان  يسياس  و  علمي  محافل  از  بسياري  توجه  اخير  دهه
 وقوع  به  اخيرا  كه  اقليمي  تغييرات  اما.  مي دهد  رخ  ساله  هزار  چند  زماني  مقياس  در  كه  است  طبيعي  پديده اي  اقليم،

 ههد  دو  طول  در  زمين  و  است  بوده  شديدتر  بسيار  پيش  سال  ميليون  دو  اقليمي  تغييرات  با  مقايسه  در  پيوسته،
 .است رسيده اخير سال هزار دو در خود گرماي اوج به گذشته

 حقيقت  در  مي شود  برده  نام (Global warming) جهاني  گرمايش  عنوان  به  آن  از  روزها  اين  چه  آن
 يكصد  طول  در  مي دهد  نشان  دانشمندان  تحقيقات.    است  آن  سطح  نزديكي  در  زمين  حرارت  درجه  ميانگين  افزايش
 .است  يافته  افزايش  سانتيگراد   درجه 74/0  تا  18/0بين    زمين  سطح  نزديكي  در  هوا  دماي  ميانگين  گذشته  سال
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 در طي   C  85/0°بررسي داده هاي درجه حرارت سطح زمين و اقيانوس در سطح جهاني به طور متوسط افزايش                   
 . را نشان مي دهد2012 تا 1880سالهاي 

 
  استاندارد هواي آزاد ايران- 5جدول 

 حاتتوضي غلظت
ppm μg/m3

 ندهنوع آالي بازه زماني

35 40000  بيشتر از يكبار در سال نمي تواند از حد مجاز  ساعته1
10000 9 باالتر باشد   ساعته8

 مونوكسيد كربن

  روزانه در ماكزيمم غلظت ساعتي٪99پرسنتايل 
  ساعته1 196 075/0 ميانگين سه سال متوالي

 اعته س24 395 14/0 
دي اكسيد گوگرد

  روزانه درماكزيمم غلظت ساعتي ٪98پرسنتايل  
 ميانگين سه سال متوالي

  ساعته1 200 1/0

 انهسالي 100 053/0 انگين ساليانهمي
 دي اكسيد ازت

 بيش از يك بار در سال در ميانگين سه سال تواندنمي
 PM10  ساعته24 150  متوالي از حد مجاز بيشتر باشد

 PM2.5  ساعته24حداكثر  35  گين سه سال متواليدر ميان ٪98پرسنتايل  
 ساعته روزانه در 8 مقدار ماكزيمم غلظت نچهارمي
 در ميانگين سه سال سال

  ساعته8حداكثر  148 070/0

0057/0 ميانگين ساالنه در ميانگين روزانه سه سال  انهسالي 12
 ازن

 15/0  نبايد از حد مجاز بيشتر شود
انگين سه ماهه مي

 چرخشي
 انهسالي 5/0  

 سرب

 بنزن انهسالي 5  
 

انرژي از خورشيد به    .  تغييرات آب و هوايي به آشفتگي تحميلي به موازنه انرژي كره زمين گفته مي شود               
صورت امواج كوتاه به زمين مي رسد، بخشي از امواج كوتاه و عمده امواج بلند نور خورشيد حين عبور از اتمسفر                        

دوباره به  )  گرمائي(مواج كوتاهي كه به زمين مي رسد، به صورت امواج بلند مادون قرمز              جذب مي شود، بخشي از ا    
فضا فرستاده مي شود؛ اما گازهاي عمده اتمسفري كه در برابر امواج كوتاه خورشيد مانند شيشه عمل مي كردند،                     

برآيند اين پديده   .   مي گردانند اكنون مانع عبور امواج بلند شده و مانند سدي يا آنها را جذب كرده يا به زمين بر                     
 . باشد+ C14° درجه سانتيگراد، -19سبب مي شود كه ميانگين دما در سطح زمين به جاي 

مي شوند را بخاطر عملكردشان، گازهاي      )  امواج فروسرخ گرمايي   (گازه هايي كه مانع عبور امواج بلند          
 ، اكسيدنيتروس، متان به همراه بخار آب      )CFCs(ها  گلخانه اي مي نامند كه شامل دي اكسيدكربن، كلروفلوئوروكربن      
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 امواج فروسرخ گرمايي منتشر شده از سطح زمين را جذب مي كنند و سپس در فاصله زماني                    اين گازها .  مي باشند
 اين امواج فروسرخ را در تمام جهات منعكس مي كنند، بنابراين مقداري از امواج فروسرخ                  ،كوتاهي پس از جذب   

به سمت زمين هدايت شده و دوباره جذب مي شوند، در نتيجه سطح زمين و هواي مجاور آن بيشتر                   گرمايي مجدداً   
در اين ميان پديده نگران كننده اين است كه با افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي مقدار بيشتري از                     .  گرم مي شود 

تجاوز +  C15°ماي سطح زمين از     امواج فروسرخ زميني مجدداً به سمت زمين هدايت شود و از اين راه ميانگين د               
 .اين پديده را اثر گلخانه اي افزوده مي نامند. كند

اگرچه گرمايش جهاني و تغييرات اقليم، در بعضي موارد بجاي هم استفاده مي شوند ولي در واقع دو                       
 مي پردازد،  هوا  حرارت  درجه  تغييرات  يا  وضعيت زمين   در  توجه  قابل  تغييرات  به  اقليمي  تغييرات.  مفهوم مجزا دارند  

است در نتيجه     ممكن  اقليم  تغييرات.  مي كشد   طول )بيشتر  يا  سال  ده ها  معموال  (زيادي  زمان  اين تغييرات مدت    كه
 يا  اتمسفر  تركيب  در  )anthropogenic(انسان ساخت     مداوم  تغييرات  مانند  خارجي  نيروهاي  يا  طبيعي  رخدادهاي

ت اقليمي به طيف گسترده اي از پديده هاي جهاني منجر شده است كه              در واقع تغييرا   .زمين ايجاد شود    از  استفاده
اين پديده ها شامل روند افزايش دما مي باشد كه از           .  عمدتا ناشي از افزايش گازهاي گلخانه اي در اتمسفر مي باشد        

ي طريق گرمايش جهاني توضيح داده شده است، همچنين تغييراتي مانند افزايش سطح دريا؛ ذوب شدن يخ ها                    
قطبي و يخچال هاي كوهستاني در سراسر جهان؛ تغيير فصل گل دهي گياهان و رويدادهاي شديد آب و هوايي                     

 .مانند سيل و سونامي را شامل مي شود
از ميان گازهاي گلخانه اي، دي اكسيد كربن داراي اهميت ويژه اي است و مهمترين گاز گلخانه اي در                    

اگر چه فراواني بخار آب در اتمسفر بيشتر از ساير           .  دون قرمز مي باشد   اتمسفر پس از بخار آب در جذب اشعه ما         
گازهاي گلخانه اي است اما بدليل اينكه در تشكيل بخار آب، انسان نقش مستقيمي ندارد، از طرف ديگر ميزان                       

شود موجودي بخار آب اتمسفر خود متاثر از ميزان درجه حرارت هواست، در مطالعات نقش آن ناديده گرفته مي                      
، مهمترين نقش را در گرمايش زمين  براي بخار           2018هرچند مطالعات جديد صورت گرفته توسط ناسا در سال           

 .آب قائل شده است
 Intergovernmental Panel     (IPCC)تغييرات اقليم     بين المللي  بر اساس آخرين برآوردهاي مجمع    

on Climate Change     نشاء سوخت هاي فسيلي و فرآيندهاي صنعتي ،        ، گاز دي اكسيد كربن با م      2010در سال
 درصد سهم از انتشار گازهاي گلخانه اي را دارد؛ در حالي كه سهم منابعي مانند جنگل زدايي، تجزيه بيومس و                     65

 درصد از كل مي باشد؛     11 در اين امر،      (Forestry and Other Land Use : FOLU)ديگر كاربري هاي زمين    
 . درصد سهم از انتشارات گازهاي گلخانه اي بر عهده دي اكسيد كربن است76يعني در مجموع حدود 

 درصد از   2/6 و   16به ترتيب   )  N2O(و اكسيد نيتروس     )CH4(بر اساس همين برآورد، ميزان انتشار گازهاي متان         
 (PFCs) ها، پرفلوروكربن (HFCs) شامل هيدروفلوروكربن ها (F-gases)گازهاي فلوئورينه . اين دسته گازها است

 درصد از انتشار گازهاي      2 سال در اتمسفر را دارند، نيز          1700 كه طول عمر تا        (SF6)و سولفور هگزافلورايد     
 .گلخانه اي را دارند

گرچه گرم شدن كره زمين ممكن است منافع محلي را به همراه داشته باشد، از جمله كاهش مرگ و مير                     
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يد مواد غذايي در مناطق خاص؛ اما اثرات كلي سالمتي تغيير اقليم به             زمستاني در آب و هواي معتدل و افزايش تول        
چرا كه تغييرات اقليم بر مولفه هاي اجتماعي و محيط زيستي سالمت مانند، هواي پاك، آب                   .  شدت منفي است  

 .آشاميدني سالم، غذاي كافي و سكونتگاه مناسب تاثير مي گذارد
 مختلف  سيستم هاي  توجه به توانايي    با  و  زمان  طول  در  مختلف  مناطق  رد  اقليمي  تغييرات  تاثيرات  در واقع، ميزان  

 .بود خواهد متفاوت تغييرات، با انطباق يا كاهش براي محيط زيستي و اجتماعي
درجه .  يكي از نتايج ناشي از تغيير اقليم، افزايش ميانگين حداكثر دما در بعضي از نقاط دنيا مي باشد                      

قيم باعث مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي و تنفسي، به ويژه در                    حرارت باالي هوا، به طور مست      
 مرگ و مير اضافي     70000، در اروپا بيش از       2003در طول مدت موج گرما در تابستان سال          .  سالمندان مي شود 

 و انفعاالت   همچنين درجه حرارت باال، باعث افزايش مقدار ازن و ساير آالينده هاي ثانويه ناشي از فعل                .  ثبت شد 
اوليه آالينده هاي موجود در هوا مي شود كه اين آالينده ها نيز ميزان بروز بيماري قلبي عروقي و تنفسي را تشديد                      

حضور اين تركيبات در هواي     .  به عالوه ميزان پراكندگي گرده و پولن گياهان در گرماي شديد باالتر است            .  مي كنند
 .تنفسي موجب آسم مي شود

كر شد، گرمايش جهاني موجب ذوب شدن يخ هاي قطبي و برهم زدن اقليم جهان                     همانطور كه ذ   
اين تبخير كل بارش كلي كره زمين را         .  افزايش گرماي زمين، ميزان تبخير كلي اقيانوسي را باال مي برد          .  مي گردد

تعادل موجود در   در وهله نخست افزايش بارش خوشحال كننده به نظر مي رسد، اما اين افزايش              .  افزايش خواهد داد  
بارش را برهم خواهد زد، به طوري كه مناطق با عرض جغرافيايي باالتر بر ميزان بارش آنها افزوده خواهد شد و                        

همچنين زمان بارندگي در فصول جابجا شده       .  مناطق با عرض جغرافيايي پايين تر از ميزان بارش كاسته خواهد شد          
بارش باران هاي ماليم كم و     .   بارش برف كم و باران زياد مي شود        بدين صورت كه   .  و نيز شدت آن تغيير مي كند      

تغيير الگوي بارش باران و برف، ضمن افزايش سطح آب درياهاي            .  باران هاي سيل آسا  و سونامي افزايش مي يابد       
انسان آزاد و كاهش سطح آب درياچه ها، مي تواند تاثير عميقي بر گونه هاي مختلف گياهان و جانوران و سرانجام                     

 .ها داشته باشد
خشكسالي و سيل در مناطق مختلف بر دسترسي افراد به آب آشاميدني سالم و ميزان آب بهداشتي اثر                     

 حلزون ها  حشرات،  منتقله از طريق    هاي  خواهد گذاشت و سالمت افراد با شيوع بيماري هاي منتقله از آب، بيماري            
يجه تغييرات اقليم، شيوع بيماري هاي نوپديد و بازپديد را در            در نت .  و ديگر موجودات موذي، به خطر خواهد افتاد        

بيماري هاي ماالريا و دانگ از بيماري هايي هستند كه تغييرات اقليم، شيوع گسترده              .  جوامع انساني شاهد هستيم   
 .آنها را در مناطقي كه حتي در آنها بيماري ريشه كن شده بود، موجب شده است

 تخريب و عدم بهره وري فعاليت هاي كشاورزي و دامداري شده و              همچنين سيل و خشكسالي موجب     
 . امنيت غذايي جوامع انساني را به مخاطره مي اندازد

با اين وجود، ارزيابي سازمان      .در حال حاضر، برآوردهاي اثرات سالمت ناشي از تغييرات اقليم، بسيار تقريبي است             
عه از تاثيرات بهداشتي و فرض بر ادامه رشد اقتصادي و              بهداشت جهاني، با در نظر گرفتن تنها يك زيرمجمو          

 مرگ و مير     250000پيشرفت هاي بهداشتي، به اين نتيجه رسيده است كه تغييرات اقليم، باعث ايجاد حدود                   
 مرگ به   48000 مرگ ناشي از گرمازدگي در سالمندان و         38000 شده و      2050 تا   2030اضافي در بين سال هاي     
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 . مرگ به دليل سوء تغذيه در دوران كودكي ايجاد خواهد كرد95000 به علت ماالريا و 60000علت اسهال، 

 توسعه پايدار و اهداف مرتبط با آلودگي هوا
مطرح شده است، در گزارش برانت        توسعه پايدار معروف ترين و جامع ترين تعريفي كه تاكنون از رويكرد          

توسعه پايدار عبارت است، از توسعه اي كه        اساس اين تعريف،     بر.  آمده است   "آينده مشترك ما      "لند تحت عنوان    
نيازهاي نسل هاي كنوني جهان را تامين نمايد، بدون اينكه توانايي نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهاي خود به                    

 .مخاطره افكند و اين توسعه پايدار، رابطه انسان با طبيعت در سراسر جهان است
ها   كه ظرفيت و توانمندي انسان     ي است  هر نوع فعاليت يا فرايند     ،توسعه پايدار   به عبارتي مي توان گفت،   

 و يا كيفيت زندگي بشر را افزايش دهد و هم زمان توازن                  داشته زيست را براي تامين نيازهاي بشر        محيط  يا
 ها در سرتاسر   انسانتمامي   ارتقاي زندگي     پايدار،  و نتيجه توسعه   لمحصو  . نمايد حفظزمين را     شناختي كره  بوم

به بوده و   ها، سالم، داراي سرپناه، غذا، پويا و جستجوگر            در نتيجه اين فرايندها و فعاليت       ، افرادي كه  استجهان  
به اين ترتيب، توسعه پايدار، به مانند الگوهاي           .  رندات فراغت خود لذت بب     ق از او  ندادرقخوبي آموزش ديده و      

نيست، بلكه    خريد و فروش و مبادله كاالها        يا ، توسعه كارخانجات  ،ابعراج و فرآوري من   خكالسيك توسعه، صرفا است   
 زيست و ساير    فاظت از محيط  حآموزش،     زندگي بشر، نظير برخورداري از بهداشت، امنيت اجتماعي،         مختلفابعاد  
ت كه  پايدار فرايندي پيچيده اس     توسعه.  شود هاي افزايش دهنده و تسهيل كننده مطلوبيت را نيز شامل مي             مولفه
 . سياسي، اقتصادي و محيط  زيستي را شامل مي شوداجتماعي،حوزه هاي مختلف متعددي در  هاي فعاليت

 و مفهوم مديريت پايدار جنگل در خصوص تخريب             17اگرچه تاريخچه واژه توسعه پايدار به قرن            
 بين المللي حفاظت از طبيعت     ، اين واژه توسـط اتحاديـه    1980جنگل هاي اروپا بر مي گـردد ولي اولين بـار در سال          

)IUCN (در برنامه استراتژي حفاظت جهان، بعنوان اولويت جهاني معرفي شد . 
 اين.  بود  متحد  ملل  هزاره  اجالس  داشت  پايدار  توسعه  پيشبرد  در  كننده اي  تعيين  نقش  از عواملي كه    يكي

 1992  سال  در)  زمين  اجالس(توسعه    و  زيست  محيط  درباره  ملل  سازمان  كنفرانس  با  كه  بود  روندي  تداوم  اجالس،
 تشكيل  متحد،  ملل  سازمان  دعوت  به  2000  سپتامبر  8  تا  6  از  كه  هزاره  اجالس  در  جهان  رهبران.  بود  شده  آغاز
 اجالس  در آن .  كردند  توافق  مشخص  و  محدود  زماني  در  دستيابي  قابل  هدف هاي  از  مجموعه اي  درمورد  شد،

 هزاره ملل   اعالميه  تصويب  اجالس  اين  نتيجه  .داشتند  حضور  ملت،  191  عاليرتبه  مقامات  و  كشور  147  رهبران
 كشورها  آن  در  و  بود  جديد  سده  براي  راهنما  سندي  كه  بود)  :Millennium Development Goals(متحد  
 اين  در.  نمايند  همكاري  ميالدي  2015  سال  تا  فقر  كاهش  و  توسعه  ارتقاء  زمينه  در  يكديگر  با  كه  شدند  متعهد

 .پايدار تعريف شده بود توسعه به منظور دستيابي آرمان به هشت ، اعالميه
 ، جامعه 2015در سپتامبر     هزاره  توسعه  آرمان هاي  تحقق  براي  شده  تعيين  دوره  پايان  به  شدن  نزديك  با

 به  پايدار  توسعه  به  دستيابي  براي  كشورها  مشترك همه   كار  دستور  عنوان  به  را“  پايدار  توسعه  آرمان هاي”جهاني
 ارزيابي  معياري براي   و  مالك  و  شوند)  MDGs(هزاره    توسعه  اهداف  اهداف، جايگزين   اين  تا.  رساند  ويبتص

 آرمان هاي.  شوند  آينده  دهه  چند  در  پايدار  توسعه  خصوص  به طور خاص، در     دولت ها  و  عام  طور  به  بشر  فعاليت هاي
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 مدت دار   هدف 169  و   آرمان 17   زمينه، 6 جايگزين توسعه هزاره شد، در       2016كه از سال    )  SDGs(  پايدار  توسعه
 .شده اند تعريف

 آرمان توسعه پايدار، مستقيما به آلودگي هوا به عنوان يكي از بزرگترين معضالت جامعه                   17اگرچه در   
امروزي بشر، پرداخته نشده است؛ اما مي توان ادعا نمود كه همه آرمان ها براي دستيابي به هواي پاك، متضمن و                     

 پيشبرد  و  با كيفيت   و  منصفانه،  فراگير،  آموزش   يعني تضمين   4بطور مثال آرمان شماره       .   بود مكمل خواهند 
 ، مي تواند متضمن افزايش آگاهي هاي جامعه در خصوص محيط            همگان  براي  مادام العمر   يادگيري  فرصت هاي

 مجموعه اهداف   به هرحال بحث آلودگي هوا در چند آرمان و چند هدف از             .  زيست و لزوم حفاظت از آن باشد        
 .آرمان ها مورد توجه و قابل ارزيابي در نظر گرفته شده است

 ايجاد” تحت عنوان    3 از آرمان    9لزوم توجه به كاهش آلودگي هوا و اثرات ناشي از آن، در هدف شماره                
شماره بطور مستقيم مورد توجه قرار گرفته است هدف         “  سنين  تمامي  در  و  همگان  براي  رفاه  ارتقاي  و  سالم  زندگي

 آلودگي و آالينده هاي مواد      از  ناشي  مير بيماري هاي   و  مرگ  ميزان  قابل توجه    با رويكرد كاهش    3 از آرمان     9
، توجه به خطرات ناشي از آالينده ها در محيط زيست          2030سال    تا  آالينده ها  و  آب و خاك    خطرناك، هوا،   شيميايي

شاخص .  اي بهبود سالمت شهروندان، در اولويت قرار داده است        و نيز هوا را از اهداف مهم مورد توجه به دولت ها بر           
 هواي آزاد و داخل     آلودگياز   مرگ و ميرهاي ناشي      خنر”قابل ارزيابي  مرتبط با آلودگي هوا در اين هدف، عبارت از            

 .مي باشد“ خانه
آرمان .  است نيز مورد توجه قرار گرفته       13 و   11،  9،  7همچنين معضل آلودگي هوا در آرمان هاي شماره        

تضمين دسترسي همگاني به انرژي مقرون به صرفه، قابل اتكاء، پايدار و               ” از اهداف توسعه پايدار، تحت عنوان      7
 هدف  3اين آرمان از    .  ، آرماني است كه بطور مستقيم در بهبود كيفيت هواي آزاد و داخل خانه نقش دارد                  “نوين

انرژي مقرون به صرفه،      دسترسي همگاني به خدمات   تضمين  ،  )7-1هدف  (اصلي تشكيل شده است كه شامل،        
 انرژي  تركيب  در  تجديد پذير   انرژي هاي  سهم  معني دار  ، افزايش )7-2هدف  (؛  2030  مطمئن و مدرن تا سال     

اين اهداف خود   .  ، مي باشند 2030 سال   برابر بهبود كارآيي انرژي تا      افزايش دو ،  )7-2هدف  (؛  2030سال    تا  جهاني
 آرمان و اهداف ذيربط، در صورت حصول به آن، در كاهش آلودگي هوا در سطح منطقه اي،                    نشاندهنده سهم اين  

 تامين  فناوري، براي   ارتقاء  و  زيرساخت ها  دولت ها در اين آرمان، موظفند با گسترش        .  ملي و فراملي مي باشند    
سي به پژوهش و      تسهيل دستر   المللي براي  هاي بين  ارتقاي همكاري پايدار و نيز        و  نو  انرژي هاي  خدمات
 .، در راستاي حصول به اين آرمان، تالش نمايندانرژي پاك هاي فناوري

برپايي زيرساخت انعطاف پذير، پيشبرد صنعتي شدن فراگير و پايدار و            با عنوان    9 از آرمان    4هدف شماره   
كشورها را تا سال     نيز با در نظر گرفتن لزوم كاهش آلودگي ناشي از صنعت، كاهش آلودگي هوا در                  تحكيم نوآوري 

 صنايع به   مقاوم سازي  و  زيرساخت ها  اين هدف، لزوم ارتقاء    .   از اهداف مهم و قابل توجه قرار داده است            2030
 با  سازگار  و  پاك  صنعتي  و فرايندهاي   فناوري ها  ايجاد  و  منابع  مصرف  افزايش كارآيي   و  آنها  پايداري  افزايش  منظور

به عبارتي دولت ها بايد با ايجاد تمهيدات تشويقي و تنبيهي،           .  داده است در دستور كار كشورها قرار        محيط زيست 
صنايع را موظف به تغيير سوخت و نيز تغيير فرايند به سوخت هاي پاك و فرايندهاي سازگار با محيط زيست نمايند                     

 آرمان كاهش،   شاخص مورد بررسي در اين    .  و بدين وسيله سهم قابل توجهي در كاهش آالينده هاي هوا ايفا نمايند           
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 .افزوده است كه از عوامل اصلي ايجاد كننده تغيير اقليم است ارزش واحد هر ازاي به كربن اكسيد دي انتشار
 ارزان،  ايمن،  نقل  و  حمل  به سيستم   همگاني  دسترسي  تدارك  و  ، هدف تامين  11 از آرمان    2هدف شماره   

پذير   نيازهاي افراد آسيب    به  توجه  با  عمومي،  نقل  و  لتوسعه حم   ويژه  به  جاده ها  ايمني  بهبود  و پايدار،   دسترس  در
مطالعات .  ، از اهداف توسعه پايدار دولت ها قرار داده است         2030سال    تا  سالمندان  و  معلوالن  كودكان،  جامعه يعني 

 .مختلف نقش قابل توجه حمل و نقل عمومي را در كاهش آالينده هاي هوا نشان داده است
رات اقليمي، زنگ خطر را براي جوامع انساني به صدا درآورده است كه در                  همانطور كه گفته شد، تغيي     

آن، به طور ويژه به اين        آثار  و  اقليمي  تغييرات  با  مبارزه  براي  فوري   اهداف توسعه پايدار با عنوان اقدام       13آرمان  
 .مضوع، توجه شده است

 ): باستانپزشكي و بهداشت در ايران(برخي از باورهاي بهداشتي در طب نياكان 
 : مي نماييماز ديدگاه ابن سينا“ هوا”اهميت به عنوان حسن ختام اين گفتار، اشاره اي به 

واي خوب و مطلوب هوايي است كه آزاد باشد و مواد خارجي از قبيل انواع بخار و دود با آن                           ه •
كه تباهي  نياميخته باشد و همچنين در بين ديوارها و سقف محبوس نباشد و آن نيز در صورتي است                  

 .فراگير بر هوا عارض نشده باشد وگرنه هواي جاهاي سرپوشيده، سالم تر از آن است

هواي آزاد و دور از تباهي و ناخالصي، آن است كه صاف و پاكيزه باشد، بخار مسيل ها، جنگل ها،                        •
شد و از   گردشگاه ها، كشتزارها و بيشه زارهاي متراكم و درهم و درخت هاي بدگوهر با آن نياميخته با               

 . گندزارها و بوي بد به دور باشد

 . هواي آزاد، الزم است عالوه بر شرايط مذكور، از نسيم هاي مطبوع، مدد يابد و از آن بي بهره نباشد •

 بادهاي سالمت بخش غالباً در بلندي ها و جلگه هاي هموار مي وزند •

ين كه خورشيد طلوع كرد      نامطلوب است كه در زمين هاي پست و دره ها محبوس باشد، هم             هوايي •
 بزودي گرم شود و به محض غروب خورشيد بزودي سرد گردد 

آهك بكار رفته است و در بناهاي تازه ساخته محبوس در آن ها   كه در بين ديواره هاي نمناك كه هوايي •
 .شده است نيز ناپسنديده است

نگيرد و نفس را به اشكال      ه هواي خوب آن است كه تنفس را تسهيل كند و به هيچ وجه گلو را                  نشان  •
 )ابن سينا ـ قانون در طب( .{K1FA2T2J1F5}  نياندازد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسيار كمتر از حد الزم گردد نوعي تعفّن در هوا پديداگر يكي از كيفيات هوا بسيار زيادتر و يا         .  .  .  
مي آيد كه شباهت به گنديدگي آب مرداب هاي متعفّن دارد، گوهر هوا به تباهي مي گرايد و همه گيري،

 )ابن سينا ـ قانون در طب( .پديد مي آيد
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 آلودگي صوتي
Noise pollution 

 
 دكتر پروين نصيري

 ات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده بهداشت و انستيتو تحقيق
 

 هداف درس ا
 

   :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
 

 مفهوم آلودگي صوتي و اهميت بررسي آن را شرح دهد 

 سابقه تاريخي پژوهش هاي انجام شده در زمينه آلودگي صوتي در صنعت و محيط را توضيح دهد 

 لودگي صوتي را بيان كندمفاهيم مطروحه در آ 

 واژه هاي مرتبط با آلودگي صوتي را توضيح دهد 

 اثرات آلودگي صدا بر انسان را طبقه بندي نمايد 

 اثرات صدا بر سيستم شنوايي را شرح دهد 

 اثرات غيرشنيداري صدا را توضيح دهد 

 اهداف برنامه حفاظت از شنوايي را شرح دهد 

 شنوايي را بيان نمايدمراحل مختلف اجراي برنامه حفاظت از  

 .ضرورت اجراي برنامه هاي حفاظت از شنوايي در صنعت را گوشزد نمايد 
 

 
 

 مقدمه 
. ياز به صنعت در جوامع گوناگون، ايجاد كارخانه ها و صنايع توليدي مختلف را به دنبال داشته است                      ن

.  ماشيني و تجهيزات قرار گيرد     صنعتي شدن نيز سبب گرديده تا نيروي انساني شاغل در تماس هميشگي با وسايل             
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تجهيزات صنعتي به صورت مواجهه انسان ها با مخاطرات            اثرات ناشي از استفاده گسترده از وسايل ماشيني و           
كي از انواع مخاطرات در محيط كار، انتشار صداي آزار دهنده و                 ي  .گوناگون در محيط كار خودنمايي مي كند       
عالوه بر اين رشد سريع تكنولوژي در تمام زمينه ها و              .  صنعتي است ارتعاشات ناشي از كار كردن خط توليد           

همچنين افزايش جمعيت سبب گرديده تا انسان ها نه تنها در زندگي شغلي و اجتماعي خود كه حتي در خارج از                        
هه ازجمله مي توان به مواج   .  كار نيز در معرض صداهاي ناهنجار ناخواسته با شدت هاي گوناگون قرار گيرند            ط  محي

عي مانند راديو و تلويزيون، صداي      مانسان با صداي ناشي از كار كردن وسايل الكتريكي خانگي، وسايل ارتباط ج              
ناشي از حركت وسايل حمل و نقل در شهرها و حتي خارج از شهرها، صداي ناشي از ماشين آالت مختلف                            

 .تايپ و غيره اشاره داشتساختمان سازي و حتي در محيط هاي كار اداري صداي ناشي از ماشين هاي 
ر چند امواج صوتي به عنوان عاملي ضروري در زندگي انسان به حساب مي آيند، زيرا به وسيله آن                        ه

امكان ارتباط با ديگران فراهم شده يا از خبر وقوع حادثه اي آگاه مي شويم، اما در پاره اي از موارد و در شرايط                           
آن دسته از امواج صوتي كه به        .  تيسوري، چندان خوش آيند ن     خاص شنيدن اين امواج صوتي و با عوامل ضر          

  آلودگي صوتي ا   ي )Noise    (سروصداشر مي شوند و مي توانند براي شنوايي آزاردهنده باشند،          تصورت ناخواسته من  
)Noise pollution (اميده مي شوندن. 

 دهد، تفاوت بين احساس    هترين و ساده ترين عاملي كه تفاوت بين صدا و آلودگي صوتي را تشخيص مي              ب
اين تعريف در   .  و ذهنيت آن است كه به ما مي گويد اولي صداي خواسته و دومي صداي ناخواسته و آزاردهنده است                 

هنگامي كه از   .  ه در اكثر موارد صداي خواسته است      ك)  Speech  (گفتاربراي مثال،   .  برگيرنده نوع صوت نمي شود   
حل كار از اتاق مجاور شنيده مي شود مي تواند مانند سروصدا آزار دهنده،                منزل يا آپارتمان همسايه و يا در م          

از طرف ديگر صداي برخاسته از دستگاه تهويه كه مخل آسايش به             .  س شود و آلودگي صوتي ارزيابي گردد       ااحس
 .حساب مي آيد با غلبه بر گفتار ناخواسته و نابجا مي تواند صداي خواسته محسوب شود

وتي و اثرات بهداشتي ناشي از آن تنها به صداهاي صنعتي و محيط كار محدود                     وضوع آلودگي ص  م
هر چند كه اثرات سوء ناشي از كاركنان با صداي صنعتي قابل بررسي جدي بوده و حتي محيط اطراف را                     .  نمي شود

حيط ست، صنعت و م    انتحت تاثير قرار مي دهد، لذا موضوع آلودگي صوتي را مي توان شامل دو بخش عمده د                   
 .زيست

عث اثرات مستقيم بر روي اندام       اب)   دسي بل  85بيش از   (لودگي صوتي در ترازهاي باالي فشار صوت         آ
درصورت تماس طوالني    و)  Temporary Threshold Shift : TTS  (شنوايي شامل تغيير موقت آستانه شنوايي     

ما در محدوده اي از ترازهاي پايين تر      ا.  گرددمي )  Permanent Threshold Shift : PTS  (ايجاد افت دائم شنوايي   
 ،)  Disturbance  ( مزاحمت ،)  Annoyance  (اثرات عمده آن تحت عناوين آزاردهندگي     )   دسي بل  80 تا   50بين  (

لمداد مي شود، به عبارت ديگر قسمتي از اثرات صدا         ق)  Intrusion  ( ناخواسته بودن  و)  Bother    (اخالل در آسايش  
 . دستگاه عصبي نباتي و وضع رواني و رفتاري افراد استمربوط به تاثير آن بر روي

 مطالعات انجام شده در ايران 

 براي اولين بار مسئله       1351پس از شكل گرفتن گروه بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت در سال                   
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ن بررسي  سروصداي محيط كار از نظر علمي در يك كارخانه نساجي، مورد بررسي قرار گرفت، نتايج حاصله از اي                    
 مطالعه ديگري   . شنوايي لطمه مي زند   رتنشان داد كه شدت صوت در اين صنايع به حدي است كه احتماال به قد               

 ضمنا  . بر روي كارگران بافنده انجام گرفته گوياي همان نتيجه فوق است               1351كه در همين زمينه در سال         
دا، سابقه كار و استراحت ضمن كار روزانه         براي مطالعه تاثير عواملي چون شدت ص       1356پژوهش ديگري در سال     

بر روي افت شنوايي حاصله در كارگران هم زمان با اندازه گيري و تجزيه و تحليل صداي محيط كار در سه محيط                      
 در اين صنايع انتخاب و آزمايش       غل نفر از كل كارگران شا     844مختلف انجام شده كه با در نظر گرفتن ضوابطي           

 بررسي نتايج حاصل از آزمايش سنجش شنوايي و شدت صوت نشان داد كه ميزان افت                 .سنجش شنوايي گرديدند  
شنوايي حاصله در كارگران رابطه مستقيم با شدت صداي موجود در محيط كار و سابقه خدمت داشته و در مقابل                       

 در زمينه   1361-1362 در تحقيق ديگري كه در سال        .ين زمينه دارد  ا راستراحت ضمن كار روزانه تاثير معكوس د      
 نفر كارگر نساج صورت گرفته      157افت دائم و موقت آستانه شنوايي در اثر سروصداي محيط كار نساجي بر روي                

 : مشخص شده است كه
كليه فركانس ها    كارگران جوان حساسيت بيشتري به سروصداي محيط كار داشته و در نتيجه در                  ـ 1

ر صورتي كه در كارگران مسن تر افت كمتر            هرتز افت ديده مي شود، د      4000بخصوص در فركانس     
 مي باشد

طور كلي نتيجه تحقيق گوياي      ب افت دائم در كارگران مسن تر و با سابقه بيشتر مشاهده شده و                    ـ 2
 .ز حد مجاز برروي آستانه شنوايي و ايجاد كري شغلي مي باشد اارتباط مستقيم صداي باالتر

سال  دا بر كاهش آستانه شنوايي در محيط كار آهنگري ها در         پژوهش ديگري در زمينه تاثير مستقيم شدت ص       
 :  نفر كارگر شاغل به عمل آمده كه نتايج بررسي به شرح زير مي باشد707 بر روي 1360

ثانيه توليد افت در      سيكل در  4000 صداي زياد در كارگاه هاي آهنگري مونتاژ بويژه اطراف فركانس            ـ  1
شده   افت شنوايي با افزايش شدت صدا و زياد شدن زمان مواجهه بيشتر            ميزان.  آستانه شنوايي كرده است    
 است 

صدا بوده اند از نظر شنوايي عقب افتادگي اجتماعي ايجاد              در كارگراني كه مدت زيادي در معرض         ـ  2
 شده است

 . به باال افت شنوايي قابل اندازه گيري بوجود آورده است وA  دسي بل85 شدت صداي ـ 3
 تحت عنوان اختالالت شنوايي و گفتاري ناشي از كار در كارگران مشاغل               1363ري كه در سال     مطالعه ديگ 

 : انجام پذيرفته نمايانگر آنست كه) بخار، آهنگر، پرس كار(مختلف 
) Acoustics Trauma  ( كارگراني كه در تماس با صداهاي ضربه اي هستند دچار ضربه هاي صوتي            ـ  1

  هرتز افت دارد4000نحني شنواييشان در فركانس به اين مفهوم كه م. شوندمي 
 هرتز آغاز   4000ر تماس با صداهاي ممتد هستند، كم شنواييشان ابتدا در فركانس               د  كارگراني كه  ـ  2

 گسترش مي يابد)  هرتز3000-6000(فركانس ها  شده و به ساير
كه اكثر آنها دچار      مي دهد  ـ نتايج حاصله از بررسي وضعيت گفتاري ـ صوتي كارگران فوق الذكر نشان             3
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 .ا درجات مختلف مي باشندب) Dysphonia (گرفتگي صدا

 مطالعات انجام شده در ساير كشورها

 تحت  1969ـ1970در بررسي ديگري كه در مركز بهداشت حرفه اي دانشگاه دانيو اسكاتلند در بين سال هاي                
انجام   نفر كارگر  96ماشين هاي بافندگي بر ريو     عنوان اثرات اجتماعي كاهش شنوايي در نتيجه صداهاي ناشي از            

 : ر به دست آمد يگرديد، نتايج ز
  كاهش آستانه شنوايي در بين كارگران بافنده بيش از گروه شاهد بودـ 1
  بافندگان در درك صحبت ضعيف تر از گروه شاهد بودندـ 2
 به گروه شاهد درصد بيشتري         بافندگان از نظر عقب افتادگي اجتماعي از نقطه نظر شنوايي نسبت              ـ  3

 بودند
 نه درصد از بافندگان از وسايل كمك شنوايي نظير سمعك استفاده مي كردند، در صورتي كه در گروه                   ـ  4

 .شاهد هيچ يك از وسايل كمكي شنوايي استفاده نمي كردند
 وي اثرات صدا   كارگر مرد تحت عنوان تاثير حساسيت هاي فردي بر ر         100 بر روي    1978پژوهشي كه در سال     

از نظر كاهش قدرت شنوايي انجام گرفت، تاثير عواملي چون سن، سابقه تماس با صدا، اختالالت قلبي و عروقي،                     
 : نتايج حاصله از اين مطالعه نشان داد كه. ديابت و اعتياد به سيگار بر روي افراد تحت مطالعه ارزشيابي گرديد

 ، اعتياد به سيگار نيز با كاهش شنوايي ارتباط مستقيم داردالوه بر تاثير مستقيم سن و سابقه كارع ـ 1
 .يچگونه ارتباطي بين كاهش شنوايي و اختالالت قلبي و عروقي، ديابت به دست نيامده ـ 2

  ژوهش هاي انجام شده در زمينه اثرات صدا بر انسانپ

 در نواحي مختلف شهري     وجود قوانين و دستورالعمل هاي مناسب جهت جلوگيري از انتشار آلودگي صدا           اب
بطوري .  در كشورهاي مختلف دنيا هنوز بررسي آلودگي صدا يكي از موضوعات مهم تحقيقاتي نيز به شمار مي رود                 

ملي   سوي مراجع بين المللي و     ازكه نتيجه اين تحقيقات مستمر معموالً منجر به كاهش تراز فشار صورت مجاز                
حت عنوان مواجهه معلمين و دانش       ت Gorynski, Koszarng  وسط در لهستان تحقيقي ت    1990ر سال   د:  مي گردد

اي موجود در مدرسه مورد مطالعه ناشي از فعاليت كودكان تراكم بيش از حد در                   دص.  آموزان با صدا انجام شد     
در بررسي به عمل آمده، تراز فشار صوت گستره           .  كالس هـا، عـدم وجـود وسايل و مواد آكوستيكي بوده است          

(60-95 dBA)  با حداكثر   dBA  80 گاهي تراز فشار صوت اندازه گيري شده در حد تراز فشار صوت            .  اشته است  د
اين وضعيت در مورد دفاتري مثل دفتر پزشك مدرسه، مدير مدرسه، اتاق قرائت و دفتر                      .  صنعتي بوده است   

 .آموزگاران صدق مي كند و معموالً در اين فضاها اصول كنترل صدا رعايت نشده است
دي از مشكل صداي    ي همكارانش در آلمان در زمينه جنبه هاي جد          و W-Baumbah  لعه اي توسط طام

محققين، ميزان آرامش افرادي را كه در مناطق مختلف          .   انجام گرفته است   1990ترافيك در داخل شهر در سال        
فيك و همچنين ارتباط     صداي ترا   ، Lmax   تراز حداكثر   و Leq  شهر زندگي مي كنند و ارتباط آن را با تراز معادل،          

كاهش صدا بررسي مي كنند و عالوه بر آن نتايج اثرات صداي ترافيك راروي ساكنين قبل و بعد از كاهش                    آن را با  
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 .B ك مطالعه جامعه شناسي راجع به اثرات صداي ترافيك و استرس ناشي از آن توسط         ي  .بار ترافيك نشان داده اند   
Schulze  همكاران در شهر      و   Erfurt في از ميان   دنمونه هاي مورد مطالعه به صورت تصا       .  لمان انجام شد   آ

با اندازه  .  ساكنين شهر انتخاب گرديد و ميزان ناراحتي و آزردگي در ميان آنها مورد مقايسه و مطالعه قرار گرفت                     
 .گيري ميزان صدا و تعيين ارتباط آن با ناراحتي يك حد آستانه مبتني بر آسايش افراد به دست آمد

 Tohoku  ر ژاپن در زمينه اثرات صداي ترن هاي         د I. Kawabata   نتيجه تحقيقات  1991 سال   رد
Shinkansen ا سرعت هاي زياد بر محيط زندگي دانش آموزان، منتشر شده حداكثر سرعت اين ترن ها در مارس                  ب

 ميزان صدا اندازه گيري     در اين بررسي،  .   كيلومتر بر ساعت افزايش داده اند     240 كيلومتر بر ساعت به      210 از   1985
 متري از   25در فاصله   .  ق پرسشنامه مطالعه اي بر روي دانش آموزان و مادران آن ها صورت گرفت             يشده و از طر   

 دسي بل   77 دسي بل افزايش يافته و در كنار ريل ميزان تراز فشار صوت از                   76 به   73خط آهن تراز صدا از       
 دسي  67ركت مي كند تراز صدا در محيط كالس        ح  Km/hr 216  توقتي ترن با سرع   .  افزايش را نشان داده است    

در محيط خانه    .  بيشترين ناراحتي گزارش شده، اختالل در شنيدن و گفتار بوده است               .  بل گزارش شده است    
بيشترين ناراحتي ناشي از ارتعاش ساختمان خانه، اختالالت در تصاوير تلويزيوني و اختالل در شنيدن و ميزان                      

 .ان بوده استكر مادران، بيش از كود درش شدهناراحتي گزا
  Ohrstrom و   Rylander  ه منظور بررسي اثر صداي ناشي از ترافيك بر روي مراحل و كيفيت خواب،              ب

نتايج تحقيق نشان داد كه كيفيت خواب اين افراد با          .   سال انجام دادند   29 الي   20 نفر با سنين     28حقيقي بر روي    ت
 Kuno. تردد صوتي در شب معني داراست      16اهش مي يابد و اين كاهش به ازاي         ك dB  60  افزايش صدا به ميزان   

 مطالعه اي روي ميزان صدا در مناطق مسكوني شهرهاي ناگوياي ژاپن و پكن انجام                 1993ر سال    د Hyashiو  
دا  ص هتراز صوت در مدت زمان يك شبانه روز انجام گرفته و بررسي اجتماعي واكنش ساكنين نسبت ب                   .  داده اند 

صورت گرفته است نتايج اين پژوهش نشان داده است كه توزيع تراز صدا در هر دو شهر تقريبا مشابه است ولي                        
 واكنش ساكنين اين دو شهر نسبت به صدا كامال متفاوت بوده است ؟

 تعريف و كليات: دا ص
يك موج فيزيكي، يا      صدا.  دا مي تواند به طرق مختلف كه بستگي به نحوه مطالعه ما دارد تعريف شود              ص

) Elastic  (شسانك)  Mediume  (ارتعاشي مكانيكي و يا به زبان ساده، يك سري تغييرات فشار، در يك فراگير                
براي صوت پيكري فراگير كشسان، بتن، فوالد، چوب،          .  در مورد صداي هوابرد، فراگير كشسان هواست        .  ستا

يعني صدا را با    .  را ساده تر و محدود تر تعريف مي نماييم        در اين گفتار، صدا     .  شيشه و تركيباتي از اين مواد است       
ولي اين بدان معنا نيست كه عالئم مادون صوت و فراصوت، جزء صدا نيستند              .  عالئم قابل شنيدن تعريف مي كنيم    

 نمي توانيم  كهصداهايي  .  و حتي منظور اين نيست كه آيا صداهاي غيرقابل شنيدن براي انسان وجود دارد يا خير                  
براي روشن تر شدن مطلب، هميشه فرض بر اين است كه شنونده،             .  ويم معموالً به اين بحث مربوط نمي شوند      بشن

با اين فرضيات، صدا به صورت يك سري از          .   هرتز 20000 تا   20جواني است با قدرت شنوايي طبيعي در گستره          
صداي يك  .  بساط را به خود مي گيرد     تراكم و ان  ل  در هوا، اين تغييرات فشار شك      .  تغييرات فشار، تعريف مي شود   
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ا بطور يكنواخت در تمام جهات پخش مي كند، يعني از پخش اين صدا سطح               ر)  Pure tone  (زنگ، صوت خالص  
 .موج دايره اي بوجود مي آيد

ايد توجه داشت كه تغييرات فشار، حامل اطالعات صوتي در جهت سطح موج حركت مي كند يعني                      ب
راديويي است، براي مثال در عالئم راديويي، موج به صورت طولي حركت مي كند ولي               اين بر خالف عالئم     .  طولي

صدا حركت موجي   ن  ايبنابر.  اطالعات يعني آمايش، بر حسب ارتفاع موج و شكل آن تشريح مي شود يعني عرضي               
 .مكانيكي طولي است

 واترت

براي مثال  .  اتر صدا تعريف مي شود   وا در واحد زمان روي دهد، تو       هعداد دفعاتي كه چرخه تراكم و انبساط         ت
در صدا،  .  است)   هرتز 1000  (CPS  1000  داص)  Frequency  ( چرخه در يك ثانيه روي دهد تواتر         1000اگر  

ر قدر  ه  .ه از موسيقي گرفته شده است، اطالق مي شود         ك)  Pitch(  "نواك"مفهوم تواتر اغلب به واژه اي به نام          
 تا  20گستره تقريبي تواتر براي شنوايي يك جوان سالم، بين            .  بر عكس تواتر بيشتر باشد، نواك بيشتر است و          

درت شنوايي كاهش   ق)  Presbycusis  (ولي با افزايش سن و به علت پديده سنگيني گوش           .  تز است ر ه 20000
 ناخت اين پديده در مدارس از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا صداهايي با نواك خيلي بلند كه براي                  ش  .مي يابد

مي تواند براي دانش آموزان آزاردهنده      )  صداي مردان بيشتر از صداي زنان      (اكثر افراد بالغ غيرقابل شنيدن است        
ناشي از مته هاي توربيني با سرعت زياد و          ي  براي مثال، به گزارش دندانپزشكان استناد مي كنيم كه صدا          .  باشد

 15اين وسايل صداهايي را در گستره       .  احت كننده است  وسايل پاك كننده دندان براي بسياري از بيماران جوان نار         
 هرتز است، ولي    600 تا   100واتر اصـلي صـداي گفتاري انسان تقريبا در گستره         ت . كيلو هرتز ايجاد مي كنند    20تا  

اطالعات گفتاري، غالبا با تواترهاي زياد انجام         .   هرتز مي رسد  7500ن تا   آ)  Harmonic  (تواتر هماهنگ هاي 
گستره بحراني ارتباطات گفتاري بين      .   در حالي كه انرژي صوتي غالبا در تواترهاي پايين متمركز است              .مي گيرد

 .ده هارمونيك هايي خارج از اين حد تواتر، به صداي گفتاري، ويژگي خاص مي د.  هرتز است4000 تا 300
 كه به وسيله حس     وج صوتي م(  (Pure tone)خالص  وتي كه تنها از يك تواتر تشكيل شده باشد، نغمه         ص

ين واژه   ا   :Diapason(ن  خالص است، غير از صوتي كه توسط دياپازو          )  شنوايي طبيعي قابل شنيدن است      
فرانسوي است كه معادل آن در زبان انگليسي است و به معني آلتي دو شاخه و فوالدين كه براي امتحان ارتعاشات                     

صوات موسيقي از يك    ا  .مه خالص به ندرت يافت مي شود      ايجاد مي گردد، نغ  )  يا ميزان كردن صدا به كار مي رود       
صداهاي معمولي تركيبات مختلطي    .  تشكيل شده است  )  هارمونيك(تواتر اصلي و مضرب هاي صحيح تواتر اصلي         

 . از تواترها هستند

 رعت انتشارس

رعت در هوا، در سطح دريا، س      .  دا بسته به نوع محيط انتشار، با سرعت هاي متفاوتي حركت مي كند             ص
.  كيلومتر بر ساعت است     1239 يا   ت مايل بر ساع    770اين مقادير معادل     .  ست ا fps 113  اي  m/s 344  صوت

 از آنجا كه صدا   .   مايل بر ثانيه است، آهسته به نظر مي رسد         186000سرعت صوت در مقايسه با سرعت نور كه          
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 1جدول  .  را در ساير محيط  ها بدانيم     عالوه بر هوا در محيط هاي ديگر نيز منتشر مي شود، الزم است سرعت آن                
 مختلف نشان مي دهد از تغييرات سرعت در دما و ارتفاع صرف نظر مي شود و               يسرعت انتشار صدا را در محيط  ها      

 .عيين مي كند تm/s 350 و fps  1100 ، سرعت را در هوا% 3محاسبات تقريبي با خطاي 

 ول موج و انواع انتشارط

ول موج   ط پي، چرخه طي مي كند يا فاصله بين دو نقطه مشابه از امواج پي در             اصله اي كه موج در يك      ف
 . ، بيان شده است1رابطه بين طول موج، تواتر و سرعت صوت در رابطه . ناميده مي شود

يا     m/s  رعت صوت بر حسب    س =  c  طول موج، بر حسب متر يا فوت      =      λه در اين رابطه     ك    λ = c / f   : ابطهر
fps   و f  =  صداهاي كم تواتر با طول موج بلند و امواج با تواتر زياد با طول موج كوتاه                  .  ستاتر بر حسب هرتز     وات

 . متر است24/15 سانتي متر تا 27/1گستره طول موج قابل شنيدن براي انسان از . مشخص مي شود
 
   ـ سرعت انتشار صدا در محيط  هاي مختلف1دول ج
 

 تعسر

 m/s ر بر ثانيهتم ft/s وت بر ثانيهف

 
 حيطم

 
 واه 344 1130

 بآ 1410 6425

 وبچ 3300 10825

 جرآ 3600 11800

 تنب 3700 12100

 والدف 4900 16000

 يشهش 5000 16400

 لومينيومآ 5800 19000

 
 .متوسط تواتر در نظر گرفته شده است. اعداد جدول تقريبي هستند، زيرا چگالي محيط  ها متغير است: وجه ت

 اصدكميت 

عالمت صوتي موضوع پيچيده تري است زيرا از عبارات مختلفي استفاده مي شود و اعداد و مقادير                 كميت  
هنگامي كه از قدر مطلق صدا صحبت مي شود، ما به بلندي فكر مي كنيم كه                 .  زيادي در اين ميان مطرح است      

تراز .  فيزيكي صدا است   نشان دهنده واكنش غيرخطي گوش نسبت به كميت             و)  Subjective  (كميتي ذهني 
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عريف ت)  IL  (شدت صوت و تراز شدت صدا     ،  )  SPL  (صدا برحسب توان صوتي، فشار صدا، تراز فشار صدا        )  كميت(
به منظور درك اين مفاهيم، الزم است       .  مي شود كه تمام آن ها با يكديگر و با كميت ذهني بلندي نيز تفاوت دارند              

 .ي آزاد را بدانيمصدا در فضا چگونگي شنيدن و نحوه انتشار
 W / cm2 16-10  هد د ستانه شنوايي، يعني حداقل شدت صدايي كه يك گوش سالم مي تواند تشخيص            آ

ت صدايي كه   دحداكثر ش ).  جواب مي دهد  صدا عمال گوش همچنان كه شرح داده خواهد شد به فشار           (ست كه   ا
 . است1013نه  آستا گسترده اين دو. ستا W/cm2103  گوش بدون صدمه مي پذيرد تقريبا

 
   ـ  مقايسه مقادير اعشاري، نمايي و لگاريتمي شدت هاي مختلف اكوستيكي2دول ج
 

 W / cm2 دتش
 مثال

 تراز شدت

رقم لگاريتمي  رقم اعشاري رقم نمايي

db 130  ردناك     د 103 001/0  
      120 db 104 0001/0  

db 100   نفره75ركستر      ا   105 00001/0  
      100 db 106 000001/0  
db 90   متري5/1ريادزدن درفاصله       ف 107 0000001/0  
db 70  فتگو در فاصله يك متري      گ 109 00000001/0  
db 50 فتركار در حد متوسط      د 1011 000000001/0  
db 30  فتركار در محيط آرام      د 1013 0000000001/0  
db 20  حيط شهري      م 1014 00000000001/0  
       10 db 1015 000000000001/0  

db 0  ستانه شنواييآ        1016 0000000000001/0  
 

. ردهنگام بررسي اين نوع كليات دو مشكل وجود دا         .   مفهوم فيزيكي اين اعداد را نشان مي دهد        2دول  ج
به عالوه گوش انسان بطور لگاريتمي به       .  خود اعداد كوچك هستند، در حالي كه نسبت هايشان بسيار بزرگ است           

اين تغييرات كوچك   .   نمي شود بريعني با دو برابر شدن شدت، احساس بلندي دو برا          .  فشار و شدت جواب مي دهد    
 : تعيين نمود ب زيربراي حل اين مشكالت الزم است معياري به ترتي. قابل درك هستند

 .ا فشار قابل درك را صفر فرض كرد ي  حداقل شدت ـ1
 . استفاده كرد10  از توان هاي مثبت در پايه  ـ2
 واحد  10صورتي كه بين دو شدت صدا         رابطه ثابتي بين تفاضل حسابي و تغييرات بلندي وجود داشته باشد، در             ـ 3

بنابراين در چنين مقياسي، تفاوت بين      .  بلندي است )  يا نصف شدن  (اختالف باشد، اين اختالف معادل دو برابر شدن         
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 .مقياس دسي بل گويند ي است و آن راد ، هميشه معادل دو برابر شدن بلن70 و 60 و همچنين 30 تا 20

 ) dB (سي بلد) IL  (راز شدتت

ندازه گيري  تراز شدت، نسبت شدت ا     .   نسبت كميت اندازه گيري شده به كميت مبنا است           "تراز"لمه  ك
 .تراز شدت با رابطه زير نشان داده مي شود. شده به شدت مبنا است

 
  =   W/cm2    o  I  دت، بر حسب   ش   =dB   ، I  راز شدت، بر حسب    ت =  IL:  ه   ك     IL = 10 Log /I/Io:  ابطهر 

 . 10گاريتم در پايه ل=   log )  آستانه شنوايي است،W/cm2   1016يعني،(شدت مبنا 
راز شدت صدا بدون بعد است       ت .در برمي گيرد  سي را برقرار كرده ايم كه سه شرط باال را         مقيا نابراين ما ب

ندازه  ا dB  تراز شدت برحسب  .  زيرا نسبت دو كميتي است كه داراي واحد يكسان بوده و واحدها حذف مي شوند                
 اعشاري و نمايي نشان      سهولت استفاده از مقياس لگاريتمي دسي بل را در مقايسه با اعداد            2جدول  .  گيري مي شود 

تغييرات ذهني احساس بلندي را نشان          و dB   فهرست كوتاهي از تغييرات شدت بر حسب          3جدول  .  مي دهد
 dB  تغييرات تراز شدت به ميزان    .  ل معادل دو برابر شدن بلندي است       ب  دسي 10توجه كنيد كه تراز شدت      .  مي دهد

 :  دو تراز شدت به صورت رابطه زير است تفاوت بين.  برابر شدن احساس بلندي صدا است4عادل م
  
          IL = 10LogI2/I1 : ابطه ر

 محاسبات لگاريتمي استفاده شده، به خواننده كمك مي كند تا با اين سيستم              و dB  ند مثال كه در آن از     چ
 .مفيد بيشتر آشنا شود

 
   ـ  تغييرات ذهني و تغييرات تراز شدت مربوطه3دول ج
 

)dB  (غيير در ترازت لنديغيير ذهني در بت
 3  ا اندازه اي محسوست

 6-1  سوسمح

 7  امال محسوسك

 10  و برابر يا نصف بلنديد

 20  بلندتر4/1هار برابر يا چ

 
 ر تراز فشار صدا  دdB  مي شود، اين معادل است با تغيير) نصف(قتي فاصله از منبع در ميدان آزاد دو برابر يا و ) 1(



 486/آلودگي صوتي  / 6گفتار 
 

 

 (SPL) ار صوتشار صوت و تراز فشف

. يكروبار فرض مي شود   م x 104 2ا   ي pa 20  اقل فشار صوت قابل درك براي انسان       ستانه شنوايي يا حد   آ
گاريتمي به   ل ز آنجا كه گوش بطور     ا .باشد مي  OdB    محاسبات تراز فشار صوت مبنا، مشابه تراز شدت مبنا،           در

ت رابطه تراز فشار صوت به صورت زير نشان          شدت جواب مي دهد و كميت فشار با ريشه دوم شدت متناسب اس             
 :  داده مي شود

SPL = 10 log (P2/Po:   ابطه  ر 
2) SPL = 20 log (P2/Po)    ،ر اين رابطه    د  :SPL  = راز فشار صوت، بر     ت

 bar  2 x   يا pa  20 (pa  شار صوت مبنا، بر حسب پاسكال      ف =  Po)  بار(شار، بر حسب پاسكال      ف =  dB  ،  P  حسب
10-4μ(  .  راي تراز شدت و تراز فشار صوت، مبناي       ون ب چ  OdB ا مطابق با آستانه قرار داديم، از اين رو مي توان            ر
ربوط به   م dB  ه كار برد و همچنين مقادير     ب)  IL  ( تراز شدت صوت   و)  SPL  (ا براي تراز فشار صوت     ر dB  مقياس

 dBميت فشار مربوط به تراز       دو كميت فوق را به جاي هم به تناوب استفاده كرد، هر چند كه كميت شدت و ك                    
   فشار  و W/cm2 109  عادل شدت  م dB 70  براي مثال، تراز  .  خصوص از نظر مقدار و واحد با هم كامال متفاوتند          ب

0/063 pa 70واقعيت اين است كه     .  ست ا  dB زيرا اگر   " تقريبا "مي گوييم  .  قريبا مطابق با تراز نوفه خاصي است       ت 
 : عيين كنيم، دو مشكل ايجاد مي شودت) dB (ليك عدد براي تراز صدا به دسي ب

  تراز فشار صوت با زمان تغيير مي كند، مگر براي صداي خالص پايا ـ1
 . مختلف اكثر صداهاي عادي متغير استي تراز فشار اجزا ـ2
گر صدايي داراي يك تواتر      ا .راي فايق آمدن بر اين دو مشكل از دو روش فني مي توان استفاده كرد                ب
اين حالت در مورد صداهاي نسبتا ثابت       .  را مي توان به كار برد     باشد، تراز فشار صوت مربوط به آن تواتر       مشخصي  

صداهاي ديگري كه تراز و      .  ادق است ص)  Blower(ه  هواكش و يا دستگاه دمند      صداي ناشي از موتور يا      مانند
كثر تراز فشار صوت را به ازاي درصد         تواترشان متغيرند را مي توان روي نمودار بند يك هنگامي رسم كرد و حدا              

بنابراين صداي ناشي از تردد وسايل حمل و نقل توسط ترازهايي نشان داده                  .  زماني، روي آن مشخص نمود     
 . داراي بيشترين مقدار استناز زما% 90مي شود كه 

   (Phon) مقياس فان:  راز بلنديت

حد آستانه  .  ور يكنواخت حساس نيست    ه ط  ب KHz 20  ا ت Hz 20  وش انسان، به تمام گستره تواتر      گ
به )  يآستانه شنواي (در حالي كه حد پايين آستانه       .  دارد راي تمام تواترها وجود   بdB 130   تا 120دردناكي به ميزان    

 هرتز بيشترين   4000 تا   3000تواتر   گوش انسان در  .  عيين شده است  ت Hz 1000   تواتر قط در  ف OdB  ميزان
اين حساسيت غيرخطي در    .  كمتر از ساير تواترها است     dB 5–  ايي در اين تواترها   حساسيت را دارد و آستانه شنو      
براي تعيين حساسيت غيرخطي گوش، آزمايش هاي زيادي در تواترهاي مختلف با             .  تمام طيف شنوايي وجود دارد    

 .نغمه هاي ساده انجام گرفته است و از شنونده خواسته شده تا بلندي ذهني برابر را اعالم كند

 ازه گيري تراز فشار صداندا

يكي از اين وسايل تراز سنج صدا        .  دازه گيري مورد نياز است     نراي اندازه گيري ترازهاي صدا وسايل ا       ب
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براي تعيين ميزان همبستگي مقادير اندازه گيري شده با احساس بلنـدي، اكثـر وسايل اندازه گيـري مجهـز                 .  است
.  فان است و تواترهاي پايين را از هم مجـزا مي كنـد            40منحني  طابق با    م A  بكهش.  به شبكه هاي حساسيت اند   

 و  B  در عمل، شبكه هاي  .  ساسيت هاي خطي رانشان مي دهد    ح C   فان مطابق دارد و شبكه     70ا منحني    ب B  شبكه
C ندي براي نغمه هاي خالص    لاين بدان علت است كه منحني هاي ب      .  ه خوبي با نمودارهاي بلندي مطابقت ندارند       ب

 به عنوان مقياس اندازه      ، A  بكهش  .در حالي كه صدا در محيط به صورت صداهاي مختلط است          .  آمده است بدست  
اندازه گيري هايي كه با استفاده از       .  گيري معيار براي بلندي صداهايي تا هر تواتر و هر شدتي تعيين شده است                 

هز به دو وضعيت سريع و كند        هر صداسنج مج  .  شان داده مي شود   ن dBA  نجام مي گيرد و به صورت      ا A  شبكه
 4  از اولي به هنگام تغييرات سريع تراز فشار صدا و از دومي هنگامي كه مقدار متوسط صدا تغييراتي بيش از                   .  است
dB ارد، استفاده مي گردد، براي اندازه گيري صداي كوبه اي، وسايل مخصوصي نياز استد. 

ه هاي دقيقي كه شدت را بر حسب بندهاي           زه گيري هاي دقيق تر صداهاي مختلط توسط دستگا          اندا
همچنين  چنين اندازه گيري هايي در استفاده صحيح از اثر جذب صدا و            .  هنگامي اندازه مي گيرد امكان پذير است      

.  هاي غيرخطي در تمام بيناب تواتر هستند الزم به نظر مي رسد          گياستفاده از مواد كاهش دهنده صدا كه داراي ويژ        
ندازه گيري شود، تراز كلي ناميده مي شود كه فقط اطالعات كلي و             ا dB A  صدا فقط بر حسب   در صورتي كه تراز     

 .اوليه اي را ارائه مي دهد

 بط با آلودگي صداتاژه هاي مرو

 ) Sound Level (راز صدات

 : راز هر صدايي با تقريبي كه در عمل قابل قبول است بر اساس يكي از دو رابطه زير مشخص مي گرددت
 Lp = 20log P/Po ا ي  L1 = 10 log/I/Io ه در آن     ك  :L1      =راز شدت صدا، به مقياس    تdB   ، = Lpراز فشار  ت

شار موثر صداي مبنا كه     فIo = 10-12    ،   = Poمربع   وات به متر  (دت صداي مبنا    شdB    ،  = Ioصدا، به مقياس  
 صداي مورد نظر، بر حسب وات به متر       دت  ش=    I،  )  پاسكال(مربع   يوتن به متر   ن x 10-5 2مقدار آن برابر است با      

گاريتم به پايه ده نسبت     ل=    log،  )اسكالپ  (مربع شار موثر صداي مورد نظر، بر حسب نيوتن به متر          ف=    P  مربع،
 .مورد نظر

 ) Sound Level (زن يافتهو

 .قتي بيناب صدايي عمدتاً و به روش خاصي تغيير داده شود عمل انجام شده را وزن دادن مي نامند                       و
 .اعمال اين روش بر روي يك بيناب به صورت پسوندي استاندارد در فراسنج اندازه گيري شده مشخص مي گردد

  ثرات صدا بر روي انسانا
طور كلي اثرات صدا بر روي انسان را مي توان در دو قسمت جداگانه شنيداري و غيرشنيداري، مورد                      ب
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 : مطالعه قرار داد 

  ه شنوايي اثرات صدا بر روي دستگا ـالف

تواند باعث پارگي پرده صماخ يا تخريب ديگر            مي )  dB   150مثال(ر چند صداهاي خيلي شديد         ه
خ مي دهد كه ناشي از     ر)  dB  85-90(قسمت هاي گوش بشود اما صدمه به شنوايي معموالً در ترازهاي پايين تر               

يه در گوش داخلي قرار دارند،       آسيب موقت يا دائم سلول هاي مژه دار حسي كه روي سطح وستيبولي غشاء پا                 
وقتي در فركانس هاي معيني افت شنوايي ايجاد شود براي آنكه شخص قادر به شنيدن آن فركانس باشد                  .  دمي باش

بايستي تراز صدا از حد معمول آستانه شنوايي باالتر باشد، به اين جهت افرادي كه دچار افت شنوايي هستند بطور                      
 اين افراد اغلب اوقات حرف بي صدا را          وهبه عال .  ون صداي خودشان را نمي شنوند    غيرعادي بلند حرف مي زنند، چ    

. به اين جهت براي آنان درك صحيح كلمات مشكل مي شود          .  كه داراي فركانس باال هستند خوب درك نمي كنند       
المه شخص با وجود اينكه اصوات حاصل از كلمات را درك مي كند اما قادر به فهم صحيح كلمات و تعقيب مك                        

ين چنين افت شنوايي معموالً     ا  .ده كلمات را به آرامي و بطور واضح و مشخص ادا نمايد            يننمي باشد، مگر اينكه گو   
 : به يكي از دو صورت زير است

 ) Temporary Threshold Shifts : TTS ( تغيير موقت آستانه شنوايي ـ1

 .برگشت مي كند ي آسيب زاتماس با صدا  ساعت پس از16طي  ه در آن شنوايي معموالً درك
 

 ) Permanent Threshold Shifts : PTS( صدا  تغييردائم آستانه شنوايي ناشي از ـ2

روز افت شنوايي ناشي    ب .ه معموالً يك ماه پس از توقف مواجهه با صداي آسيب زا اندازه گيري مي شود               ك
شخص از    نمي گيرد، در نتيجه   ه اي را در بر   فركانس هاي مكالم  از صدا معموالً به صورت تدريجي بوده و در ابتدا          

تشخيص زودرس شروع افت شنوايي و اطالع از كيفيت تحمل گوش فرد               .  نقصان شنوايي خود بي اطالع است      
در مجموع عواملي چون شدت صدا، طول مدت        .  نسبت به صدا بوسيله آزمايشات شنوايي سنجي، امكان پذير است         

 .ه افت شنوايي دخالت دارندرضاملي هستند كه در ايجاد و پيشرفت عاتماس، سن و حساسيت ويژه گوش فرد عو
 
ر رابطه با اثرات شنوايي صدا مطالعات زيادي به عمل آمده و با استفاده از دستگاه هاي شنوايي سنجي،                    د

عوارض شنوايي صدا بخوبي شناخته شده است به طوري كه در بسياري از كشورها افت شنوايي ناشي از صدا از                       
 . منظور مي شود"ربيماري هاي ناشي از كا" قانوني جزو نظر

  ثرات درازمدت صدا بر روي شنواييا

يعني به واسطه كار    .  ثرات درازمدت صدا بر گوش انسان به صورت كري ادراكي يا عصبي ظاهر مي گردد             ا
به اين نوع   .  ردددر محيط هاي پر سروصدا سلول هاي شنوايي معدوم گشته و منجر به كري غيرقابل برگشت مي گ                

 بوده و هر دو گوش مانند هم        فهاين افت شنوايي معموالً متقارن و دو طر       .   هم مي گويند  كري حرفه اي افت شنوايي   
كري حرفه اي ناشي از كار كه در طي چندين سال فعاليت در محيط هاي پرصدا ايجاد                .  دچار افت شنوايي مي گردند   
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  :مي گردد، معموالً داراي چهار مرحله است
 

  مرحله خستگي گوش  ا مرحله شروع ي:رحله اول م

در اين مرحله كارگر بعد از پايان كار روزانه احساس گرفتگي و سنگيني و خستگي در گوش را دارد كه به                     
فاصله دو يا سه ساعت از بين مي رود، چنانچه در اين مرحله اديومتري به عمل آيد كاهش شنوايي در فركانس هاي                    

اين مرحله دو يا سه هفته طول مي كشد و بعد از آن كارگر              .  ست ا ود خواهد بود كه جبران پذير      هرتز، مشه  4000
 .هيچگونه ناراحتي در گوش خود احساس نمي كند

 
  مرحله اختفاء كامل :رحله دوم م

 سال طول   2-20اين مرحله ممكن است بسته به شرايط محيط كار و ويژگي هاي فردي و يا سن افراد از                  
 هرتز  4000 هرتز و مخصوصا در فركانس        3000ـ6000 شنوايي در فركانس هاي     ي اين مرحله سلول ها   در.  بكشد

آسيب ديده ولي چون اين فركانس ها در مكالمات روزمره الزم نيست و شنوايي فركانس هاي مكالمه اي سالم است،                 
 .فرد آسيب ديده، هيچگونه احساسي از مصدوم شدن گوش خود ندارد

 
 مرحله اختفاي نسبي :رحله سوم م

 و  6000 هرتز به طرف فركانس هاي زير        4000در اين مرحله در اثر گسترش ناشنوايي از فركانس هاي           
 كارگر به تدريج صوت هاي با فركانس هاي باال را نمي شنود و           500ـ100ـ2000 و همچنين فركانس هاي بم      8000

 .يي كامل مي گردداجام منجر به كري يا ناشنوين مرحله سران اگسترش و پيشرفت. احساس نيمه شنوايي دارد
 
  مرحله ناشنوايي كامل يا قطعي:رحله چهارم م

در اين مرحله كارگر به ناشنوايي خود پي مي برد و شنوايي فركانس هاي مكالمه اي شخص بطور واضح و                  
 .قطعي مصدوم شده است

  ثرات غيرشنيدارياب ـ 

: ثرات غيرشنيداري صدا را به ترتيب زير بيان نموده اند           ا)  Derobert  ( دروبر و)  Cavigneaus  (اوينيوك
براي اين منظور الزم نيست حتما صدا       .  ند مي تواند باعث عصبانيت و تحريك پذيري شود       يصداي مزاحم و ناخوشا   

شديد باشد بلكه تيك تاك يك ساعت ديواري در يك سالن انتظار كافي است كه روي يك زمينه حساس و آماده                      
 .، باعث عصبانيت و حالت تهاجمي به خود گرفتن گردداثر نموده
حقيقات به عمل آمده در محيط  هاي صنعتي نشانگر آن است كه صداي شديد با سردرد، حالت تهوع،                     ت

همچنين مطالعات انجام شده بر روي       .  پرخاشگري، اضطراب، ناتواني جنسي و تغييرات در خلق و خو ارتباط دارد             
قشات ات اختالفات خانوادگي و من     سبر محيط پرصدا كار مي كنند، نشان داده كه ن           كارگران صنايع فلزي كه د     

 .كارگران در بين اين افراد به مراتب بيش از كارگراني است كه در محيط هاي كم صدا و آرام كار مي كنند
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 ) Performance (ثرات صدا بر روي كاراييا

فعاليت هاي ذهني و حركتي      ميزان كارايي در    تحقيقات آزمايشگاهي هر چند صداي پيوسته بر        بر اساس 
 سـاده اثـر سويـي نـدارد، امـا اگـر صدا نامنظـم و متنـاوب و غيرقابـل پيش بيني باشد بر كارايي در امور مراقبتي                    

)Vigilance tasks(، حافظه اي )  Memory tasks  (وظايف پيچيده  و )  Complex tasks  (ه شخص در آنِ     ك
نوع :   چون   يضمنا اثرات صدا برروي كارايي به عوامل مختلف        .  جام دهد تاثير منفي مي گذارد    واحد بايد دو عمل ان    

صدا و شدت آن، قابل پيش بيني يا غيرقابل پيش بيني بودن آن، نوع كار و وظيفه، ميزان قدرت تحمل استرس و                       
 .ديگر ويژگي هاي شخصيتي فرد بستگي دارد

   (Hearing Conservation Programs) رنامه هاي حفاظت از شنواييب
دف از برنامه هاي حفاظت از شنوايي در محيط كار، جلوگيري از بوجود آمدن و پيشرفت افت شنوايي                    ه

   در آمريكا پس از شناخت افت شنوايي به عنوان يك مشكل بهداشتي،           .  ناشي از مواجهه با صدا در كارگران مي باشد       
OSHA)  Occupational Safety and Health Administration  (ستورالعمل هايي را اعالم نمود كه شامل      د

هر چند اجراي اين اصول     .   اصول و مقررات الزم بود تا كارفرمايان بتوانند آن ها را در محيط كار برقرار كنند                لحداق
 .به تنهايي نيز ضامن موثر بودن كامل اين برنامه در جلوگيري از بوجود آوردن ضايعات شنوايي نيست

ايي بدون توجه به منشاء توليد آن به جنبه هاي مختلف زندگي صدماتي وارد مي كند، در درجه                   فت شنو ا
در اكثر مشاغل و     .  اول تداخل در ارتباطات شغلي و اجتماعي است كه قسمت اعظم زندگي را تشكيل مي دهد                  

تا دستورات و عالئم       نددر محيط كار، افراد نياز دار      .  حرفه ها داشتن حس شنوايي سالم جزء اركان اصلي است           
ه بر اين در ساير موارد نيز در اجتماع، ارتباط با خانواده، فاميل و                  وآگاهي دهنده و غيره را بخوبي بشنوند، عال         

تمام اين موارد، بر لزوم حفظ قدرت شنوايي بيش از          .  دوستان قسمت اساسي از زندگي اجتماعي را تشكيل مي دهد        
لي را شامل   شغاظت از شنوايي در محيط كار عالوه بر مسائل شغلي موارد غير            اجراي برنامه حف  .  پيش تاكيد مي كند  

زاياي م  .خواهدشد، چون ناراحتي هاي شنوايي غيرشغلي نيز از طريق معاينات شنوايي دوره اي مشخص خواهد شد               
افزايش يافته و   بازده كار   .  اجراي اين برنامه براي كارفرمايان، مستقيما متوجه حفظ و ارتقاء سطح توليد خواهد شد              

اشي از مواجهه با صدا نيزكاهش        ن بر اين استرس و خستگي       سبب كاهش حوادث ناشي از كار مي شود و عالوه          
 .خواهد يافت
بررسي منظم صدا، اجراي    :   مرحله مي شود كه عبارتند از     5رنامه حفاظت در برابر شنوايي كارگران شامل        ب

دود مجاز، آموزش، استفاده از وسايل حفاظت فردي، ارزشيابي از           روش هاي مهندسي يا اداري به منظور برقراري ح       
. در محيط كار، بر حسب مورد، اجراي يكي از مراحل فوق مي تواند مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد                 .  طريق اديومتري 

 . مرحله، اساسي و موثر مي باشد5ولي به طور كلي اجراي تمام 

  موزشآ

ني كه بخوبي   اار است، زيرا كارگران و همچنين كارفرمايان تا زم         رحله آموزش از اهميت خاصي برخورد     م
بايد تاكيد  .  از هدف برنامه و مزاياي اجراي آن آگاه نباشند، نمي توانند بطور موثر و فعال در اين برنامه شركت كنند                   
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آگاهي بدون آموزش و    .  داشت كه رعايت و اجراي اصول حفاظت و بهداشت نيز جزء شرايط كار، محسوب مي شود               
به منظور اجراي صحيح بررسي      .  وفقيت آميز نخواهد بود    م HCPمه  افراد، برقراري اصول بهداشتي و اجراي برنا       

صدا، پذيرش تغييرات محيطي، تغييرات احتمالي در ماشين آالت و همچنين اجراي موفقيت آميز استفاده از وسايل                  
 مرحله فوق بايد بخوبي انجام گيرد و در         4 قبل از    حفاظت فردي و اديومتري مرحله آگاهي و آموزش كارگران حتي         

 .فواصل منظمي تكرار گردد

 ررسي صداب

راي كارگران يا براي ايستگاه كار و يا به منظور           ب TWA  دف اصلي از بررسي صدا در محيط كار تعيين        ه
يز بودن آن   ه طور كلي بررسي صدا ميزان مخاطره آم        ب  .طبقه بندي مشاغل برحسب ميزان صداي موجود مي باشد        

پس از بررسي صحيح و     .  عيين شود  ت HCP  را براي كارگران تعيين مي كند تا به دنبال آن خط مشي مناسب براي             
مناسب صدا، ميزان صداي بيش از حد مجاز در كارخانه تعيين شده و مي توان روش هاي موثر كنترل را براي                         

ر، به عنوان يك روش تكميلي، استفاده از وسايل         كاهش دائم صدا در آن محيط به كار بست و يا بر حسب نوع كا               
 .دي را به كارگران توصيه نمودرحفاظت ف

  نترل مهندسي و اداريك

صول كنترل مهندسي   ا  .وش هاي كنترل مهندسي و اداري سبب كاهش مواجهه كارگران با صدا مي شود           ر
ش انتشار صدا در محيط مانند نصب         مانند نصب مافلرها و غيره، كاه      (شامل ايجاد تغييرات در منابع مولد صدا          

كنترل اداري عبارتست از جابجايي و تعويض تجهيزات قديمي         .  جاذب ها، مانع ها و نصب محفظه هاي كامل مي شود      
عالوه بر اين، تغييرات در برنامه        .  يرات و نگهداري وسايل    عمو مستهلك شده، تعيين و اجراي مرتب برنامه ت           

 .مواجهه، جزو مراحل مختلف كنترل اداري استكارگران توسط محدود كردن زمان 

  سايل حفاظت فرديو

. ر صورتي كه اجراي روش هاي كنترل مهندسي به طور كامل نتواند صدا را به حد مجاز كاهش دهد                     د
استفاده از وسايل حفاظت فردي مي تواند بطور مكمل مورد استفاده قرار گيرد از اين رو در چنين مواردي با انتخاب                     

دن آن ها در كاهش صدا مي توان      بواين وسايل از نظر راحتي كارگران به هنگام استفاده و همچنين موثر               مناسب  
 .شنوايي كارگران را حفاظت نمود

  رزشيابي از طريق اديومتريا

در .  ضعيت شنوايي هر كارگر بايد بطور دوره اي و منظم توسط شنوايي سنجي مورد بازرسي قرار گيرد                  و
ز انجام گيرد، اوديوگرام افراد نبايد تغييري در          يحفاظت از شنوايي بطور صحيح و موفقيت آم         صورتي كه برنامه     

در صورت مشاهده هر نوع تغيير الزم        .  آستانه شنوايي آن ها كه ناشي از كار در محيط پر صدا است را نشان دهد                
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نشاء غيرشغلي داشته باشد، در     است افراد مسئول به چاره جويي بپردازند، هنگامي كه تغيير در وضعيت شنوايي م                
ي مشخص شده و جهت تصحيح اين ضايعه روش هاي اصولي اعمال خواهد شد، ازجمله كاهش زمان                 م هااوديوگرا

 .مواجه با صدا در محيط كار
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 عفونت هاي بيمارستاني و راه هاي كنترل آن ها
Hospital acquired infections and control 

 
  دكترشيرين افهمي

 
  و خدمات بهداشتي درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي

 هداف درس ا

 :پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود  

 
 تاريخچه عفونت بيمارستاني را به طور مختصر بيان كند 

 عفونت بيمارستاني را تعريف نمايد 

 انواع شايع عفونت بيمارستاني را نام ببرد 

 داهميت و عواقب عفونت بيمارستاني را شرح ده 

 راه هاي انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستان را توضيح دهد 

 عوامل مستعد كننده به عفونت هاي بيمارستاني را بر شمارد 

 ميكروارگانيسم هاي مسبب عفونت بيمارستاني را نام ببرد 

 ساختار كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني و وظايف آن ها را مشخص كند 

 بيمارستاني را توضيح دهداهداف نظام مراقبت عفونت  

انواع روش هاي پيشگيري و كنترل عفونت مانند ايزوالسيون، شستن دست، مراقبت از كاركنان،                       
 .ايجاد مقاومت ميكروبي را به طور مختصر بيان كند گندزدايي، دفع زباله و جلوگيري از

 
 

 بيان مسئله 

ـ امروزه با توجه به افزايش اقدامات تهاجمي تشخي            ابتال به  ،  ي، افزايش طول عمر افراد       درمان صي 
در بيمارستان و مراكز    بيماران  ، نياز به بستري       و دريافت داروهاي سركوب گر ايمني       بيماري هاي زمينه اي مزمن  
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ن عوامل به نوبه خود زمينه بروز عفونت هاي بيمارستاني را بيشتر              يپزشكي جهت ارائه خدمات بيشتر شده كه ا         
اي قبل تنها ساختمان هاي مجهز به نام بيمارستان بودند كه انواع خدمات تشخيصي و                 در سال ه .  فراهم مي كنند 

ولي در سال هاي اخير، مراكز پزشكي سرپايي جراحي و مراقبتي نيز ايجاد شده              درماني را به بيماران ارائه مي كردند       
لذا واژه ي    .  يماران منجر شوند   اند كه به امر مداواي بيماران پرداخته و بالقوه مي توانند به بروز عفونت در ب                     

 . تغيير يافته استعفونت هاي مرتبط با مراقبت هاي  پزشكيعفونت هاي بيمارستاني به 
درقرن هيجدهم و نوزدهم ميالدي، زنان فقير        .  تاريخچه عفونت بيمارستاني  به سال ها قبل بر مي گردد         

كه در سال     مير در اين مراكز به حدي زياد بود         مراجعه مي نمودند ولي ميزان مرگ و       جهت زايمان به زايشگاه ها   
بيمارستان ها ":  در مجله پزشكي لندن نوشت        )  Thomas Lightfoot(توماس اليت فوت      ميالدي،   1850

  ."دروازه هاي هدايت كننده زنان به سوي مرگ هستند
ت سرايت تب   مقاله اي در مورد قابلي     )Oliver Wendell Holmes(اوليور وندل هولمز    ،  1843در سال   

با .  بعد از زايمان منتشر كرد و به روش هايي كه به وسيله آن ها بتوان انتشار بيماري را به حداقل رسانيداشاره نمود                     
براساس مشاهدات خود     )Semmelweis(سملوايز  اينكه   اين حال تغييرات چنداني در اين زمينه حاصل نگرديد تا         

يمان توسط پزشكان و ماما ها از طريق دست هاي آلوده به مواد نكروزه             در وين، فرضيه قابليت سرايت تب بعد از زا        
مي توان از اين عفونت و      )  آب آهك (را مطرح ساخت و نشان داد كه با شستشوي دقيق دست ها با مواد كلردار                   

 )William Farr(و ويليام فار    )  Florence Nightingale(فلورانس نايتينگل   .  نيزمرگ مادران جلوگيري كرد   
 سال همكاري نشان دادند كه مرگ و مير فراوان نيروهاي ارتشي            20، طي   1856س از آشنايي با يكديگر در سال        پ

مشاهدات آن ها به بهبود اقدامات بهداشتي      .  در بيمارستان ناشي از وجود بيماري هاي مسري و ازدحام بيماران است          
 . منجر گرديدو استاندارد كردن سيستم گزارش دهي مرگ و مير بيماران نظامي

گزارش موارد مرگ و    (فلورانس براي اولين بار نظام مراقبت عفونت بيمارستاني توسط پرستاران شاغل              
ويليام فار همچنين شيوع بيشتر مرگ و مير ناشي از بيماري هاي واگير             .  را وضع نمود  )  ميربيماران توسط پرستاران  

 .درا در بين پرستاران و سايركاركنان بيمارستان نشان دا
مرگ و مير بدنبال آمپوتاسيون در        )Dr. James Simpson(دكتر جيمز سيمپسون،    ،  1860 در سال   

بيمارستان هاي بزرگ را مطرح كرد و بر ايزوالسيون بيماران و تعداد بستري كمتر بيماران در هر اتاق بيمارستان و                     
 نتايج بررسي هاي   1867در سال     )Lister  (ليستر.  در نتيجه كاهش احتمال انتشار عفونت در بيمارستان تاكيد نمود         

خود را منتشر كرده و نشان داد كه با فرو بردن انگشتان دست در ماده ضد عفوني كننده و تميز كردن موضع عمل                        
جراحان آلماني، روش هاي ليستر را به سرعت پذيرفتند و          .  قبل از جراحي، مي توان از عفونت زخم جلوگيري نمود         

، وسايل جراحي، گان، ماسك و دستكش هاي استريل در بيمارستان هاي بزرگ دانشگاهي به              ميالدي 1910تا سال   
 .صورت استاندارد مورد استفاده قرار گرفت

، جراح و   )Meleney(ملني  .  بكارگيري روش ضدعفوني، عفونت هاي جراحي را تحت كنترل در آورد            
راري نظام مراقبت عفونت هاي زخم به صورت         باكتريولوژيست، در نيويورك بر ثبت موارد عفونت جراحي و برق            

 .فعال تاكيد ورزيد
متوجه شد كه بدنبال استفاده از كاتتر متمكن ادراري، بروز عفونت                 )Dukes(دوكز  ،  1929در سال   
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وي در مقاله اي به يك روش آسان و كمي آزمايشگاهي جهت تشخيص                .  دستگاه ادراري اجتناب ناپذير است     
 .دعفونت ادراري اشاره كر
در .   و با كشف آنتي بيوتيك، فرضيه استفاده از آنتي بيوتيك پروفيالكسي مطرح گرديد             1935پس از سال    

، كنفرانسي را در مورد عفونت هاي استافيلوكوكي برگزار         )CDC( مركز پيشگيري و كنترل بيماري ها          1958سال  
مور  در نهايت   .  بيمارستاني منتشر نمــود  ، كتابي در موردعفونت هــاي     1960در سال     )Williams(ويليامز  .  نمود

)Moore(                   و همكارانش بر نقش اساسي پرستار كنترل عفونت در زمينه فعاليت هاي كنترل عفونت در بيمارستان
 1960 و   1950وظايف پرستار اپيدميولوژيست و نظام مراقبت در آمريكا را در دهه هاي              )Wise(وايز  تاكيد كردند و    

 . ساله محققين متعددي است150ه امروز در زمينه كنترل عفونت شاهد هستيم، حاصل تالش لذا آنچ. توضيح داد

 تعاريف  

 عفونت بيمارستاني  

 =HAIs(از بيمار   مراقبت    مرتبط با عفونت هاي  يا   وسالمت  /ناشي از خدمات مراقبت    عفونت هاي  
healthcare-associated infections  (     يا عفونت هاي بيمارستاني)Nosocomial infections  يا 

Hospital infections(              در   و ، شايعترين عارضه ناخواسته ارائه خدمات بهداشتي درماني در دنيا مي باشند 
اين عفونت ها در زمان    .   يا ساير مراكز مراقبتي اتفاق مي افتند      ) ساعت بعد  48حداقل  (بيماران بستري در بيمارستان     

عفونت هايي كه در بيمارستان اكتساب شده و بعد از ترخيص ظاهر           .  ارندبستري و در دوره نهفتگي عفونت وجود ند       
ماه   3بعضي از اين عفونت ها مي توانند تا      .  مي شوند و عفونت هاي شغلي نيز در اين گروه عفونت ها قرار مي گيرند            

عالوه .  ندرخ ده )   عفونت هاي زخم جراحي، پس از ترخيص بيمار ظاهر مي گردند         %50   تا 25(پس از ترخيص بيمار     
 .بر بيماران، عفونت هاي بيمارستاني مي توانند كاركنان و عيادت كنندگان را نيز مبتال سازند

  مي شوند كه باعث مرگ و مير و از دست           HAIهر سال صدها ميليون بيمار در سرتاسر جهان دچار            
فر در كشورهاي    ن 7 بيمار بستري در بيمارستان،        100از هر   .  سرمايه قابل مالحظه اي مي گردد      دادن

فراواني .   مي شوند HAIs نفر در كشورهاي در حال توسعه، حداقل دچار يك عفونت             10توسعه يافته و    
HAIs     ،19.1-5.7 و در كشورهاي داراي درآمد كم تا متوسط،        %12-3.5 در كشورهاي پيشرفته%  
  مراقبت ويژه  بخشر   د HAIs بيماران حداقل دچار يك      %30در كشورهاي پر در آمد، حدود       .  مي باشد

(ICU)  شوند ولي در كشورهاي داراي درآمد كم تا متوسط،  فراواني            ميHAIs   در ICU   2ـ3 حداقل 
 Device Associated)  بار بيشتر از كشورهاي پر در آمد است و چگالي عفونت وابسته به ابزار                

Infection) برابر بيشتر از آمريكا است13، تا . 
واند در بيمارستان، دچار عفونت گردد ولي در بين انواع عفونت هاي             هر يك از اعضاي بدن انسان مي ت       

، عفونت  (15-10%) ، عفونت دستگاه تنفسي تحتاني يــا پنوموني      %)30-40(بيمارستاني، عفونت دستگاه ادراري   
 از اهميت خاصي برخوردارند و      (20-15%) و عفونت ناشي از زخم جراحي      (15-10%) دستگاه گردش خون  
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 در آمريكا، براي نظام مراقبت عفونت بيمارستاني، تعاريف خاص و             )CDC(ي و كنترل بيماري ها      مركز پيشگير 
 . استانداردي را قائل شده است

(است ولي عفونت زخم جراحي          UTI)( در كشورهاي پر درآمد عفونت دستگاه ادراري         HAIsشايعترين       
SSI(،              نوموني كشنده ترين عفونت هاي بيمارستاني       پ  .علت اصلي عفونت در كشورهاي كم در آمد مي باشد

محسوب مي شود گرچه در بعضي از مراكز، عفونت بيمارستاني دستگاه گردش خون، علت اصلي مرگ بيماران                     
 . مي باشد

بر .      در ايـران، آمـار دقيقـي در مـورد شـيوع عفونت بيمارستاني و عوارض جاني و مالي حاصله در دست نيست                      
برآورد از  پرداخته،  1391 تا   1376كه به بررسي مقاالت منتشر شده بين سال هاي           انجام شده اسـاس يـك متاآناليـز       

است و شايع ترين عفونت هاي بيمارستاني،       بوده  % 43/30ميـزان شـيوع كلـي عفـونت هـاي بيمارسـتاني در ايـران                
ين عوامل عفوني   و شايع تر  %) 98/21(، باكتريمي   %)88/23(، عفـونت هـاي ادراري       %)4/39(عفـونت هـاي تنفـسي       

ـ بيمارسـتاني     اشرشيا  و%) 6/23(، گونه هاي استافيلوكوك     %)42/31(، كلبـسيال    %)78/26( سودوموناس آئـروژينوزا  پ
  .بوده اند%) 93/30( كلي

بر اساس مرور ساير مطالعات انجام شده در بيمارستان هاي كشور، ميزان عفونت هاي بيمارستاني در ايران در حدود                    
بايد . است % 8 /8ورد مي شود اما برآورد سازمان جهاني بهداشت از ميزان اين عفونت ها در ايران                 درصد برآ  15-10

تـوجه نمـود كـه ميـزان عفـونت در كـشور از يـك اسـتان به استاني ديگر و در بيمارستان هاي مختلف و حتي در                             
 .بخش هاي مختلف يك بيمارستان متفاوت مي باشد

 عفونت هاي مرتبط با مراقبت هاي  پزشكي يااهميت عفونت هاي بيمارستاني 

 
 : عبارتند ازوحائز اهميت مي باشند حاصله عوارض و اثرات عفونت هاي بيمارستاني بدليل  

 افزايش تحميل هزينه به بيمار و خانواده آنها .1

 ) روز12 تا 4( اقامت و بستري در بيمارستان افزايش .2

 ايجاد ناتواني دراز مدت  .3

 يوتيك ها  مقاومت آنتي بافزايش .4

 دالر براي هر اپيزود عفونت،      000/29 تا   1300  (تحميل بار مالي عظيم به سيستم هاي بهداشتي       .5
 )بسته به نوع عفونت

 ) براي عفونت گردش خون%25 تا 12( بيماران مرگ غير ضرور .6
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 مي شوند كه به مرگ حدود      HAIs ميليون بيمار در سال دچار       7/1طبق مطالعات انجام شده در آمريكا،        
 ميليون روز و    8 نفر از آن ها منجر شده و باعث افزايش مدت بستري در بيمارستان به ميزان بيش از                      000/100

 . بيليون دالر مي گردد45 تا 37اتالف هزينه اي بين 

 انواع عفونت هاي بيمارستاني براساس نظام مراقبت پيشگيري و كنترل بيماري ها

 مراقبت بيماري ها، عفونت هاي شايع تر عبارتند از عفونت هاي وابسته           بر اساس تعاريف و تقسيم بندي جديد نظام        
و عفونت هاي  )  شامل كاتتر هاي عروقي، ادراري و لوله تراشه        (Device Associated Infectionsبه ابزار يا     

ا، عالوه بر اين عفونت ه   .  )Surgical Site Infections : SSI(وابسته به پروسيجر يا عفونت هاي محل جراحي         
 .نيز وجود دارند...عفونت هاي گوارشي، پوستي، سوختگي و

 : عفونت هاي وابسته به ابزار عبارتند از

 ) Bloodstream infection: BSI(عفونت دستگاه گردش خون -1

 (Urinary Tract Infection: UTI)عفونت دستگاه ادراري -2

  (Pneumonia)يا پنوموني (Ventilator‐Associated Event:VAE) عفونت دستگاه تنفسي -3

) بروز عفونت، كارگذاري ابزار ياانجام پروسجر جراحي       (اتفاق مي افتد   )(Eventاز نظر زماني، روزي كه رويدادي        
 . در نظر گرفته مي شود و روزهاي بعد نسبت به آن سنجيده مي شود1روز 

رتبط، جهت دانستن اين تعاريف به سايت       با توجه به تغيير در تعاريف عفونت هاي بيمارستاني و حجم زياد مطالب م            
CDCمراجعه شود (www.cdc.gov). 

 راه هاي انتقال ميكروارگانيسم ها در بيمارستان 

در بيمارستان ميكروارگانيسم ها مي توانند به طرق مختلف منتقل گردند  و گاهي يك ميكروب مي تواند از                 
 : ا در بيمارستان عبارتند از راه هاي انتقال ميكروارگانيسم ه. چند طريق منتقل شود

 
تماس، شايع ترين و مهمترين راه انتقال عفونت هاي بيمارستاني به شمار          :     (Contact)انتقال از طريق تماس   )  1

 : مي آيد و به سه زير گروه تقسيم مي شود 
ت يا   سطوح بدن و انتقال فيزيكي ميكروارگانيسم ها بين ميزبان حساس و فرد دچار عفون                 تماس مستقيم  •
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 كلونيزه شده با ميكروب 
 ) وسايل، سوزن، پانسمان، دستكش آلوده( ميزبان حساس با شيء واسطه آلوده تماس غيرمستقيم •
توليد شده توسط فرد حين عطسه، سرفه و صحبت كردن، حين ساكشن كردن يا                        )Droplet(قطره  )  2

 برونكوسكوپي و مواجهه با ملتحمه، مخاط بيني يادهان 
  (Airborne) طريق هوا انتقال از) 3

  مانند غذا، آب، داروها و تجهيزات و وسايل آلوده انتقال از طريق وسيله مشترك آلوده) 4
 . مانند پشه، مگس و موش كه اهميت چنداني در انتقال عفونت هاي بيمارستاني نداردانتقال از طريق ناقلين) 5

 پاتوژن هاي منتقله در بيمارستان براساس راه انتقال 

 :ماست •
استافيلوكوك، باكتري هاي خانواده انتروباكترياسه، عفونت هاي ويروسي        :  ـ تماس با بيماران يا وسايل       

 مانند روتاويروس 
 HIV , Bهپاتيت :   ـ  سوزن

   آدنوويروس، ويروس آنفلوانزا: قطره  •
 باسيل سل : هوا  •
 : وسيله مشترك  •

 راشياآسينتوباكتر، س: ـ  مايعات وريدي، مواد گندزدا، آب
 پسودومونا، آسينتوباكتر: ـ  اندوسكوپ 

 سالمونال: ـ  غذا 

 :  عوامل مستعد كننده بيماران به عفونت هاي بيمارستاني عبارتند از

 ) نوزادان، افراد مسن(سن بيمار  •
سيروز كبدي، ديابت مليتوس، بيماري مزمن انسدادي ريه، نارسايي         (بيماري زمينه اي مانند نارسايي عضو       •

  سرطان، نوتروپني ،)كليه
 ) ايدز، درمان با دارو هاي سركوب كننده دستگاه ايمني، سوء تغذيه(نقص ايمني مادرزادي يا اكتسابي  •
اختالل در سد دفاعي جلدي مخاطي بدنبال تروما، سوختگي، جراحي، اندوسكوپي، كاتترهاي متمكن،                  •

 بيماري هاي پوستي و مخاطي 
 كه به سركوب سرفه يا كاهش تهويه ريوي منجر مي گردد) Sedation(بيهوشي، ايجاد خواب آلودگي  •
تغيير فلور مقيم بدن و كاهش مقاومت در مقابل جايگزيني           (استفاده از داروهاي آنتي بيوتيك، آنتي اسيد          •

فلور بيمارستاني، انتخاب باكتري ها و قارچ هاي جهش يافته و مقاوم به آنتي بيوتيك ها و انواع بالقوه                      
 ) مقاوم
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  و در نتيجه بروز حالت ناقلي باكتري ها و قارچ هاي فرصت طلبميكروبييزه شدن فلور كلون •
 عفونت هاي نهفته و خاموش و فعاليت مجدد آن ها بدنبال سركوب دستگاه ايمني •

 ميكروارگانيسم هاي مسبب عفونت هاي بيمارستاني 

 ايجاد كننده عفونت بيمارستاني در بين باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها، باكتري ها شايع ترين عوامل
مي باشند و بسته به محل اكتساب عفونت، بيماري زمينه اي و فلور ميكروبي بيمار، فراواني آنها متفاوت است ولي 

آسينتوباكتر بوماني، پسودومونا، خانواده انتروباكترياسه مقاوم به كارباپنم، استافيلوكوك اورئوس مقاوم به بطور كلي، 
ويروس ها . نتروكوك و كلستريديوم ديفيسيل، باكتري هاي شايع مسبب عفونت در بيمارستان هستندمتي سيلين، ا

، ويروس Cو B در بين ويروس ها مي توان به ويروس هپاتيت. موارد، عامل عفونت بيمارستاني هستند% 5در 
يلوس، كانديدا و در بين قارچ ها نيز آسپرژ. انفلوانزا اشاره نمود ، روتاويروس و HIV ،(HSV)هرپس 

 .كريپتوكوك عامل ايجاد عفونت در بيمارستان مي باشند

 روش هاي كنترل عفونت بيمارستاني 

هدف اصلي برنامه كنترل عفونت، كاهش خطر اكتساب عفونت بيمارستاني و در نتيجه محافظت از                     
ن به اين هدف، تشكيالتي در      به منظور رسيد  .  و عيادت كنندگان است   )  و دانشجويان (بيماران، كاركنان بيمارستان    

) Infection Control Committee(بيمارستان ها پديد آمده است كه به آن كميته كنترل عفونت بيمارستاني               
كميته كنترل عفونت در بيمارستان مسئوليت برنامه ريزي و ارزيابي كليه امور مربوط به كنترل عفونت را بر                   .  گويند

 : رتند از اعضاي اين كميته عبا. عهده دارد
 مدير يا رئيس بيمارستان  •
 پزشك كنترل عفونت  •
 پرستار كنترل عفونت  •
 ميكروبيولوژيست باليني يا متخصص علوم آزمايشگاهي  •
 مدير پرستاري  •
ساير اعضا مانند پزشك متخصص داخلي، جراح، اپيدميولوژيست، نماينده واحد هاي بهداشتي، تغذيه،                  •

 . . . خدمات و 

ها و برنامه هاي تدوين شده توسط كميته، در هر بيمارستان، پزشك، پرستار و ميكرولوژيست بيمارستان تيم                  براي انجام فعاليت   
 .كنترل عفونت بيمارستاني را تشكيل مي دهند كه مهمترين و فعال ترين اعضاي كميته به شمار مي آيند

 
 : بارتند از  بار در سال تشكيل جلسه مي دهد و وظايف آن ع12 تا 3كميته كنترل عفونت 

  عفونت بيمارستاني )Surveillance(برقراري نظام مراقبت   •
 تدوين برنامه هاي آموزشي در جهت پيشگيري و كنترل عفونت  •
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 حفظ سالمت كاركنان  •
برنامه ريزي و تعيين خط مشي و دستورالعمل در رابطه با كنترل عفونت مانند استفاده صحيح از آنتي                       •

 اومت ميكروبي، مواد جديد گندزدا و دفع زباله بيوتيك ها و جلوگيري از مق
 ...ارزيابي و نظارت بر اجراي مقررات وضع شده توسط كميته و  •

 آموزش 

يكي از وظايف اصلي كميته كنترل عفونت بيمارستاني، تدوين برنامه هاي آموزشي است و در اين ميان                   
آموزش كاركنان بيمارستان در كليه     .  ي دارد پرستار كنترل عفونت نقش اساسي در جهت اجراي برنامه هاي آموزش          

 ،)Sterilization(سطوح در رابطه با كنترل بيماري هاي مسري و اصول جداسازي بيماران، سِتَرون سازي                     
، استفاده مناسب از آنتي بيوتيك ها، استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات، رعايت اصول               )Disinfection(گندزدايي

اي استاندارد و بهداشت دست ها و محافظت در برابر بيماري هاي منتقله از راه خون مانند                 بهداشتي شامل احتياط ه  
 .مي باشد. . . هپاتيت ويروسي و ايدز و 

 ) Surveillance (نظام مراقبت عفونت  بيمارستاني

 نظام مراقبت عبارت است از جمع آوري، تجزيه، تحليل و تفسير اطالعات و داده هاي بهداشتي به صورت                 
اطالعات بدست  .  و توصيف يك واقعه بهداشتي     )  Monitoring(طي فرآيند پايش    )  جاري(سيستماتيك و فعال    

آمده جهت طراحي، بكارگيري و ارزيابي مداخالت و برنامه هاي مربوط به بهداشت عمومي و كنترل عفونت                        
اليت ها در زمينه بهداشت عمومي و       اين اطالعات، نياز هاي مربوط به فع      .  بيمارستاني مورد استفاده قرار مي گيرند     

 .كنترل عفونت بيمارستاني را تعيين نموده و كارآيي و اثر بخشي برنامه ها را مشخص مي كند
با برقراري نظام مراقبت بيمارستاني مي توان از بروز حدود يك سوم موارد عفونت بيمارستاني جلوگيري                  

كاهش %  50ت زخم جراحي، مي توان موارد اين نوع عفونت را           به عنوان مثال با برقراري نظام مراقبت عفون        .  نمود
سيستم مراقبت عفونت   .  بديهي است با كاهش موارد عفونت، از اتالف منابع مالي نيز جلوگيري خواهد شد                 .  داد

بيمارستاني مي تواند تمام بيمارستان يا بخش هاي خاصي را پوشش دهد يا اينكه به صورت دوره اي به مراقبت                      
همچنين مراقبت مي تواند براساس اولويت ها در زمينه كنترل عفونت و انواع عفونت هاي بيمارستاني                .  ايداقدام نم 

برقراري نظام مراقبت پس از ترخيص بيمار بويژه براي زخم جراحي از اهميت خاصي برخوردار بوده و                 .  صورت گيرد 
 .به حساسيت سيستم مراقبت مي افزايد

 مارستاني اهداف نظام مراقبت عفونت بي

 و تعيين اولويت هاي كنترل عفونت) عوامل خطر(شناسايي بيماران و اقدامات تهاجمي پرخطر  •
 تعريف ميزان اندميك عفونت و افزايش موارد عفونت در حد باالتر از اندميك  •
 پايش روند بروز عفونت و الگوهاي آن در طول زمان  •
 كشف همه گيري هاي عفونت هاي بيمارستاني  •
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 ميزان كارايي مداخالت انجام شده در زمينه پيشگيري و كنترل عفونت ارزيابي  •
 ارزيابي برنامه هاي تضمين كيفيت  •
 آموزش و ايجاد انگيزه در كاركنان پزشكي و مديريت  •

 
منابعي كه امكان جمع آوري اطالعات براي برقراري نظام مراقبت را در اختيار مي گذارند شامل موارد ذيل                     

 : مي باشند 
آنتي بيوتيك، تعويض پانسمان، مايع درماني وريدي، تغذيه از طريق كاتتر وريدي                (كس بيماران   كارد •

 )مركزي، سوند ادراري، پذيرش مجدد در بيمارستان
 گزارش آزمايش هاي ميكروبيولوژي •
 گزارش راديولوژي  •
 چارت تب بيماران  •
 گزارش پرستاري  •
 ارتباط با پرستاران مسئول بخش ها •

 ان پزشكي مراقبت از كاركن

.      كاركنان حرفه هاي پزشكي، در معرض خطر مواجهه با بيماري هــاي قابل سرايـت در بيمارستان مي باشنـد                
بديهي است بدنبال ابتال به بيماري، خطر انتقال عفونت از كاركنان به بيماران، ساير كاركنان و اعضاي خانواده                       

رل عفونت، محافظت از كاركنان در مقابل عفونت هاي بيمارستاني          يكي از وظايف كميته هاي كنت    .  آن ها وجود دارد  
بدين لحاظ واكسيناسيون كاركنان، رعايت     .  و نيز در مقابل مواجهه شغلي بويژه با خون و مواد بالقوه آلوده مي باشد              

ت بهداشت  و ساير قوانين مربوط به ايزوالسيون يا جداسازي بيماران و نيز رعاي               )  استاندارد(احتياط هاي عمومي   
دست ها توسط كاركنان شاغل در بيمارستان، به كاهش موارد مواجهه و ابتال به بيماري ها و در نتيجه كاهش                        

 .عفونت هاي بيمارستاني و عواقب حاصله منجر مي گردد
به منظور كاهش مواجهه كاركنان با عوامل خطرزاي موجود در محيط بيمارستان توصيه مي شود اقدامات                

 : رد ذيل صورت گي
 انجام معاينات پزشكي قبل از استخدام كاركنان •
 انجام معاينات پزشكي دوره اي كاركنان •
 ايمن سازي كاركنان برعليه بيماري هاي واگير •
مانند مواجهه با سوزن آلوده به       (برقراري نظام مراقبت كاركنان در صورت بروز آسيب و حوادث شغلي                •

HIV ( و مخاطرات محيط كار 
 اي آموزشي به منظور پيشگيري از مواجهه با ميكروارگانيسم هاي بيماري زاي بيمارستانيتدوين برنامه ه •
برنامه ريزي و تعيين خط مشي در موارد بروز همه گيري در بين كاركنان و استراحت در منزل بدنبال ابتال                    •
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 يا مواجهه با عوامل بيماري زا
 

 .شكي جهت كاركنان مي باشديكي از اقدامات سودمند در بيمارستان تشكيل پرونده پز

 ايمن سازي كاركنان شاغل در بيمارستان 

يكي از مقرون به صرفه ترين روش هاي پيشگيري از ابتال به بيماري هاي قابل سرايت، ايمن سازي افراد                  
شامل (بر اين اساس توصيه مي شود كاركنان مشاغل پزشكي               .  و بويژه كاركنان حرفه هاي پزشكي است         

بايد به صورت     Bايمن سازي كاركنان با واكسن هپاتيت         .  ايمن گردند   B عليه ويروس هپاتيت      بر)  دانشجويان
، )پس از تزريق نوبت سوم    (  Bتوصيه مي شود يك تا دو ماه پس از تزريق آخرين دوز واكسن هپاتيت              .  رايگان باشد 

ز وضعيت ايمني آن ها بر     در گروه هاي پر خطر شغلي مانند پرستاران و پزشكان صورت گيرد تا ا                HBsAbآزمون  
 .اطمينان حاصل شود  Bعليه ويروس هپاتيت 

 .، تزريق ساليانه واكسن انفلوانزا بويژه در پرسنل در معرض خطر سودمند استBعالوه بر هپاتيت

 ايزوالسيون يا جداسازي بيماران در بيمارستان 

لونيزه با ميكروارگانيسم به ساير       به منظور پيشگيري از انتقال ميكروارگانيسم ها از بيمار عفوني يا ك               
 ميالدي، مركز   1983در سال   .  بيماران، كاركنان و حتي عيادت كنندگان، اتخاذ خط مشي هاي عملي ضروري است           

دو سيستم جداسازي را پياده كرده بود كه شامل جداسازي براساس گروه              )  CDC(پيشگيري و كنترل بيماري ها      
 نيز به منظور    1985در سال   .   مي شد )Disease Specific I(.ع بيماري   و نو )  Category Specific I(.بيماري

، رعايت  )HIV(و ويروس نقص ايمني     Bانتقال پاتوژن هاي منتقله از راه خون مانند ويروس هپاتيت            جلوگيري از 
بيماري بدليل احتمال انتقال عوامل     .  را توصيه نمود  )  Universal precautions(احتياط هاي عمومي يا همه جانبه      

 رعايت  1996زا از راه هاي ديگر به جز خون، مانند تماس مستقيم، راه هوايي يا تماس با قطرات، در سال                            
توصيه )  .Transmission - Based P(و احتياط براساس راه انتقال عفونت       )  .Standard P(احتياط هاي استاندارد   

ستاندارد، مهمترين جزء اقدامات جداسازي بيماران       امروزه رعايت احتياط هاي ا    .  گرديد كه شرح داده خواهند شد      
 .محسوب مي گردد

 احتياط هاي استاندارد

به منظور كاهش خطر انتقال ميكروارگانيسم ها از منابع شناخته شده يا ناشناخته در بيمارستان،                         
است، بدون آنكه نوع    رعايت احتياط هاي استاندارد براي تمام بيماران ضروري         .  احتياط هاي استاندارد بكار مي روند   
 .بيماري آن ها در نظر گرفته شود

 
 : در مواقع مواجهه و تماس با هر يك از موارد ذيل بايد احتياط هاي استاندارد رعايت شوند 

 خون  •



 بهداشت محيط / 4صل كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              ف/  505

 

 
 

 تمام مايعات، ترشحات، و مواد دفعي بدن به جز عرق بدون در نظرگرفتن وجود خون قابل رويت در آن ها •
 پوست آسيب ديده  •
 مخاطات  •

 شرح اصول احتياط هاي استاندارد

 I  رعايت بهداشت دست هاـ 

دست ها بايد بالفاصله پس از دست زدن به خون، مايعات بدن، ترشحات، مواد دفعي و وسايل آلوده،                      
پس از در آوردن دستكش از      .  بدون در نظر گرفتن اين نكته كه از دستكش استفاده شده است يا خير، شسته شوند                

تماس با بيماران و در ساير موارد الزم، دست ها بايد شسته شوند تا از انتقال ميكروارگانيسم ها به                  دست، در فواصل    
اگر براي يك بيمار اقدامات تهاجمي يا كارهاي مختلف           .  ساير بيماران، كاركنان يا محيط جلوگيري به عمل آيد          

ال آلودگي به قسمت هاي مختلف بدن بيمار       بايد شسته شوند تا از انتق      صورت مي گيرد، در فواصل اين امور دست ها      
طي سال هاي اخير، بمنظور سهولت رعايت بهداشت دست توسط پرسنل، سرعت اثر و طيف                    .  جلوگيري شود 

 .پوشش ميكروبي وسيع، در اكثر موارد، استفاده از الكل براي راب دست ها توصيه مي شود

II  استفاده از وسايل محافظت فرديـ: 

 دستكش . الف

م دست زدن به خون، مايعات، ترشحات، مواد دفعي بدن بيمار، وسايل آلوده و در زمان خونگيري و                    هنگا •
 .ساير اقدامات تهاجمي عروقي بايد دستكش تميز پوشيد

 .قبل از تماس با مخاط ها و پوست آسيب ديده بايد دستكش تميز پوشيد •
يرد دستكش ها بايد در فواصل انجام      اگر براي يك بيمار كارهاي مختلف و اقدامات تهاجهي صورت مي گ            •

همچنين بعد از تماس با ماده اي كه ممكن است حاوي غلظت زياد                      .  اين امور تعويض شوند     
 .ميكروارگانيسم باشد، دستكش ها بايد تعويض گردند

بالفاصله پس از استفاده از دستكش، قبل از دست زدن به سطوح و وسايل غيرآلوده و قبل از تماس با                        •
 .گر، بايد دستكش ها را از دست ها خارج نمودبيمار دي

 ماسك، محافظ چشم و محافظ صورت  .ب

به منظور محافظت مخاط چشم، بيني و دهان حين انجام كار هاي تهاجمي يا فعاليت هاي مراقبت از بيمار                 
صورت يا  كه احتمال پاشيده شدن خون، مايعات بدن، ترشحات و مواد دفعي وجود دارد بايد از ماسك و محافظ                       

 .چشم استفاده نمود

 گان . ج

حين انجام كار هاي تهاجمي يا فعاليت هاي مراقبت از بيمار كه احتمال پاشيده شدن خون، مايعات بدن،                   
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گان  ترشحات و مواد دفعي وجود دارد، به منظور محافظت از پوست و جلوگيري از كثيف و آلوده شدن لباس بايد                     
 .پوشيد

 III رعايت ادب سرفهـetiquette)  (Respiratory hygiene/Cough 

در زمان سرفه و عطسه كردن، بيمار دهان و بيني خود را با دستمال كاغذي بپوشاند و بعد، دستمال را در سطل 
 .در صورت امكان، بيمار از ماسك استفاده كند. زباله ريخته و دست هاي خود را بشويد

 
IV ـ تجهيزات و وسايل مراقبت از بيمار 

خون، مايعات بدن، ترشحات و يا مواد دفعي         ري و انتقال تجهيزات و وسايل مراقبت از بيمار كه با          جمع آو  •
آلوده شده اند، بايد به گونه اي باشد كه از مواجهه پوست و مخاط ها با آن ها، آلوده شدن لباس و انتقال                       

 .ميكروارگانيسم ها به ساير بيماران و محيط جلوگيري به عمل آيد
 قابل استفاده مجدد هستند و با پوست آسيب ديده، خون، مايعات بدن، يا مخاطات در تماس                   وسايلي كه  •

قبل .  استفاده براي بيمار ديگر، با ماده گندزداي مناسب بيمارستاني، پاك و تميز شوند             بوده اند، بايد قبل از   
 . تميز ديگر، قرار داداتاق بيماران ديگر يا مناطق از تميز كردن كامل اين وسايل، نبايد آن ها را در

يا سرويس فرستاده شده است، بايد       هر نوع وسيله مراقبت از بيمار كه از بخش هاي مختلف جهت تعمير             •
 .با ماده گندزداي مناسب بيمارستاني پاك شود

 V ـ ملحفه  

د كه از   دفعي بايد به گونه اي باش     جمع آوري و انتقال ملحفه آلوده به خون، مايعات بدن، ترشحات، يا مواد            
مواجهه با پوست يا مخاط، آلودگي لباس و انتقال ميكروارگانيسم ها به ساير بيماران و محيط جلوگيري به عمل                      

 .هرگز نبايد ملحفه كثيف را روي زمين يا سطوح تميز قرار داد. آيد

  VI سالمت شغلي و پاتوژن هاي منتقله از راه خون ـ  

 
جمع آوري و انتقال سوزن، اسكالپل و ساير وسايل نوك تيز             به منظور جلوگيري از آسيب ديدگي حين          •

 .را در داخل ظروف مخصوص اشياي نوك تيز قرار داد بايد بسيار احتياط نمود و فورا آن ها
هرگز نبايد سرپوش سوزن ها را مجددا روي سوزن هاي مصرف شده قرار داد يا از هيچ روشي كه باعث                      •

اگر در شرايط باليني، گذاشتن     .  بدن قرار گيرد نبايد استفاده كرد     شود نوك سوزن يا اشياي تيز به طرف          
سرپوش روي سوزن ضرورت دارد، با يك دست و با استفاده از يك پنس مخصوص يا وسيله مكانيكي                     

 .براي نگهداشتن غالف سوزن اين كار انجام شود
 .نبايد با دست، سوزن مصرف شده را از سرنگ يكبار مصرف جدا نمود •
سرنگ ها، سوزن ها  .  دستكاري نمود   شده را نبايد با دست خم كرد، آن را نبايد شكست يا              سوزن مصرف  •

يا وسايل تيز كه قابل استفاده مجدد هستند بايد در داخل ظروف مقاوم به سوراخ شدن كه روي آن ها بر                     
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 به محل مناسب جهت تميز و       چسب و نشانه مخاطرات زيست محيطي وجود داشته باشد قرار گرفته و             
 .گندزدايي نمودن آن ها حمل گردند

 .را تزريق نمايند B، پرسنل پزشكي واكسن هپاتيت  Bبه منظور جلوگيري از ابتال به هپاتيت  •

چشم، دهان يا ساير مخاط هاي بدن و        در صورت پاشيده شدن خون، يا ساير مواد بالقوه عفوني به مخاط             •
 . بايد گزارش شوديا فرو رفتن سوزن يا اشياي نوك تيز به بدن، مواجهه

VII -وسايل احيا  

يا ساير وسايل تنفسي، به عنوان وسايل جايگزين روش             Mouthpiece         براي احياي بيمار از كيف احياء،        
 .تنفس دهان به دهان استفاده شود

 VIII ـ محل استقرار و مراقبت از بيمار 

نترل محيط همكاري نمي كند يا قادر به         اگر بيماري محيط را آلوده مي سازد يا در حفظ بهداشت يا ك              
 .همكاري نيست، براي وي اتاق خصوصي فراهم شود

هوا، (عالوه بر رعايت احتياط هاي استاندارد، گاهي الزم است براساس نحوه انتقال عفونت يا ميكروب                   
، استفاده از   ، احتياط هاي خاصي رعايت شوند مانند استفاده از اتاق خصوصي، تهويه هواي اتاق                )قطرات، تماس 

 .ماسك، گان، دستكش و شستن دست ها با ماده ضد عفوني كننده و كاهش جابجايي بيمار در بيمارستان

 رعايت بهداشت دست 

. رعايت بهداشت دست ها به تنهايي مهم ترين راه پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به شمار مي آيد                 
شستن دست با صابون هاي    .   انواع ضدميكروبي صورت گيرد    شستن دست ها مي تواند توسط صابون هاي معمولي يا      

شستن دست با   ).  روش مكانيكي (معمولي و آبكشي باعث مي شود تا ميكروارگانيسم ها از روي پوست زدوده شوند              
محصوالت ضد ميكروبي باعث كشته شدن ميكروارگانيسم ها يامهار رشد آن ها مي گردد كه به آن ضد عفوني                     

 .كردن گويند
اكثر .   دست كاركنان پزشكي داراي ميكروارگانيسم هاي مقيم يا ثابت و انواع موقت است                     پوست

آن ها در اليه هاي عمقي اپيدرم     %  20 تا   10ميكروب هاي مقيم پوست در اليه هاي سطحي قرار دارند ولي حدود             
موال بوسيله مواد ضد    قرار دارندكه ممكن است بدنبال شستشوي دست ها با صابون هاي معمولي پاك نشوند ولي مع             

شستن دست ها با صابون معمولي باعث زدودن ميكروب هاي           .  ميكروبي، كشته شده يا رشدشان مهار مي گردد        
 .موقتي پوست خواهد شد

 
 

 
 .به جز در موارد بسيار فوري، پرسنل بايد هميشه بهداشت دست هاي خود را رعايت نمايند
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 :  انديكاسيون هاي شستن دست عبارتند از

 پس از خارج كردن دستكش ها از دست ) 1
 در شروع شيفت كاري ) 2
 ها، نيز پس از عطسه كردن،   هنگام آلوده شدن دست ) 3

    سرفه يا پاك كردن بيني خود
 در فواصل تماس با بيماران ) 4
 قبل از تهيه داروهاي بيماران ) 5
 پس از رفتن به توالت ) 6
 قبل از انجام اقدامات تهاجمي ) 7
 قبل از مراقبت از بيماران آسيب پذير مانند ) 8

 ستم ايمني    نوزادان و افراد دچار سركوب شديد سي
 قبل و بعد از تماس با زخم ) 9

 قبل از غذا خوردن ) 10
 بعد از دست زدن به اشيايي كه احتمال آلودگي  ) 11

    آن ها با ميكروب هاي بيماريزا وجود دارد مانند 
    ظروف اندازه گيري ادرار بيماران و وسايل جمع 

    آوري ترشحات بدن بيماران 
 ماران دچار عفونت يا پس از مراقبت از بي) 12

     بيماراني كه احتمال دارد با ميكروب هايي كه از 
     لحاظ اپيدميولوژي اهميت خاصي دارندكلونيزه 
     شده باشند مانند باكتري هاي مقاوم به چند نوع 

     آنتي بيوتيك
 

 موقعيت زير را توصيه كرده      5سازمان جهاني بهداشت براي رعايت بهداشت دست ها،        
 :است

 
 قبل از تماس با بيمار -1
 تميز مانند كارگذاري كاتتر وريدي/قبل از انجام اقدامات تهاجمي آسپتيك -2
 بعد از تماس با بيمار -3
 بعد از تماس با مواد بالقوه آلوده كننده بدن بيمار مانند سوند ادراري -4
 بعداز تماس با محيط و وسايل اطراف بيمار  -5
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 روش هاي رعايت بهداشت دست 

 
 I ستن دست ها به روش معمول يا روتين ـ ش 

 II  ـ شستن دست ها به وسيله مواد ضد ميكروبي يا ضد 

      عفوني كننده 

 III  ـ بهداشت دست ها بدون استفاده از آب 

I شستن دست ها به طور روتين  ـ 

بكشي شامل كف آلود كردن دست ها با صابون مايع و ماليدن محكم تمام سطوح دست ها به يكديگر و آ                   
سپس دست ها بايد با دستمال كاغذي خشك گردند و شير آب با دستمال                 .  است)  آب شير (آن ها با آب جاري      

كاغذي كه براي خشك كردن دست ها از آن استفاده شده است بسته مي شود تا از آلودگي مجدد دست ها با شير                       
 . كشد ثانيه طول مي60 تا 40تمام مراحل روي هم . آب و سينك جلوگيري گردد

 II  يا ضد عفوني كردن دست ها) ضد عفوني كننده(ـ شستن دست ها با مواد ضد ميكروبي 

% 2اسكراب و كلرهگزيدين    )  بتادين(براي ضد عفوني نمودن دست ها مي توان از محلول پوويدون ايودين           
 .استفاده كرد%  4يا 

III  ـ بهداشت دست ها بدون استفاده از آب(Rub) 

در زمان مراقبت از بيماران، از موادي كه براي بهداشت دست به آب نياز ندارند، مانند                 طي سال هاي اخير    
با توجه به عدم فرصت كافي پرسنل براي شستن دست ها، طيف وسيع و سرعت اثر الكل،                  .  الكل، استفاده مي شود  

لكل استفاده نمود كه در     در اكثر موارد مي توان به جاي شستن دست كه آب، سينك و دستمال كاغذي نياز دارد از ا                 
 .  ثانيه خواهد بود30 تا 20اين صورت، زمان راب دست ها با الكل 

در صورت آلوده شدن دست ها به خون، مايعات و ترشحات بدن بيماران، شك به عفونت با اسپور كلستريديوم                       
با آب و صابون شسته     ديفيسيل يا اووسيست انگل ها يا بعضي از ويروس هاي آب دوست فاقد غشا، دست ها بايد                  

 .شوند و نبايد از الكل استفاده نمود
 

 .عفونت هاي بيمارستاني را   كاهش داد% 50با شستن دست ها مي توان 

 كنترل زباله بيمارستاني   و)Sterilization(، سِتَرون سازي )Disinfection(گندزدايي 

ريزي و تعيين خط مشي در مورد         يكي از اقدامات ضروري جهت كنترل عفونت بيمارستاني، برنامه              
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گندزدايي و سترون سازي تجهيزات و وسايل در بيمارستان است زيرا احتمال انتقال عفونت به بيماران به دنبال                      
 .بسته به كاربرد لوازم، سطح گندزدايي متفاوت است. آلودگي وسايل هميشه وجود دارد

 حين فرآيند فيزيكي يا شيميايي، سترون         تخريب تمام اشكال حياتي ميكروبي شامل اسپور باكتري ها         
سازي نام دارد ولي اگر تمام ميكروارگانيسم ها بجز اسپور باكتري ها تخريب شوند، به آن گندزدايي درسطح باال                     

. يا پاك كردن وسايل، ضروري است     )  Decontamination(قبل از سترون سازي يا گندزدايي، رفع آلودگي         .  گويند
 براي مهار نمودن يا تخريب ميكروارگانيسم ها روي پوست         )Germicide(ب كش شيميايي    اگر از يك ماده ميكرو    

لذا از مواد ضد عفوني كننده نبايد       .  گويند)  Antisepsis(يا بافت زنده استفاده شود به اين عمل ضد عفوني كردن             
 .براي گندزدايي سطوح و اشياء استفاده كرد
مانند كاتتر ها و سوزن ها كه در تماس با خون يا            )  Critical Devices(براي وسايل حياتي يا بحراني       

اگر وسيله با مخاط در تماس       .  قسمت هاي استريل بدن قرار دارند، فقط بايد روش سترون سازي بكار برده شود               
، مانند دستگاه اندوسكوپ، سترون سازي بر گندزدايي ارجح است ولي گندزدايي وسيله در                )Semi-critical(باشد  

براي وسايلي مانند گوشي و دستگاه اندازه گيري فشارخون كه           .  اال نيز روش قابل قبولي محسوب مي گردد      سطح ب 
تماس دارند، يا نظافت كف زمين، سطوح و ديوارها، گندزدايي در سطح پايين يا                 )  Noncritical(با پوست سالم    

 .پاك كردن وسيله يا سطح كافي است

 بيمارستانروش هاي گندزدايي و سترون سازي در 

 

 سترون سازي   )الف 

 براي وسايل فلزي جراحي ) دقيقه30 تا 15 درجه سانتي گراد به مدت 121(اتوكالو يا بخار  •
  ) درجه سانتي گراد به مدت يك ساعت171(حرارت خشك  •
 براي مواد پالستيكي و وسايل جراحي حساس به حرارت  ETOگاز اكسيد اتيلن يا  •
 رارت كم براي وسايل حساس به حرارت مانند پالستيك گاز فرمالدئيد و بخار در ح •
 گاز پالسما براي وسايل فلزي و پالستيكي حساس به حرارت و رطوبت  •
 مايعات ميكروب كش مانند گلوتارآلدئيد •
  )كاتتر ـ پروتز(اشعه گاما براي وسايل ايمپلنت  •

 

 گندزدايي با مواد شيميايي  )ب 

  سطح باال، مانند دستگاه اندوسكوپگلوتارالدئيد جهت گندزدايي وسايل در •
 هيدروژن پراكسيد •
 و آب  HIV)بويژه آلوده به (تركيبات كلردار براي گندزدايي سطوح  •
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 تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي براي گندزدايي در سطح پايين مانند گندزدايي سطوح  •
 

 : توجه 

ا اكسيد اتيلن يا فور از لحاظ ميكروبي         كنترل دوره اي دستگاه هاي سترون كننده مانند دستگاه اتوكالو و ي         
)Microbiologic Monitoring  (   حاوي باسيل هاي مقاوم به حرارت، به منظور            با شاخص هاي بيولوژيك

 .اطمينان يافتن از عملكرد آن ها ضروري است

 جمع آوري و دفع زباله بيمارستاني 

زباله .  امات ضروري در بيمارستان است    جمع آوري و دفع زباله بيمارستاني به شكل بي خطر يكي از اقد              
بيمارستاني به تمام انواع زباله دفع شده در بيمارستان اعم از بيولوژيك و غيربيولوژيك اطالق مي گردد كه قصد                      

زباله پزشكي بخشي از زباله بيمارستاني است كه ناشي از انجام اقدامات                 .  استفاده مجدد از آن ها وجود ندارد       
زباله عفوني شامل بخشي از زباله پزشكي است كه توانايي انتقال              .  ت بيماران مي باشد  تشخيصي و درماني جه    
 .بيماري هاي عفوني را دارد

، پنج نوع زباله بيمارستاني را عفوني تلقي مي كند كه عبارتند            )CDC(مركز پيشگيري و كنترل بيماري ها      
سازمان حفاظت از محيط     .  خون و اشياي نوك تيز     از زباله هاي ميكروبيولوژي، پاتولوژي، الشه حيوانات آلوده،          

عالوه بر پنج نوع زباله فوق، زباله حاصل از جداسازي بيماران مبتال به امراض مسري را نيز عفوني                   )  EPA(زيست  
 .در نظر مي گيرد

كيسه هاي پالستيكي جداگانه، دفع وسايل      جدا نمودن زباله ها از يكديگر و قرار دادن آن ها در ظروف يا             
وك تيز در داخل ظروف مقاوم و محكم و وجود برچسب مخصوص روي زباله هاي عفوني، به دفع بي خطر و                         ن

 .مطمئن زباله ها كمك مي كند
 شامل سترون   "غير سوزاندن " آن ها و روش هاي      "سوزاندن"روش هاي دفع زباله هاي پزشكي شامل       

شيميايي،رفع آلودگي با ماكروويو،     /گندزدايي مكانيكي ،  )بجز زباله هاي پاتولوژي  (سازي آن ها با اتوكالو يا بخار         
زباله هاي مواد راديواكتيو و داروهاي ضد سرطان نبايد با بخار             .  گندردايي با بخار و فشرده نمودن زباله ها است         

سوزاندن زباله براي زباله هاي عفوني مناسب است و براي زباله هاي پاتولوژي و اشياي نوك تيز،                   .  سترون گردند 
زباله هاي مايع نيز مي توانند پس از گندزدايي با مواد شيميايي به داخل فاضالب              .  ش مناسبي محسوب مي گردد   رو

 .ريخته شوند

 جلوگيري از مقاومت ميكروارگانيسم ها به آنتي بيوتيك ها

افزايش مقاومت باكتري ها به انواع آنتي بيوتيك ها باعث افزايش مرگ و مير و ناخوشي و طول مدت                     
مصرف بيش از حد آنتي بيوتيك ها باعث         .  مت در بيمارستان بدنبال اكتساب عفونت هاي بيمارستاني مي شود         اقا

بيش .  كل هزينه هاي دارويي بيمارستان ها را شامل مي شود      %  50 تا   20اتالف منابع مالي نيز مي گردد به نحوي كه         
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 درمان قرار مي گيرند و اين درحالي است كه حدود          از نيمي از بيماران بستري در بيمارستان با آنتي بيوتيك ها تحت          
طبق .  تمام آنتي بيوتيك هاي تجويز شده به شكل داروي غلط، دوز غلط يا به مدت نامناسب بكار رفته اند                    %  50

 برابر افزايش نشان مي دهد ولي      200بررسي هاي انجام شده در يك مركز دانشگاهي خارجي مصرف وانكومايسين            
 .از آن استفاده غيرضروري مي شوددر دو سوم موارد 

 ميليون دالر به كشور آمريكا تحميل         4ظهور مقاومت به آنتي بيوتيك ها كه ساليانه هزينه اي معادل             
مي كند عالوه بر مصرف نابجاي آنتي بيوتيك ها ناشي از استفاده بيشتر از اقدامات تهاجمي، افزايش تعداد                         

افزايش بروز  .  م رعايت نكات عملي در زمينه كنترل عفونت مي باشد         ميزبان هاي حساس و دچار نقص ايمني و عد        
مشهود است و بروز استافيلوكوك        (ICU)مقاومت ميكروب ها به آنتي بيوتيك ها بويژه در بخش مراقبت ويژه              

 و باسيل هاي گرم منفي      )VRE(، انتروكوك مقاوم به وانكومايسين       )MRSA(اورئوس مقاوم به متي سيلين       
موارد عفونت بيمارستاني، مقاومت به     %  70رو به افزايش مي باشد و طبق آمار موجود، حداقل در              ICUمقاوم در   

 .يك آنتي بيوتيك وجود دارد
تمام %  10 تا   5همه گيري بيمارستاني،   .  در همه گيري عفونت بيمارستاني نيز مقاومت ميكروبي وجود دارد         

 .  پذيرش بيمارستاني دارد10000ل يك در هر موارد عفونت بيمارستاني را شامل شده و شيوعي معاد
 Antimicrobialَ)با رعايت برنامه هاي كنترل عفونت و نظارت بر مصرف آنتي بيوتيك ها                      

Stewardship Program  (            در بيمارستان ها مانند محدوديت مصرف آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف، تدوين
، تدوين پروتوكل هاي پيشگيري جهت بكارگيري آنتي          پروتوكل هاي درماني جهت بكارگيري آنتي بيوتيك ها        

بيوتيك ها در زمان جراحي، آموزش كاركنان و تاكيد بر رعايت بهداشت دست ها مي توان از بروز مقاومت هاي                      
 .ميكروبي كاست

 
 Core Infection Prevention and)به طور كلي، اصول پايه و عملي كنترل عفونت 

Control Practices) ط مراكز پيشگيري و كنترل عفونت  كه توس(CDC) توصيه شده به 
 : مي باشد شرح ذيل

 حمايت مسئولين بيمارستان ها و مراكز مراقبتي -1

 آموزش پرسنل در مورد جنبه هاي مختلف پيشگيري و كنترل عفونت  -2

 آموزش بيمار، خانواده و مراقب بيمار در مورد پيشگيري عفونت -3

 در مورد جنبه هاي مختلف پيشگيري و كنترل عفونتارستان ها و مراكز مراقبتي بيمپايش و ارائه بازخورد عملكرد  -4

 :رعايت احتياط هاي استاندارد شامل -5

  رعايت بهداشت دست ها-        

  پاك كردن محيط و گندزدايي-        
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  تزريق ايمن دارو-        

  تعيين ميزان خطر و استفاده از وسايل محافظت فردي-        

  به حداقل رساندن مواجهه هاي بالقوه با ترشحات تنفسي -        

           و رعايت ادب سرفه 

 گندزدايي و سترون سازي وسايل و تجهيزات با قابليت  -

           استفاده مجدد

 رعايت احتياط بر اساس راه انتقال ميكروب ها -6

 براي مراقبت هاي باليني بيماران... عروقي و  از وسايل تهاجمي پزشكي  مانند كاتتر ادراري و استفاده موقت -7

 ...مراقبت پرسنل در مواجهه هاي شغلي شامل ايمن سازي و  -8

 خالصه  

 72 تا   48مراقبت به عفونتي اطالق مي شود كه       /  عفونت بيمارستاني يا عفونت مرتبط با خدمات سالمت        
متغير بوده و ساليانه    %  10 تا   5/2يمارستاني از   ميزان عفونت ب  .  ساعت پس از پذيرش بيمار در بيمارستان اتفاق بيفتد        

بيماران مبتال  %  1منجر شده، به طور مستقيم به مرگ           )  در آمريكا ( بيليون دالر     5به اتالف هزينه اي معادل      
 روز افزايش طول مدت بستري بيماران در         30 تا   1مرگ و مير، منتسب گرديده است و باعث          %  3مي انجامد و به    

طي بررسي ها در اكثرموارد، باكتري ها شايع ترين عوامل مسبب عفونت بيمارستاني بوده و                 .  بيمارستان مي شود 
 .مهمترين راه انتقال عفونت، تماس مستقيم و يا غير مستقيم در بيمارستان است

خوشبختانه طي سال هاي اخير با برقراري نظام مراقبت عفونت بيمارستاني، استفاده از سيستم هاي                    
انه اي، اختصاص پست ثابت سازماني براي پرستاران كنترل عفونت و آموزش آنان، فعاليت بيشتر                گزارش دهي راي  

كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني و پايش فعاليت هاي كميته هاي بيمارستاني و  آشنايي دانشجويان رشته هاي                
و آكادميك نمودن آموزش     پزشكي و ساير رشته هاي پيراپزشكي با عفونت بيمارستاني در طول دوره تحصيل                  

اعضاي تيم كنترل عفونت بيمارستاني از طريق ايجاد دوره فلوشيپ پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني جهت                   
همچنين در رابطه با    .  متخصصين بيماري هاي عفوني، به مقوله عفونت بيمارستاني در ايران توجه خاص شده است             

ر كشور آمار موجود مي باشد كه اگرچه ممكن است كمتر از آمار واقعي             ميزان شيوع و بروز عفونت هاي بيمارستاني د      
 . باشد ولي زمينه برنامه ريزي و مداخله نسبي را فراهم نموده است

استراتژي هاي كنترل عفونت بيمارستاني عبارتند از فعاليت بيشتر كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني و              
آموزش كاركنان و بويژه پرستاران كنترل عفونت، تاكيد بر رعايت بهداشت            بهبود نظام مراقبت عفونت بيمارستاني،      

دست ها بويژه با الكل، جداسازي مناسب بيماران، ارزيابي موارد همه گيري و انجام مداخالت الزم، رعايت نكات و                   
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دوديت مصرف  اصول گندزدايي و سترون سازي، دفع بهداشتي زباله، مراقبت از كاركنان و ايمن سازي آن ها و مح                 
شايان ذكر است كه عليرغم بكارگيري تمام تمهيدات، عفونت هاي بيمارستاني تنها           .  آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف   

 .در يك سوم موارد قابل پيشگيري هستند
 

 منابع
1. www.cdc.gov. Healthcare-associated events, 2018 

2. Health care associated infections Fact Sheet-WHO. www.who.int, 2014 

3. Weinstein RA. Infections acquired in healthcare facilities. In: Kasper, Fauci, Hauser, Longo, 
Jameson, Loscalzo. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 19th edit. Mc Graw Hill Education. 
New York 2015: 911-918. 

4. Bennett and Brachman’s Hospital Infection. William R. Jarvis. 6th ed. Philadelphia , Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2014.  
 
5. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases.  8th ed. 
Philadelphia, Elsevier Saunders, 2015.  
 
6. Hospital Epidemiology and Infection Control. C. Glen Mayhall. 4th ed. Philadelphia , Wolters 
Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 2012.  
 
7. Core Infection Prevention and Control Practices for Safe Healthcare Delivery in All Settings – 
Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Last updated: 
March 15, 2017 Page 1 of 15. 
Downloaded from: https://www.cdc.gov/hicpac/recommendations/core-practices.html 

8. Bagheri P, Sepand M R. The Review Systematic and Meta Analysis of Prevalence and Causes of 
Nosocomial Infection in Iran. Iran J Med Microbiol. 2015; 8 (4) :1-12 
URL: http://ijmm.ir/article-1-239-fa.html. 

 
9.  F. Marc, La. Force. The Control of Infections in Hospitals. In: Richard P. Wenzel. Prevention and 
Control of Nosocomial Infections. 3rd edition, U.S.A. Williams & Wilkins, 1997: 3-17. 
 
10. Alicia J. Mangram et al. Guideline for Prevention of SSI, CDC Public Health Services, Infection  
Control & Hospital Epidemiol. 1999; 20(4): 247-278.  
 
11. CDC 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in 
Healthcare Settings. https://www.cdc.gov 
 
12. Kuhar D.T, et al. Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of 
Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Post-exposure Prophylaxis. Infection 
Control and Hospital Epidemiology.2013; 34(9):875-92.  
 
13. WHO guidelines on hand hygiene in health care 2009. https://www.who.int 
 
14. Hand Hygiene: Why, How, When? WHO 2009. https://www.who.int 
 



 بهداشت محيط / 4صل كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              ف/  515

 

 
 

 15. Hand Hygiene in Healthcare Settings/ Hand Hygiene/CDC 2018. https://www.cdc.gov 
 
16. CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. 
https://www.cdc.gov 
 
17. IDSA New Antibiotic Stewardship Guidelines Focus on Practical Advice for Implementation, 
2016. https://www.idsociety.org. 
 

  .1374آيينه كتاب، دي . كاربرد آنان در بهداشت محيط زيست، تهران گندزداها و ضدعفوني كننده ها و.  ـ ايماندل كرامت اله18

 
پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني، تهران، انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب،            .   ـ اصل سليماني حسين و افهمي شيرين       19

 .12 تا 3، صفحه 1379

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

 دكتر سيدمنصور رضوي / 8گفتار  / 4فصل 

 عفونت زدايي در پزشكي
 فهرست مطالب

 
517.......................................................................................................................اهداف درس 
517...........................................................................................................................بيان مسئله

518...........................................................................................تعاريف و اصطالحات عفونت زدايي
520.........................................................................................................روش هاي سترون سازي

522...............................................................................................................پايش سترون سازي
 524..................................................................................)هواـ  خورشيد(عوامل گندزداي طبيعي 

 524................................................................................................................پرتوي فرابنفش

 525.................................................................................................................پاستوريزاسيون

 525..........................................................................................................مواد شيميايي گندزدا

 525...............................................................................................................سطوح گندزدايي

 526........................................................................................نبعضي مواد گندزداي رايج در ايرا

 528.........................................................................................................................يدوفورها

 529..................................................................................................................تركيبات فنولي

 529........................................................................اد گندزدامقاومت و حساسيت ارگانيسم ها به مو

530.....................................................................................................................سالم سازي هوا
532............................................................................................)كف و ديوارها(سالم سازي محيط 

532....................................................................................................... سازي وسايل و ابزارسالم
536.................................................................................................................................منابع 

 
 

 



 بهداشت محيط / 4كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              فصل /  517

 

 
 

 
 
 

 عفونت زدايي در پزشكي
Disinfection in Medicine 

 
 دكتر سيدمنصور رضوي

 گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

  درس هدافا

 :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس بتواندا  
 

 صطالحات مربوط به عفونت زدايي را تعريف نموده، آن ها را با هم مقايسه كندا 

 وش هاي عفونت زدايي رايج را فهرست نمايدر 

از پالسما،   كِمي كالو و گ    ،ETO  ر باره ويژگي هاي ساختماني و عملكردي دستگاه هاي فور، اتوكالو،           د 
 بحث نموده، آن ها را با يكديگر مقايسه نمايد

 وش هاي پايش فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك را شرح دهدر 

 يژگي هاي يك ماده شيميايي گندزداي ايده آل را فهرست نمايدو 

 طوح گندزدايي شيميايي را تعريف كندس 

 ي و كاربرد آنها به اختصار بحث كندگندزداي رايج در ايران را نام برده و درباره سطح گندزداي وادم 

 ر باره روش هاي سالم سازي هوا، محيط، و وسايل توضيح دهدد 

 راي عفونت زدايي وسايلي كه به وي ارائه مي شود، روش مناسبي را پيشنهاد كندب 

 . آشنا شود و اجزاي آن را توضيح دهدCSR (CSSD)با ساختار و عملكرد واحد  

 

  لهئيان مسب

رزش شستن دست ها با محلول هاي گندزدا را در پيشگيري و كاهش دادن                ا Semmelweis  ولين بار ا
يز موفق شد با به كارگيري اسيد       ن)  Lister  (مرگ هاي ناشي از عفونت هاي پس از زايمان نشان داد، سپس ليستر           

 .كربوليك شمار عفونت زخم ها را كاسته و از آنها پيشگيري نمايد
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كاسته نشده و در حال حاضر        دزدا حتي در عصر طاليي آنتي بيوتيك ها نيز         هميت استفاده از مواد گن     ا
از پايه هاي مهم برنامه هاي موفق كنترل         )  سترون سازي  گندزدايي و (استفاده از روش هاي عفونت زدايي         

 يل و مواد و محيط هاي بيولوژيك     سابراي عفونت زدايي هوا، آب، محيط فيزيكي، و        .  عفونت هاي بيمارستاني است  
 .روش هاي گوناگون فيزيكي و شيميايي وجود دارد و پيرامون اين روش ها سئواالت زيادي مطرح است

،  ICU:  فضاهاي حساس مثل   ه عنوان مثال، ممكن است از خود بپرسيم، هوا و محيط اتاق هاي عمل و              ب
NICU ؟ دستگاه هاي سترون    خش هاي پيوند مغز استخوان و نظير آن را چگونه تميز و حتي فوق تميز نگه داريم                ب 

كننده چه ويژگي هايي دارند؟ چگونه بفهميم دستگاه وسيله ما را عاري از ميكروب نموده ؟ يك ماده گندزداي                       
؟ بار ميكروبي   دي عفونت زدايي محيط و وسايل كدامن      اايده آل كدام است؟ سالم ترين و موثرترين مواد شيميايي بر         

 كم كنيم؟ وسايل فلزي، پالستيكي، الكترونيكي يا وسايل لنزدار خود را              چگونه اثاثيه و مبلمان محل كار خود را       
چگونه عفونت زدايي كنيم كه زنگ نزنند، خورده نشوند، انعطاف پذيري خود را از دست ندهند و يا كدر نشوند؟                        

جاد مقاومت  ل و موادي را در دسترس داريم؟ مواد شيميايي از نظر اي           ايمواد قوي و ضعيف كدامند؟ در ايران چه وس        
ميكروبي در چه وضعيتي قرار دارند؟ ضررهاي آني و درازمدت مواد شيميايي كه به منظور عفونت زدايي به كار                       

 .سخ داده شودپادر اين بحث كوتاه سعي شده است به سئواالت فوق . و سئواالت بسيار ديگر مي روند چيست؟

  عاريف و اصطالحات عفونت زداييت

فونت زدايي فيزيكي و شيميايي الزم است به ذكر برخي از اصطالحات رايج در                بل از ورود به بحث ع      ق 
اين زمينه بپردازيم تا ضمن درك مفاهيم و به كارگيري روش ها از اصطالحات، برداشت هاي ناهمگون نداشته                     

 .باشيم
 
  . يا مواد قابل رويت با آب"دبري ها"عني زدودن  ي)Cleaning (اك كردنپ
عني استفاده از روش هاي فيزيكي يا شيميايي به منظور از بين بــردن و                  ي )Sterilization  :  (ترون سازي س

 .تخريب كليه اشكال ارگانيسمي از جمله اسپورها
 .يايي به منظور كم كردن بار ميكروبيمعني استفاده از روش هاي فيزيكي يا شي ي)Disinfection (ندزداييگ
 بين بردن انگل هاي خارجي كه ناقل بيماريند مثل گال و شپش               زعني ا  ي )Disinfestation  (لودگي زدايي آ

Biodeterioration  خريب فعاليت هاي بيولوژيكتيعني . 
Decontamination  عني عفونت زدايي ابزار آلوده به طوري كه براي استفاده بي خطر و مناسب باشند                     ي.

Fumigation  ستفاده از دودها و بخارات مواد عفونت زداايعني . 
Pasteurization  اين فرايند، سترون كننده نيست.  درجه سانتي گراد تا نيم ساعت70ستفاده از حرارت ايعني. 

عني استفاده از كلر يـا ازون براي سالم سازي          ي )Ozonization  ( ازونيزاسيون و)  Chlorination  (لريناسيونك
 .آب 
 بار ميكروبي از روي سطوح بيجان و اجسام بكار           اده اي است كه براي كم كردن      م )Disinfectant  (اده گندزدا م

 .برده مي شود
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 .اده اي است كه بازدارنده فعاليت ارگانيسم ها از روي بافت هاي زنده است م)Antiseptic (نتي سپتيكآ
اده آلي شيميايي است كه توسط ارگانيسم ها توليد مي شود و باعث بازدارندگي يا                 م )Antibiotic  (نتي بيوتيك آ

 .ارگانيسم هاي ديگر در انسان، حيوانات و گياهان مي شودكشتن 
  .اده اي است كه با استفاده از كشش سطحي آلودگي را مي برد م)Detergent (ترجنتد
  .واد ضدميكروبي همراه است ماده بهداشتي است كه با م)Sanitizer (ني تايزرس
 ،)  Viricide  ( ويريسيد ،)Bactericide  (اكتريسيدب)  Biocide  ( بايوسيد ،)Germicide  (ژرميسيدواد  م

يز كشنده ارگانيسم، اعم از         ن )Ovicide  ( اويسيد و)  Sporicide  ( اسپوريسيد ،)Fungicide  (فونژيسيد
 . باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، اسپورها و تخم انگلي ها هستند

راي مواد رنگ بر بكار برده       ب Bleach  يز براي مواد خنثي كننده بوهاي بد و        ن )Deodorant  (دئودورانتصطالح  ا
 .مي شوند

 
 روش هاي كم كردن بار ميكروبي

 .اين روش ها به دو دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند و در تصوير شماره يك آورده شده اند
 

  ـ روش هاي كم كردن بار ميكروبي1شكل 
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در عفونت زدايي مهم      گندزدايي   سترون سازي و   از بين روش هاي فوق ، سه مبحث پاك كردن ،              
 :به آن ها اشاره مي شودهستند كه ذيال 

 ): Cleaning(پاك كردن 

عمل پاك كردن ، با استفاده از دستمال كشيدن ، هوادادن ، آفتاب دادن ، استفاده از آب ، دترژان ها ،                          
 .سني تايزر ها ، مواد آنزيم دار ، دستگاه اولتراسونيك ، و فيلتر هاانجام مي شود

  وش هاي سترون سازير

 رارت خشك يا فورح

اين .  تگاه فور، داراي يك اجاق و يك اتاقك عايق كاري شده است كه با جريان برق گرم مي شود                     سد
ه حرارت، ترموستات و سيستم اِرت       جدستگاه داراي بدنه فوالدي، فن، زمان سنج، حرارت سنج، تنظيم كننده در              

 ساعت، در  1گراد در مدت     درجه سانتي  171 ساعت، در    2 درجه سانتي گراد در مدت       160در اين دستگاه در     .  است
 دقيقه وسايل استريل    10 تا   6 درجه سانتي گراد در مدت        191 ساعت و در     5/0 درجه سانتي گراد در مدت        180

 .ويند  گRapid Heat Transfer به مورد اخير. مي شوند
وتر، ا فور مي توانيم روغن ها، گازهاي آغشته به وازلين، پودرها، سوزن ها، تيغ، قيچي، نوك الكتروك                   ب

فور وسيله ارزاني است و سبب خوردگي، زنگ        .  دريل ها، فرزها، مته ها، لوله هاي شيشه اي و آيينه ها را سترون كنيم          
نفوذ پذيري آن ضعيف است، نياز به زمان طوالني دارد،            .  ل فلزي نمي شود  يزدگي وكند شدن لبه هاي برنده وسا      

براي كنترل عملكرد فور، بايستي هر      .  اس به حرارت مي شود   موجب تغيير رنگ و سوختن كاغذ و پارچه از ابزار حس          
 هفته با   هرو  .  روز واشر نسوز آن را بازديد كنيم، با دماسنج شاهد، صحت عمل حرارت سنجش را كنترل نماييم                   

عمل سترون  )  باسيلوس سوبتيليس كه به حرارت خشك بسيار مقاوم است            (استفاده از آزمون هاي بيولوژيك       
  .بي نماييمسازيش را ارزيا

 درجه سانتيگراد نرسيده نبايد در دستگاه را باز كنيم، زيرا به            50ر پايان كار با فور، تا درجه حرارت به زير           د
 .گي هواي بيرون به وسايل داخل دستگاه سرايت مي كنددعلت اختالف دما، آلو

 ) اتوكالو(رارت مرطوب ح

تمادترين و كم هزينه ترين روش براي سترون          رارت مرطوب هنوز، موثرترين، متداول ترين، قابل اع         ح
 .اتوكالو دستگاهي است كه با استفاده از عوامل دما، بخار، فشار و زمان، عمل مي كند. سازي است
ورت ص)  Gravity  (اين جابجايي يا با نيروي ثقل     .   جابجا شود  "بخار" با   "هوا"ر اين دستگاه، بايستي     د 

گر هواي داخل دستگاه كامال تخليه نشود، به علت اختالف وزن             ا.   (Prevacuum)مي گيرد و يا با مكش پمپ      
 .مخصوص هوا و بخار، درجه حرارت به حد مطلوب نخواهد رسيد

دستگاه داراي يك مخزن فوالدي ضدزنگ، ضداسيد و باز و ضدمغناطيس، در فوالدي با واشر نسوز،                   ينا 
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پاپ اطمينان، فشارسنج، حرارت سنج، زمان سنج و         بخار، سو  قفل ايمني، شيرهاي آب و بخار، صافي هاي هوا و          
 . ليتر متفاوت است1000 ليتر تا بيش از 5سيستم ارت مي باشد و حجمش از 

 دقيقه  30 تا   4 درجه سانتيگراد است و زمان، بسته به نوع دستگاه              134 تا   121ر اين دستگاه، دما      د 
 : متفاوت و واحد سنجش فشار يكي از موارد زير است

   ميليمتر جيوه750=  پوند بر اينچ مربع 5/14=  كيلوپاسكال 100= يك بار= فر ك اتمسي

 تا  15اين مرحله   .  خار دستگاه تخليه مي شود تا فشار اتاقك به صفر برسد          ب ر پايان مرحله سترون سازي،    د 
 . دقيقه طول مي كشد20

 .مواد پالستيكي بكار مي رود   توكالو براي سترون كردن لوازم جراحي فلزي، شيشه ها، مايعات و بعضي              ا 
 درجه سانتيگراد   134ه در آن وسايل، در دماي        ك Flash Sterilization  وعي سترون سازي سريع وجود دارد بنام      ن

 . دقيقه سترون مي شوند3 پوند بر اينچ مربع، ظرف 60و فشار 
ولي .   با آن سترون كرد    ر استفاده از اتوكالو زمان كوتاه و نفوذ خوب است، و وسايل زيادي را مي توان                د 

 .ار از معايب اين روش به حساب مي آيد ككند شدن وسايل برنده و باقي ماندن رطوبت در بسته ها در پايان
ملكرد اتوكالو را بايستي با بررسي حرارت سنج با ترمومتر شاهد، وزن كردن بسته ها قبل و بعد از فرايند                   ع 

، استفاده از انديكاتورهاي شيميايي و استفاده هفتگي از انديكاتورهاي          )جهت بررسي باقي ماندن رطوبت در بسته ها      (
 .رزيابي نمود ا(B. Stearothermophilus) بيولوژيك باسيلوس استئاروترموفيلوس

 توكالو اتيلن اكسايدا

كسيد اتيلن گازي است بي رنگ، قابل اشتعال و محلول در آب كه وقتي با هوا مخلوط شود مي تواند                       ا 
 درجه سانتي گراد و     60ي  ا دم  ، CO2%  12به كار برده مي شود و يا با        %  100اكسيد اتيلن يا با غلظت      .  باشدآتش زا  

  تمام وسايلي كه با   .   دقيقه طول مي كشد   285تقريبا هر چرخه سترون سازي       .  به كار برده مي شود   %  50رطوبت  
ETO سوختگي صورت در هنگام استفاده از         ساعت هوادهي شوند زيرا مواردي از       24 تا   8ترون مي شوند بايد     س 

ماسك هاي بيهوشي، التهاب حنجره و ناي در استفاده از لوله هاي تراشه، هموليز خون در دياليز و استفاده از كاتترها                   
 .در عمل جراحي قلب و آنژيوگرافي ديده شده است

 چرمي، پنبه اي و     ز اتوكالو اتيلن اكسايد مي توان جهت سترون كردن وسايل پالستيكي، الستيكي،               ا
ر ظريف جراحي، دوربين ها، نخ هاي بخيه، سيم هاي برق، پمپ ها،          اابريشمي، ابزار آندوسكوپي، كاتترها و لوله ها، ابز      

موتورها، ابزار ماشين هاي قلبي تنفسي، مايعات، ساكشن، و انواع هندپيس هاي دندان پزشكي و ابزار حساس به                    
 .حرارت استفاده كرد

اال است ولي زمانش طوالني است، نيازمند محافظ ويژه جلوگيري كننده از جرقه                  ب ETO  درت نفوذ ق
 .است، و مسموميت زا، حساسيت زا و در تماس هاي طوالني سرطان زا و موتاژن است و هزينه زيادي نيز دارد

ايستي درجه حرارت، رطوبت و سيستم تهويه دستگاه كنترل شود و با اسپور باسيلوس سوبتيليس به                     ب
 .صورت هفتگي عملكرد سترون سازي پايش گردد
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 مي كالوكِ

درجه .  اين سيستم، عالوه بر آب، مخلوطي از الكل، فرمالدئيد، كتون و استون نيز بكار برده مي شود                    رد
با اين روش،   .   دقيقه است  30 پوند بر اينچ مربع و زمان          20 درجه سانتي گراد، فشار     131حرارت در كمي كالو     

نسبت به  ( بخار آب در اين دستگاه       اننند و لبه هاي تيز كند نمي شوند و به علت كمتر بودن ميز            وسايل زنگ نمي ز  
اين دستگاه بايد در جايي به كار برده شود كه از تهويه خوبي             .  آب در بسته بندي ها جمع نمي شود     )  اتوكالو معمولي 

 .برخوردارند

 از پالسماگ

يدان الكتريكي تصعيد مي كنند و لوازم حساس به حرارت و          ر اين دستگاه، پراكسيد هيدروژن را در يك م        د
 . دقيقه طول مي كشد75 تا 55چرخه سترون سازي با اين روش . ا آن سترون مي نمايند برطوبت را

  واد شيميايي سترون كنندهم

رخي از مواد شيميايي را مي توان با افزودن غلظت و يا افزودن مدت زمان، به منظور سترون سازي به                      ب
 ساعت  10 تا   6 دقيقه براي گندزدايي وسايل بكار مي رود ولي وقتي          20تا  %  2مثال محلول گلوتارالدئيد    .  كار گرفت 

، غلظت هاي باالي هيپوكلريت سديم،      %  5/7د  هيدروژن پراكساي .  به كار رود، در حد استريل كننده عمل مي نمايد         
 .پراستيك اسيد نيز از مواد شيميايي استريل كننده هستند

  ونيزاسيوني

ا نيز مي توان براي سترون كردن مواد بيولوژيك، داروها،         مپرتوهاي ايكس و گا   :  ز پرتوهاي يون ساز نظير    ا
 .گاز، باند، نخ هاي كات گوت و لوازم يك بار مصرف استفاده نمود

  وغن داغ ـ شعلهر

 درجه  170رت بيش از    راي برخي وسايل، مثل بعضي وسايل دندان پزشكي مي توان از روغن داغ با حرا              ب
 .همچنين استفاده از شعله چراغ الكلي به منظور سترون سازي در آزمايشگاه ها رايج است. سانتي گراد استفاده كرد

  ايش سترون سازيپ

عد از هر سترون سازي بايد مطمئن شويم كه كليه اشكال ارگانيسمي در فرايند سترون سازي از بين                      ب
 .يزيكي هستند، يا شيميايي و يا بيولوژيكروش هاي پايش يا ف. رفته اند

براي مثال، بررسي سالم بودن عقربه هاي درجه       .  ، سالمت خود دستگاه ارزيابي مي شود     زيكييپايش ف ر  د
 . حرارت، فشار و زمان

 
اين نشانگرها به   .   با استفاده از نشانگرهايي صورت مي گيرد كه تغيير رنگ مي دهند             پايش شيميايي، 
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ابي عملكرد اتيلن اكسايد موجود است،      زيمثال در نوارهايي كه جهت ار     .  سب يا اشكال ديگر هستند    صورت نوار، برچ  
 .در صورت صحت عملكرد دستگاه، نوار از رنگ قهوه اي به سبز، تغيير رنگ مي دهد

 :اند شده سهيمقا گريكدي با ١ جدول در كه كنندي م ميتقس كالس 6 به رايي ايميشي نشانگرها
 

 روندي م بكار ونيزاسيلياستر شيپا در كهيي ايميشي ها نشانگر واعان ـ 1جدول 

 كالس نشانگر تعريف كاربري عملي

به شكل نوار و يا بر چسب بكار 
.برده مي شود  

اين نشانگر بيانگر آن است كه وسيله يا 
بسته در فرايند استريليزاسيون قرار 

.گرفته است

 يا نشانگر 1كالس 
فرايندي

ي نشاندار شده به شكل كاغذ ها
.است  

براي ارزيابي عملكرد استريليزاتور بكار 
.برده مي شود

 يا تست بوي 2كالس 
  (Bowie-Dick) ديك

براي ارزيابي سته ها بكار برده مي 
كاربري يك پودر : مثال. شود

شيميايي كه در درجه خاص ذوب 
)ارزيابي درجه حرارت.(مي شود  

. دبراي ارزيابي سته ها بكار برده مي شو
 فشار –بخار (بسته به متغير انتخاب شده 

 .متفاوت است)  درجه حرارت–  زمان -

 يا انديكاتور تك 3كالس 
متغيري

به شكل نوار هاي كاغذي است كه 
.در بسته ها بكار برده مي شود  

 فشار –بخار (بسته به متغير انتخاب شده 
.متفاوت است)  درجه حرارت–  زمان -

دو  يا انديكاتور 4كالس 
يا چند متغيره

دقيق ترين ابزار ارزيابي در بسته 
.ها است  

براي ارزيابي متغيرهاي حياتي بكار برده 
.مي شود

 يا نشانگرهاي 5كالس 
يك پارچه سازكه در 

مقابل تمام متغيرها 
.واكنش نشان مي دهد

براي واكنش به تمام متغيرهاي 
  در  مهم

 . ساخته شده استبسته ها

تغير هاي حياتي ، در زمان در مقابل تمام م
 . خاص واكنش نشان مي دهد

 Emulating  يا6كالس 
indicators 

 
. ، از اسپورهاي باسيلوس سوبتيليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس استفاده مي شود           پايش بيولوژيك ر  د

 . كوچك موجودندلنشانگرهاي بيولوژيك به صور مختلف نواري، ويال يا آمپو
را در داخل محفظه اتوكالو، در داخل بسته ها يا سيني قرار مي دهند و               )  1جدول  (يك  شانگرهاي بيولوژ ن
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 .با آن به صورت هفتگي يا ماهانه عملكرد دستگاه را ارزيابي مي نمايند
 ) Disinfection (وش هاي گندزدايير

 ) هوا ـ خورشيد(وامل گندزداي طبيعي ع

ويروس ها مرگبار هستند و هوا نيز به علت تبخير             رتوهاي فرابنفش نور خورشيد براي باكتري ها و           پ
رختخواب، مبلمان و اثاثيه منزل و مطب       :  لذا مي توان لوازمي نظير   .  رطوبت بر بسياري از باكتري ها اثر كشنده دارد       

 .نمودي را چند ساعت در معرض نور خورشيد و هوا قرار داد و آن ها را گندزداي

  ندن با آباوشج

تواند اسپورها و بعضي ويروس ها را از بين ببرد لذا سترون كننده نيست، ولي در                  عموال آب جوش نمي    م
 درجه سانتي گراد، براي مدت      100مواقعي كه وسيله يا ماده سترون كننده در اختيار نيست مي توان وسايل را در                 

 . دقيقه جوشاند15

  رتوي فرابنفشپ

 Ultraviolet Radiation  (U.V) است كه مي توان در گندزدايي محيط از آن          ز پرتوهاي غيريونساز   ا 
 :  دسته تقسيم مي كنند3پرتوي فرابنفش را از نظر طول موج و عملكرد به . استفاده كرد
 

طول .  ين پرتو است  ا)  Germicide  ( نانومتر كه طيف ميكروب كش     290 تا   200ا طول موج بين      ب U.V.C  ـ  1
 .ردنومتر بيشترين قدرت ضد ميكروبي را داا ن265موج 

 .ست اD  نانومتر كه طيف توليد ويتامين320 تا 290ا طول موج بين  بU.V.B ـ 2
 . نانومتر كه طول موج خورشيدي است400 تا 320ا طول موج بين  بU.V.A ـ 3
 

اين المپ ها به صورت ديواري، سقفي،       .  ر المپ هاي ژرميسيد استفاده مي شود      د U.V.C  ز طول موج  ا
در داخل كانال هواكش، ساخته شده اند و آن را براي پاك سازي هوا و عفونت زدايي                  قابل حمل، و يا قابل نصب       

مثال يك المپ   .  سطوح محيطي به كار مي برند عملكرد اين المپ ها بسته به كارخانه سازنده مي تواند متفاوت باشد              
 . كافي است متر3 متر مربعي با ارتفاع 6راي گندزدايي يك اتاق  ب واتي ساخت كارخانه فيليپس،30

چون اين المپ ها به    .  مپ هاي فرابنفش عمر محدودي دارند، لذا بايد زمان كاركرد آن را يادداشت كنيم            ال
غبار حساسند بايد بطور منظم سطح آن را با الكل تميز كنيم زيرا ممكن است بدون آنكه در نورش تغييري ايجاد                        

ايد پنجره و شيشه ها را پوشانده، محل را          ب فاده از المپ  در موقع است  .  شود، اثر ضدميكروبيش با غبار كاهش يابد       
 .تاريك نماييم زيرا نور مرئي اثر باكتري كشي آن را به ميزان زيادي كاهش مي دهد

تي سرطان   ح ون اين پرتو ممكن است موجب سوختگي پوست و قرنيه شود و يا ايجاد آب مرواريد يا                   چ
 .يم با اين پرتو از لباس هاي محافظ و عينك استفاده نمايندپوست گردد، افراد بايستي در صورت تماس مستق
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  استوريزاسيونپ

 ساعت و قرار دادن در محيط سرد را پاستوريزه            5/0 درجه سانتيگراد براي مدت       70ستفاده از حرارت    ا
. ه نيست گويند كه در اين فرايند عوامل عفوني بيماري زا از بين مي روند ولي سترون كنند               )  پاستوريزاسيون(كردن  

غذايي در سالم سازي وسايل درمان تنفسي           پاستوريزاسيون بجز سالم ساري مواد لبني و        شايان ذكر است كه      
(Respiratory therapy)و وسايل آنستزي نيز كاربرد دارد . 

 واد شيميايي گندزدام

، فلزات سنگين،   )  رفيتيتركيبات آمونيوم چهار ظ   (لدئيدها، اسيدها، قلياها، الكل ها، رنگ ها، سورفاكتانت ها       آ
 .ده و  هالوژن هانفنول و مشتقات آن، مواد اكسيد كننده، مواد احياءكن

 
   يژگي هاي الزم براي يك ماده شيميايي گندزداي مناسبو

 .ستره اثر وسيع داشته باشدگ •
 .ر آب محلول باشدد •
 .راي پوست، چشم و دستگاه تنفس، محرّك نباشدب •
 .شندرگانيسم ها به آن مقاوم نباا •
 .اعث خوردگي فلزات نشودب •
 .ه سرعت اثر كندب •
 .اقد بوي زننده باشدف •
 .وش استفاده آن آسان باشدر •
 .ز خود اليه اي باقي بگذاردا •
 .ستفاده همزمان آن با مواد پاك كننده ميسر باشدا •
 .ا ثبات باشدب •
 .مي نباشدس •
 .رزان باشدا •
 .ع حفظ كندوو مدفاصيت خود را در مقابل مواد آلي مثل خون، خلط، ادرار خ •

  طوح گندزداييس

 :  دسته تقسيم مي كنند3واد گندزدا را از نظر سطح گندزدايي به م
 ) H.L.D)High Level Disinfectant  طح باالس
 I.L.D) ( Intermediate Level Disinfectant ينابينيب
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 Low Level Disinfectant  (L.L.D) طح پايينس
 

 برحسب سطح گندزدايي  ايج در ايرانعضي مواد گندزداي رب ـ 2جدول 
L.L.D/I.L.D H.L.D 

 لكل هاا •

 ) Povidone Iodine (تادينب •

  تولد •

  روزولك •

  زورسينولر •

 % 4لرهگزيدين ك •

  گزاكلروفنه •

 % 50نزالكونيوم كلرايد ب •

  اولنس •

  10يكرو م •

 )% 10هايژن (امون ه •

  يپوكلريت سديم رقيقه •

  رمالدئيد رقيقف •

  حلول پركلرين رقيقم •

 رقيق راكسيد هيدروژنپ •

 )% 30(راكسيد هيدروژن غليظ پ •

 % 1راستيك اسيد پ •

 % 2لوتارالدئيد گ •

 اورتوفتال آلدئيد •

 يپوكلريت سديم غليظه •

 حلول پركلرين غليظم •

 

اعث كشته شدن تمام ارگانيسم ها به جز تعداد         ب)  H.L.D  (واد گندزداي سطح باال   م 
اعث كشته شدن همه      ب)  I.L.D  (ابينيمواد گندزداي بين   .  زيادي از اسپورها مي شوند     

ارگانيسم هاي وژتاتيو از جمله مايكوباكتريوم توبركولوزيس مي شوند و مواد گندزداي سطح              
 .ارچ ها و ويروس ها مي شوند قاعث حذف خيلي از باكتري هاي وژتاتيو،ب) L.L.D (پايين

 پراكسيد هيدروژن 

ن دزانفكتانت سطح   ا درصد به عنو   6فاده باليني دارد،     درصد است  2 تا   1است و در رقت هاي     %  30اده غليظ   م
 .به عنوان سترون كننده بكار مي رود% 5/7باال و 

 : ثال هايي از كاربردهاي اين ماده عبارتند ازم

 زخم هايي كه گرايش عفونت هـاي     ،)%1دهان شويه   (ز بين بردن بوي نامطبوع دهان در استوماتيت ها           ا 
و سترون  %)  6با محلول   (، عفونت زدايي آندوسكوپ ها و عدسي هاي تماسي         )   درصد 1ـ2محلول  (بي هوازي دارند   

 %) .5/7با محلول (سازي وسايل غيرفلزي 
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پس از  .  يدروژن پراكسايد مي تواند بر روي فلزات آلومينيوم، مس، برنج و روي اثر خورندگي داشته باشد               ه
 .پس مورد استفاده قرار دهيم سستريل شستشو نموده وسترون سازي با اين ماده بايستي وسايل را ابتدا با آب ا

 راستيك اسيدپ

حتي به  %  1ر لنژري ها به عنوان دزانفكتانت و در غلظت هاي            د)  (PPM 50      اين ماده در غلظت هاي پايين     
براي وسايل حساس به حرارت مفيد و براي وسايل فلزي اثر خورندگي            .  عنوان يك ماده سترون كننده بكار مي رود      

براي وسايل فلزي مانند وسايل مسي، برنجي، برونزي، استيل و ساخته شده از آهن گالوانيزه اثر خورندگي                      .دارد
اين ماده براي ضد عفوني آندوسكوپ ها و آرتروسكوپ ها مناسب است و در مقابل مواد ارگانيك نيز موثر باقي                  .  دارد

 .در ضد عفوني همودياليزر ها كاربرد داردمخلوطي از پراستيك اسيد و هيدروژن پراكسايد . مي ماند

 لوتارالدئيدگ

 دقيقه وسايل حساس به حرارت را در        90 تا   20، محلولي است كه ظرف      )سايدكس، گلوتارال (لوتارالدئيد  گ 
رايج ترين مورد استفاده از     .   ساعت آن ها را سترون مي نمايد     10 تا   6ندزدايي مي كند و ظرف     گ)  H.L.D  (حد باال 
اين محلول با يك    .  بيهوشي، لوازم تنفسي و جراحي است        ئيد، گندزدايي آندوسكوپ ها، آسپيراتورها، لوازم    گلوتارالد

. محلول فعال كننده حاوي نيتريت سديم فعال مي شود و پس از فعال شدن، رنگ گل بهي آن سبز رنگ مي شود                      
ورندگي فلزات است لذا گلوتارآلدئيد      نيتريت براي جلوگيري از خ     .  قابل استفاده است    روز 28محلول فعال شده تا      

 .زم فلزي ماده مناسبي استوافعال شده، براي گندزدايي ل

  :(Ortho-phtalaldehyde)اورتوفتال آلدئيد 

 از مواد ضد عفوني كننده است كه بر باكتري ها           OPA يا   Ortho-phtalaldehyde)( اورتوفتال آلدئيد    
 PHاين ماده به رنگ آبي كم رنگ و روشن بوده و             . عمل مي كند    (High Level)اثر عالي دارد و در سطح باال        

اين ماده را مي توان در موارد وجود مقاومت در مقابل گلوتارالدئيد به كار برد و مزيت هاي زيادي                      . دارد 5/7حدود  
ت زدايي  مصرف اين ماده براي عفون      .از جمله اين مزيت ها تحريك پذيري كمتر آن است        .  نسبت به اين ماده دارد    

وسايل اورولوژيكي كه براي بيماران مبتال به كانسر مثانه به كار مي رود ممنوع است، كاركناني هم كه با آن كار                        
 .مي كنند، بايستي از وسايل حفاظتي استفاده نمايند

 لكل هاا

با %  42ول  اثر الكل ان پروپان    .  اتانول لكل ها يا به صورت ان ـ پروپانول هستند، يا ايزوپروپانول و يا               ا 
 درصد  90 تا   60به طور كلي اتيل و ايزوپروپيل الكل، در طيف غلظتي           .  برابر است %  77و اتانول   %  60ايزوپروپانول  

. )(I.L.Dي  الكل ها، هم به عنوان آنتي سپتيك بكار مي روند و هم به عنوان دزانفكتانت بينابين              .  اثر حداكثري دارند  
مواد الستيكي را سخت و     .  رد، وسايل را رنگي نمي كند و زود تبخير مي شود        لكل سريع عمل مي كند، باقي مانده ندا      ا
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براي وسايل عدسي دار بكار       ممكن است خاصيت خورنده داشته باشد و نبايد آن را           .  چسب ابزار را حل مي كند     
مومتر ها، توانيم براي ضد عفوني تر      را مي   ها الكل.  براي وسايل عدسي دار و وسايل جراحي به كار ببريم              .ببريم

البته امروزه در بخش هاي      . سطوح خارجي ونتيالتورها، و گوشي پزشكي به كار بريم          CPRقيچي، مانكن ها، وسايل  
 .بستري بيماران از ترمومتر هاي شخصي بيماران استفاده مي شود

  يپوكلريت سديمه

لر قابل  ك  PPM 50000  موجود در ايران، حاوي    )  وايتكس يا آب ژاول خانگي      (يپوكلريت سديم    ه
 .ماده اي است ارزان، سريع العمل و با گستره عملكردي وسيع. دسترس است

يعنـــي   دقيقه، يا با غلظت يك پنجاهم        5رف   ظ PPM 10000  يا  ين ماده، در غلظت يك پنجم       ا
PPM) 1000  (دقيقه سطح  20رف  ظ   H.L.D يا  در غلظت يك پنجاهم     يجاد مي كند،  ا  PPM 1000 10رف   ظ 

 .مل مي كند عL.L.D ر سطحد PPM 100 يعني  در غلظت يك پانصدم  وI.L.D  دقيقه سطح
 لظت هاي مورد استفاده اين ماده براي كاربردهاي مختلف جهت گندزدايي غ

 (PPM 10000)  ترشحات خوني، غلظت يك پنجم •
 (PPM 2500)  روف آزمايشگاه، غلظت يك بيستمظ •
 (PPM 1000)  حيط، غلظت يك پنجاهمم •
 (PPM 500)  دمسايل تميز، يك صو •
 (PPM 125)  وازم مورد استفاده در تغذيه نوزادان و تجهيزات الزم براي تهيه و تدارك غذا، يك چهارصدمل •

 .تسون اين ماده موجب خوردگي فلزات مي شود، براي وسايل فلزي مناسب نيچ

  ركلرينپ

براي سالم سازي   .  ي شودركلرين گردي است سفيد رنگ و ارزان كه به عنوان ماده گندزدا به كاربرده م                پ
 ليتر آب و عفونت زدايي       10ر   د  گرم 5   سبزي ها و ميوه هاي زميني با مقدار         ، PPM  8/0 تا   2/0آب، با مقدار     

موجب زنگ زدگي فلزات مي شود و براي عفونت زدايي          .   ليتر آب كاربرد دارد    10ر   د gr  20  فاضالب ها به مقدار  
 .ن سفيد كننده و رنگ بر نيزكاربرد داردپركلرين به عنوا. وسايل فلزي مناسب نيست

 دوفورهاي

آن به عنوان آنتي سپتيك، محلول      %  10ركيبـي است يدوفور،كه محلول     ت)  Povidone Iodine  (تادينب
دست ها قبل از عمل جراحي و يا آماده سازي بيماران براي عمل                آن به عنوان اسكراب، جهت شستشوي      %  5/7

. ماده دزانفكتانت در هيدروتراپي و عفونت زدايي دماسنج ها بكار برده مي شود              همچنين به عنوان     .  بكار مي رود 
 ليكاليدوفورها ممكن است اثر خورندگي داشته باشند، از خود باقيمانده بر جاي مي گذارند و در حضور مواد آ                       

 .غيرفعال مي شوند
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  ركيبات فنوليت

شتقات فنولي هستند كه اكثرا به عنوان         تول، كروزول، رزورسينول، كلرهگزيدين و هگزاكلروفن از م         د
% 1مثال كرم يا لوسيون     .  البته در بعضي موارد نيز به عنوان آنتي سپتيك كاربرد دارند         .  دزانفكتانت بكار برده مي شوند   

. ترين مواد براي عفونت زدايي در سوختگي ها بوده ومقاومتي عليه آن ايجاد نشده است                هكلرهگزيدين يكي از ب   
 درصد الكلي يا آبي آن براي شستن دست ها به كار مي رود و ممكن است عوارض سمي مانند                      5/0محلول هاي  

 گزاكلروفن نيز براي شستن دست ها قبل از اعمال جراحي بكار مي روده .كراتيت و اتوتوكسي سيتي نيز داشته باشد     
.  كاربرد دارد    ها NICU   و ICU به عنوان يك آنتي سپتيك قوي در همه گيري هاي استافيلوكوكي به ويژه در               و

البته گزارش هاي اخير، مصرف آن را در نرسري ها زير سوال برده است، زيرا مصرف آن در اين واحد موجب وقوع                      
 . اين تركيبات، خاصيت خورندگي فلزات را ندارند.هيپربيليروبينمي در شيرخواران مي شود

  ركيبات آمونيوم چهار ظرفيتيت

ا مصرف اين مواد را در بيمارستان به          كمري آ CDD.  مل مي كنند  ع L.L.D  ين تركيبات بيشتر در حد     ا
امروزه اين مواد تنها براي پاك كردن سطوح         .   قطع نموده است   1976عنوان آنتي سپتيك يا دزانفكتانت از سال         

 .به كار مي روند) كف، ديوار، اثاثيه و مبلمان بيمارستان(محيطي 
از تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي     %)  10هايژن  (هامون    ،  10ن، ميكرو   ، ساول )بنزاليب(نزالكونيوم كلرايد   ب

 .مقايسه اي آورده شده است ر جداول ضميمه، ويژگي هاي انواع مواد گندزدا و آنتي سپتيك به طورد .هستند
 

 قاومت و حساسيت ارگانيسم ها به مواد گندزدام

يكروارگانيسم ها برحسب ساختمانشان، نسبت به     م
. تفاوت نشان مي دهند   م و مقاومت مواد گندزدا حساسيت     

 مقاومت ارگانيسم ها به مواد گندزدا را از باالترين          2شكل  
 : تا پايين ترين سطح مقاومت نشان مي دهد

 
 
 
 
 
 
 

  ـ ترتيب مقاومت عوامل بيولوژيك2شكل  

 

  هاپريون 1

 سپورهاي باكترياييا 2

 ايكوباكترياهام 3

 يست هاي انگليك 4

 يروس هاي كوچك بدون پوششو 5

 روفوزوئيت هات 6

 اكتري هاي گرم منفي بدون اسپورب 7

 ارچ هاق 8

 يروس هاي بزرگ بدون پوششو 9

10  اكتري هاي گرم مثبت بدون اسپورب

11  يروس هاي پوشش دارو
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 الم سازي هواس

  تهويه با فشار ـ1
  ـ فيلتراسيون2
  ـ استفاده از پرتوي فرابنفش3
 . از بخار مواد شيميايي استفاده ـ4
عضي از اتاق هاي عمل طوري ساخته شده اند كه هوا از سقف وارد و از كف خارج مي شود و جريان هوا طوري                         ب

 .است كه از سطوح تميز به طرف سطوح غير تميزاست
ترها،  از پره فيلترها، فاين فيل       ءر بعضي اتاق هاي عمل، بخش هاي مراقبت هاي ويژه و بخش هاي پيوند اعضا              د

 .ستفاده مي كنند اULPA  يا فيلترهاي وHEPAفيلترهاي
عال مي كند بجز اسپور    ف دقيقه يا كمتر غير    30مشخص شده طي مدت زمان      +  مام ميكروارگانيسم هايي را كه با عالمت        ت

 ترهاي نوع يلفنتايج متغير   /    ~+  /  لي      پ  x  +  ستريل كننده شيميايي   ا CS.   ساعت تماس الزم دارند    6-10باكتري ها كه   
(High Efficiency Particulate Air) HEPA اين نوع فيلترها قادرند از هر       .  هم ترين نوع فيلترها هستند      م

اين فيلترها حتي مي توانند مواد     .   درصد است  97/99 ذره را از خود عبور دهند يعني بازده آن ها            3 ذره تنها    10000
 .بيولوژيك، سمي و راديواكتيو را نيز جذب كنند

ا ب . ميكرون است و ويروس هاي معلّق را نيز فيلتره مي نمايد         12/0ا   ت ULPA  وانايي جذب فيلترهاي نوع   ت
مچنين ه.  است ه قبال توضيح داده شده     ك المپ هاي ژرميسيد پرتوي فرابنفش نيز مي توان هوا را عفونت زدايي كرد          

تيلن اكسايد، بتاپروپيوالكتون، اسيدالكتيك،     براي سالم سازي هوا مي توان از بخارهايي مانند بخار فرمالدئيد، ا              
 گرم فرمالين را در يك      500 تا   200ه عنوان مثال، مي توان     ب  .پروپيلن، گليكول و تري اتيلن گليكول استفاده نمود       
اين مقدار  .   درجه سانتي گراد بر روي اجاق برقي حرارت داد         60ليتر آب، در يك ظرف فوالدي ريخت و در حرارت           

 6ر اينجا بايستي در و پنجره هاي اتاق را براي مدت           د  . متر مكعب كافي است    30ازي فضايي به حجم     براي سالم س  
 ماده اي سرطان زا است و      درمالدئيف يادآور مي شود كه     . ساعت بست تا بخار آرام آرام فضا را گندزدايي كند          12تا  

  .به همين خاطر مصرف آن محدود شده است

  )هاكف و ديوار(الم سازي محيط س

در .  حيط را بايستي مكررا تميز و گردگيري كنيم و در شرايط ويژه از مواد شيميايي استفاده نماييم                      م 
در نظر گرفتن فضاي الزم در بخش هاي        .  محيط هاي حساس، جلوگيري از عبور و مرورهاي اضافي مهم است            

 فوت مربع   30ر نوزاد در نظر گرفتن       براي ه  ،NICU  مثال در بخش هاي  .  بيمارستاني به ازاي بيماران نيز مهم است      
 .اصله در سالم سازي محيط نقش عمده اي را ايفاء مي كند ف فوت3با حداقل 

 شيرخوار  8 تا   6در يك شيرخوارگاه، يك نرس براي هر        .  مچنين در نظر گرفتن تعداد پرسنل مهم است       ه
جود نداشته باشد و هم امكان        بيمار الزم است، تا هم تراكم و        1-2ك نرس براي هر      ي NICU  و در بخش هاي  

 .مراقبت كافي وجود داشته باشد
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هيپوكلريت سديم، ساولن،  هايژن و تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي          :  هت گندزدايي محيط مي توان از موادي مثل      ج
 .ر محيط هاي آلوده و وسيع استفاده از آب آهك و شيرآهك روشي ارزان و موثر استد .و  هاالميد، استفاده كرد

 
  WHO) 1983 (-عضي از انواع گندزدا، رقت هاي مورد مصرف، خصوصيات  ب ـ 3جدول 
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 عامل

 2 50-30 
PPM 

1000-
100 

5-4./ 
1/6-4

./ 
 رقت 95-60 52-3 8-3

 
CS 
 كم/باال وسطمت باال

 متوسط
 كم

 CS متوسط/باال كم
سطح  گندزدايي متوسط باال

 باكتري + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + 
ويروس هاي 
 چربي دوست

+ + + + +- - + + - 
 ويروس هاي
 آب دوست

+ + +- + + - + + + 
 مايكوباكتريوم
 توبركولوزيس

 عوامل قارچي + + + -+ -+ + -+ + +
 اسپور باكتري - -+ -+ - - -+ - + +

+ + + + + + + + + 
 مدت زمان

 نگهداري ماده

+ - +- + - - - - +- 
خاصيت 
 خورندگي

- + + + + - + - - 
بجاي گذاشتن 

 باقيمانده

- - + + +- + - +- + 
 غيرفعال شدن
 با ماده آلي

 محرك پوست -+ + + + + + -+ + 
 محرك چشم + + + + + + + + 
 محرك تنفس - - + - - + - + 
 اثرات سمي + + + + + + + + +
 سهل الوصول + + + + + + + + +
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كانيسم و طيف فعاليت آنتي سپتيك عوامل رايجي كه براي آماده سازي پوست و                    م ـ   4جدول  
 شستشوي جراحي بكار مي روند

 تريكولوزان
پاراكلرومتاكسي 

 (PCMX)لنول 
 عامل الكل كلر هگزيدين يد

ه پارگي ديوار
 سلولي

پارگي ديواره 
 سلولي

/ اكسيداسيون 
 جايگزيني با يد

پاره كردن 
 غشاء سلول

تغيير ماهيت 
 پروتئين

 مكانيسم اثر

 عالي عالي عالي عالي عالي
باكتري هاي 
 گرم مثبت

 عالي
متوسط جز 
 پسودومونا

 عالي خوب خوب
باكتري هاي 
 گرم منفي

 خوب ناچيز خوب متوسط عالي
مايكوباكتريوم 

 ولوزيستوبرك

 قارچ ها خوب متوسط خوب متوسط ناچيز

 ويروس ها خوب خوب خوب متوسط ناشناخته

 سرعت عمل سريع ترين بينابيني بينابيني بينابيني بينابيني

اطالعات 
بيشتري الزم 

 است

اطالعات بيشتري 
 الزم است

 تحريك پوست
اتوتوكسي 
 سيتي كراتيت

خشكي پوست 
 فرّار بودن

 سميت

SS SS SP/SS SP/SS SP/SS موارد استعمال 

SS = Surgical Scrub       SP = Skin Preparation 

 الم سازي وسايل و ابزارس

 Spauldingسايل و ابزار را از نظر حساسيت و نياز به روش و نوع عفونت زدايي به سه دسته تقسيم كرده است و : 

 ) Critical devices(  لوازم خطير يا حساس ـ1

سوزن ها، كاتترهاي  :   هستند كه وارد بافت هاي استريل يا سيستم عروقي مي شوند مثل              ين ها لوازمي ا
 .عروقي، لوازم جراحي، كاتترهاي ادراري و غيره

 ) Semicritical devices ( لوازم نيمه خطير ـ2

آندوسكوپ ها، لوله تراشه و     :  مثل  .  ين ها لوازمي هستند كه با غشاءهاي مخاطي تماس پيدا مي كنند            ا
 .غيره
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 ) Noncritical devices(  لوازم بي خطر ـ3

گوشي معاينه، كاف فشارسنج،      :  مثل.  ين ها لوازمي هستند كه با پوست سالم تماس پيدا مي كنند               ا
لوازم نيمه خطير را حتي المقدور سترون و اگر          .  وازم خطير را حتما بايد سترون كنيم       ل  . غيره  و ECG  الكترودهاي

 L.L.D  فونت زدايي مي كنيم، و لوازم بي خطر را با آب و صابون يا مواد گندزدا در حد                 ع H.L.D    ميسر نبود در حد   
 .فونت زدايي مي نماييمع

 :تمام موارد فوق در يك مركز به نام

 CSR (central sterilization room)  يا CSSD (Central Sterile Services Department)  انجام مي
ون سازي در اين واحد در دو تصوير شماتيك زير خالصه شده است كه توضيحات ساختار ساده و مراحل ستر. شود

 .آن در اين مجمل نمي گنجد

 :فرايند سترون سازي

 :زات پزشكي براي سترون سازي مراحل زير را طي مي كنندابزار و تجهي

 ل گرفتن وسايل استفاده شده از بخش هاتحوي يا جمع آوري •

 ساندن در آب و ماده گندزداخي •

  يا با استفاده ازدستگاه اولتراسونيكستشو به شكل دستيش •

  وسايل شسته شدهگندزدايي •

 ل شسته شدهخشك كردن وساي •

  وسايل و خارج كردن وسايل اسقاطي يا داراي جرموارسي •

 ل به بخش بسته بنديانتقال وساي •

 لست كردن وساي •

 دن وسايل در ظروف مخصوص بسته بندي بر حسب نياز هاچي •

 مه اتوماتيك يا دستي در پارچه يا كاغذهاي مخصوص سالم نيبسته بندي •

 وزن كردن و ثبت وزن بسته ها •

 دن در دستگاه سترون كننده و سترون سازيچي •
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 ن مجدد بسته هاخارج كردن از دستگاه و توزي •

  ل استريلانتقال به انبار وساي •

  First in, First outدن در انبار با رعايت قانون چي •

 ش ها بر حسب نياز آن هال به بخ وسايعتوزي •

  در بخشلاستفاده از وساي •

   سترون سازي مجدد برايCSRانتقال به واحد  •

 ت هافعاليش و نظارت مستمر بر كليه پاي •

  ندتكرار فراي •

 
 CSR ـ نقشه يك واحد 3شكل 
 

ي  مطالعه اين مبحث را به اعضا      و  مبحث فشرده عفونت زدايي در پزشكي را در اينجا به پايان مي بريم             
 .هاي بيمارستاني توصيه مي كنيم كميته كنترل عفونت
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 :خود را بيازماييد 

 براي سالم سازي وسايل زير يك روش موثر و رايج پيشنهاد كنيد

  كاتترهاي ادراري -3   ترمومترهاي دهاني و مقعدي -2   كاتترهاي قلبي -1
4- Tooth mugs  5-گوشي معاينه -6    ميز كنار تخت بيمار  
  آندوسكوپ ها-9        پنس سوزنگير-8   پالنت ها  ايم-7

  تجهيزات بيهوشي -12   دستگاه و فيلترهاي همودياليز-11    سوزن ها -10
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 » الو اتوك« استريليزاسيون با وسيله مناسب نظير  •

• 1-3-7-8-10-11-26-27-36-40-41 

 % 2 نظير گلوتارالدئيد H.L.Dاستفاده از  •

• 9-12-14-17-20-22-26-27-28-29-30-31-32-33-34-37-39-48- 

 L.L.D.شستشو با يك دترژانت يا استفاده از  •
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  .PPM 500 ( -38-49 ظرفيتي 4تركيبات آمونيوم (5-6-13-15-16-18-19-23-24-25 •

 . يا يكبار مصرف باشد بهتر است شخصي  •

• 2-4-35- 

 -43-21% : 3هيدروژن پراكسايد  •

 -41-40: شستشو  ) + PPM 125(هيپوكلريت سديم  •

  42% : 70الكل  •

  -44:تركيبات فنولي  •

 -45: يونيزاسيون  •

 -46: هيپوكلريت سديم  •

 -47: قرصهاي فرمالين  •

 -50تهويه و فيلتر  •
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 بهداشت مواد غذايي
 

 **، دكتر حسين حاتمي*)ره(دكتر محمدمهدي اصفهاني 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران* 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي** 

 هداف درس ا

 
  فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندنتظار مي رود ا 

 
 عوامل آلودگي مواد غذايي را بشناسد و نقش و اهميت هريك از آن ها را توضيح دهد 
 راهكارهاي عملي پيشگيري از آلودگي هاي ثانويه مواد غذايي را بيان كند 
ني هاي باليني عمده مهمترين باكتري ها و ويروس هاي عامل مسموميت هاي غذايي را نام ببرد و نشا 

 ناشي از آن ها را توضيح دهد
 .غذايي را بيان كند و به تهيه كنندگان مواد غذايي، آموزش دهد راه هاي پيشگيري از مسموميت هاي 

 مقدمه با تاكيد بر اهميت موضوع از نظر سازمان جهاني بهداشت

 مت انسان ها استدستيابي به مواد غذايي سالم و مغذي، كليد تداوم حيات و ارتقاء سال •
غذاهاي ناسالم، ممكن است حاوي باكتري ها، ويروس ها، انگل ها يا مواد شيميايي زيانباري باشند كه                    •

 .باعث ايجاد بيش از  دويست بيماري با شدت و وخامت هاي مختلفي نظير اسهال تا سرطان، مي گردند
دچار بيماري هاي ناشي از غذاهاي      ميليون نفر، يعني يك دهم ساكنين كره زمين           600همه ساله حدود     •

  نفر آنان جان خود را از دست مي دهند420000آلوده مي شوند و حدود 
موارد مسموميت هاي غذايي را متحمل مي شوند و ساالنه حدود            %  40 ساله حدود     5كودكان كمتر از      •

  نفر آنان قرباني اين بيماري ها مي گردند125000
ره باليني مسموميت هاي غذايي را تشكيل مي دهند و ساالنه حدود             بيماري هاي اسهالي، شايعترين چه     •

  مورد مرگ به بار مي آورند230000 ميليون مورد بيماري با 550
و غذاهاي ناامن   .  به يكديگر پيوند خورده اند    به طور جدي     تغذيه    ها و ، امنيت غذا  سالمت مواد غذايي   •



 540 /بهداشت مواد غذايي / 9گفتار 
 

 

 از  وخيميناگهاني باعث ايجاد چرخه      ، به طور    يمارانبه ويژه در نوزادان، كودكان، سالمندان و ب        ناسالم،  
 .دنبيماري و سوء تغذيه مي شو

با تاثير بر نظام خدمات بهداشتي ـ درماني، موجب آسيب هاي              منتقله از طريق مواد غذايي،    هاي   بيماري •
 اقتصادي، گردشگري و تجاري مي گردند

 .مي گردد غذايي امنيت غذايي، موجب تامينمواد ها، توليدكنندگان و مصرف كنندگان  همكاري بين دولت •

 : براي برخورداري از تغذيه مناسب و درست بايد به دو موضوع زير توجه داشت

 ...).ماكرونوترينت ها، ميكرونوترينت ها (ـ دريافت عوامل مختلف غذايي متناسب با نيازهاي بدن 1 
دگي هاي زيان بخش و در شرايطي كه مواد مغذي آن         ـ دريافت غذاي مورد نياز به صورت كامال سالم و فاقد آلو            2 

آنچه كه اينك مورد بحث ما است در حقيقت          .  در مراحل مختلف تهيه، طبخ و نگهداري تا حد امكان حفظ گردد             
 .همين موضوع دوم است كه معموال تحت عنوان بهداشت مواد غذايي، مورد گفتگو قرار مي گيرد

به اهميت بهداشت مواد غذايي، سودمند است كه ممكن است غذاي            يادآوري اين نكته براي توجه بيشتر       
مصرفي كامال با نيازهاي جسمي انسان هماهنگ باشد و همه شرايط يك تغذيه كافي را داشته باشد اما به لحاظ                      

 لذا بهداشت مواد غذايي، در    .  آلودگي يا وجود عوامل زيان بخش در آن، سالمت انسان را به طور جدي تهديد نمايد               
 .واقع تضمين كننده سودبخشي غذاي مناسب و يك ركن اساسي در تغذيه صحيح است

 فساد و آلودگي مواد غذايي 

 به  آلودگي به عنوان پيدايش تغييرات نامطلوب و زيان بخش در مواد غذايي با مفهوم              فساداگر چه مفهوم    
اما به هر صورت هم آلودگي      .  متفاوت است عنوان ورود و اضافه شدن عوامل بيماري زا و نامطلوب به مواد خوردني،             

از اين رو بدون آنكه     .  و هم فساد، هر دو به كاهش كيفيت و يا غير قابل مصرف شدن مواد غذايي منجر مي گردد                   
 : اين دو مفهوم را يكسان و همانند بدانيم، در يك گفتار مختصر، اين دو پديده را يكجا بررسي مي نماييم

با پيدايش شرايطي در ماده غذايي است كه مصرف آن خواه در كوتاه مدت و خواه در                     پيامد فساد و آلودگي غال     
 .صورت تداوم مصرف، آثار نامطلوبي بر سالمت انسان مي گذارد

گاهي مستقيما و گاهي نيز به طور غيرمستقيم مثال فراهم كردن زمينه فعاليت                 عوامل فساد و آلودگي،   
آگاهي از اين نكته به انسان كمك         .  بيماري زايي ماده غذايي مي شوند    عوامل ديگر، موجب تغييرات نامطلوب و         

مي كند كه مناسب ترين تدبيرها را براي كنترل عوامل فساد و آلودگي و در نتيجه فراهم كردن سالمت غذا بكار                       
 .گيرد

 عوامل آلودگي و فساد مواد غذايي 

داده شد اينك جا دارد نگاه كوتاهي به          با توضيحي كه در باره دو مفهوم آلودگي و فساد مواد غذايي                 
 : عوامل عمده موثر در پيدايش آلودگي و فساد داشته باشيم
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  ـ  باكتري ها1

حضور عامل  گاهي  .  باكتري ها به صورت هاي مختلفي موجب آلودگي و فساد در مواد غذايي مي شوند              
ر، يا باسيل تيفوئيد در غذاي آلوده، كيست        مثال وجود عوامل سببي سِل و بروسلوز در شي        ( در مواد غذايي     بيماري زا 

آنرا به صورت بيماري زا در     )  در آب و غذاي آلوده    E  و   Aتوكسوپالسما در گوشت و سبزي هاي آلوده، عامل هپاتيت         
اگزوتوكسين مثال در مورد       (سمومي كه ترشح مي كند    مي آورد گاهي ورود عامل عفونت زا به مواد غذايي و              

لوستريديوم بوتولينوم و آندوتوكسين در مورد كلوستريديوم پرفرنژنس يا كلوستريديوم               استافيلوكوك طاليي، ك   
، آن را به   تجزيه مواد غذايي  سبب مسموميت مصرف كننده مي شود و زماني هم ميكروب غير بيماري زا با              )  ولشي

 .صورت غيرقابل مصرف در مي آورد

  ـ  كپك ها2

محيط حاوي قند و اسيدي براي آن ها       .  فعاليت مي كنند )  صد در 90 تا   70(كپك ها با حضور رطوبت كافي      
مطلوب تر است اما با وجود اين كپك ها در رطوبت هاي كمتر، دماي پايين و روي انواع مواد غذايي نيز مي توانند                       

بر وقتي شرايط براي فعاليت آن ها نامساعد شود فورا ايجاد اسپور مي كنند، اسپورها در برا                  .  رشد و فعاليت كنند    
 .خشكي و سرما مقاومند و در فضا پراكنده شده و با مساعد شدن شرايط به سرعت تبديل به شكل فعال مي گردند

مهمترين كپك هاي مواد غذايي از دسته پني          ( انواع مختلف كپك ها در مواد غذايي ديده مي شوند             
 هستند، گروهي نيز داراي      سمين  كه برخي خودشا  )  سيليوم، موكور، ريزوپوس، فوزاريوم و آسپرژيلوس مي باشند       

مثال آسپرژيلوس فالووس و نيز آسپرژيلوس پارازيتيكوس كه سم آفالتوكسين ترشح مي كند ـ اين                 (اگزوتوكسين
 تجزيه مواد غذايي  هستند و ضمناً با      )  سم عالوه بر آن كه سرطان زا است موجب هموآگلوتيناسيون نيز مي شود            

 درجه  10ترشح اگزوتوكسين كپك ها غالبا در حرارت باالتر از           .  اهم مي آورند موجبات فساد خوردني ها را نيز فر      
 .سانتيگراد صورت مي گيرد

  ـ  حشرات3

 از فضوالت و مواد آلوده بر روي مواد           انتقال ميكروب ها حشرات عالوه بر آلوده ساختن مواد غذايي با           
 استفاده  عنوان محلي براي تخم گذاري   ذايي به    روي آن ها، از مواد غ     باقي گذاشتن مواد دفعي خود    غذايي و نيز    

. الروها غالبا به شكل كرم هاي كوچكي ديده مي شوند       .  مي نمايند تخم ها در زمان كوتاهي به الرو تبديل مي  گردند         
مگس وقتي روي مواد غذايي مي نشيند ابتدا مقداري از ترشحات دستگاه گوارش خود را روي آن مي ريزد تا به                        

لذا بقيه ترشحات گوارشي آن روي غذا باقي          .  از غذا را به صورت محلول در آورده و بمكد            كمك آن بخشي     
برخي حشرات نيز مانند كنه در بقاياي بزاقشان، فاكتور آنتي تريپسين وجود دارد كه از قابليت مصرف مواد                   .  مي ماند

 .غذايي مي كاهد
  ـ  انگل ها4

 كرمك و اكينوكوكوس گرانولوزوس عامل كيست          مثال در مورد اكسيور يا      (گاهي وجود تخم انگل       
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ساژيناتا در   الرو فاسيوال در سبزي هاي آلوده و يا الرو تنيا            مثال در مورد  (و زماني وجود الرو انگل       )  هيداتيك
 .غذا را ناسالم مي كند) گوشت گاو و الرو تنيا سوليوم در گوشت خوك

  ـ  آنزيم ها5

ل فساد نظير باكتري ها، كپك ها و غيره آنزيم هاي طبيعي موجود           عالوه بر آنزيم هاي ترشح شده از عوام       
 .در مواد غذايي نيز عامل تجزيه و اُتوليز و در نتيجه فساد مواد غذايي مي شوند

  ـ  گرما6

 .گرما در محدوده خاصي به عنوان عامل مساعد كننده شرايط براي فعاليت عوامل فساد، عمل مي كند

  ـ  رطوبت7

ش آب در فراهم ساختن شرايط براي انجام فعاليت هاي آنزيماتيك، شيميايي، ميكروبي و                با توجه به نق   
 .غيره از رطوبت به عنوان يكي از عوامل مهم موثر در فساد مواد غذايي اسم مي بريم

  ـ  نور8

 و  نور و بخصوص اشعه ماوراء بنفش باعث تغييراتي در مواد غذايي مثال اكسيده شدن روغن ها، ويتامين ها               
 .غيره ميشود و لذا در زمره عوامل كمك كننده به فساد مواد غذايي است

  ـ  اكسيژن 9

با توجه به نقش اكسيژن در اكسيداسيون مواد غذايي، حضور هوا به طور كلي و اكسيژن به طور اخص در                    
 .كنار مواد غذايي از عوامل تسريع كننده در فساد خوردني ها شناخته مي شود

  اضافه شدن مواد خارجي ـ  مجاورت و10

ورود مواد زيان بخش خارجي و وجود بقاياي سموم دفع آفات نباتي و نگهداري مواد تصعيد شونده در كنار                  
مواد غذايي مثال نگهداري ماده قابل تصعيد نفتالين در انبار مواد خوردني و به طور كلي ورود هر ماده خارجي به                        

 . فساد و آلودگي آن ها محسوب مي شودهر نحو به مواد غذايي از عوامل مهم در

 آلودگي هاي اوليه و ثانويه 

اگر چه  (به اعتباري مي توان آلودگي مواد غذايي را در به دو شكل آلودگي اوليه و ثانويه طبقه بندي كرد                     
رگانيسم ، ماده غذايي از آغاز به ميكروا      آلودگي اوليه در  ).  در مواردي نيز تفكيك اين دو شكل آسان و روشن نيست          

يا ماده خاصي آلوده است نظير وجود مايكوباكتريوم بويس در شير گاو مسلول، باسيلوس آنتراسيس در گوشت                      
، عامل آلودگي در يكي از      آلودگي ثانويه گوسفند مبتال به سياه زخم، وجود سم در قارچ سمي و مانند اين ها اما در                 
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آلودگي هاي ثانويه بيشترين   .  ي وارد ماده غذايي مي گردد     مراحل تهيه، توليد، نگهداري تا هنگام مصرف به طريق          
موارد آلودگي هاي مواد غذايي را تشكيل مي دهند و رعايت اصول بهداشتي نقش اساسي در پيشگيري از اينگونه                    

 .آلودگي ها دارد

 چگونگي آلودگي مواد غذايي در طبيعت 

اط است لذا تعدادي از باكتري هاي موجود در         نظر به اين كه منشاء مواد اوليه غذا با خاك و آب در ارتب               
اين دو عامل محيطي به مواد غذايي راه مي يابند و باقي مي مانند مگر اين كه در مراحل تهيه غذا، اين باكتري ها                        

عالوه بر اين به طور خاص بعضي از پاتوژن هاي انساني مثال از طريق منابع آلوده حيواني و نيز از                       .  حذف گردند 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فقط تعداد        .  يه كننده و جابجا كننده مواد غذايي سرچشمه مي گيرند        افراد ته 

كمي از باكتري هاي فراواني كه در خاك وجود دارد، در مواد غذايي تهيه شده از منشاء گياهي و حيواني يافت                          
) Biota(اقيانوس ها درصد باالتري از بيوتاي       اما در مواد غذايي به دست آمده از آب تازه و درياها و                  .  مي شوند

 .باكتريايي اين محيط مشاهده مي شود
معموال در هر يك گرم خاك غني شده مزارع، حدود يك ميليارد باكتري گرم مثبت و گرم منفي وجود                      

 زي دارد بعضي باكتري هاي مهم مواد غذايي مثل كلوستريديوم بوتولينوم و باسيلوس سرئوس، باكتري هاي خاك                
 .با ذكر اين مقدمه اينك نگاهي گذرا به راه هاي مختلف آلودگي مواد غذايي در طبيعت خواهيم داشت. مي باشند

 آلودگي اوليه گياهان : الف 

در سطوح خارجي گياهان تعداد زيادي از ميكروب هاي موجود در خاك و آب و هوا ديده مي شود اما در                      
عالوه بر آلودگي هاي اوليه، گياهان و فراورده هاي گياهي از         .  ي وجود ندارد  داخل نسوج سالم گياهي معموال ميكروب     

طريق خاك، باد، فاضالب، آب، حشرات، حيوانات، وسايل حمل و نقل و غيره نيز در معرض آلودگي هاي ثانويه                      
 .مي باشند

 آلودگي مواد غذايي توسط حيوانات : ب 

 حيوانات وجود دارند كه غالبا از طريق خاك،              ميكروب هاي متعددي در روده، شاخ، سم و موهاي           
فضوالت، علوفه و آب در قسمت هاي ذكر شده از بدن حيوانات، وارد و مستقر مي شوند كه بسياري از آن ها                           

با وجود اين ها، آلودگي هاي سطحي گوشت به مراتب كمتر است و در صورت               .  زيان بخش و عامل فساد مي باشند    
 .دگي عمقي گوشت آن ها نيز بسيار كمياب استسالمت حيوان، تقريبا آلو

ماهي ها و حيوانات دريايي نيز داراي ميكروب هاي طبيعي سطحي مي باشند كه همين ميكروب ها در فساد               
عالوه بر اين ها گوشت حيوانات و فراورده هاي آن ممكن است به طور ثانويه              .  محصوالت آن ها نقش مهمي دارند    

 نيز مشكالتي براي مصرف كنندگان ايجاد نمايند، نمونه بسيار متداول اينگونه                   آلوده شوند و از اين طريق        
به هنگام پركَني و تخليه     )  بخصوص سالمونال انتريتيديس  (آلودگي ها، آلودگي ثانويه گوشت مرغ به انواع سالمونال          
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 اما اگر عمل طبخ به      تقريبا اين گونه آلودگي قطعي است     (شكم، شستشوي اوليه و بسته بندي و حمل و نقل است            
طور كامل صورت گيرد و مرغ پخته با دست ها، ظروف و وسايلي كه به نحوي با گوشت مرغ نپخته در ارتباط بود                        
تماس پيدا نكند، خطر سالمونلوز، مرتفع خواهد گرديد لذا مي توان نتيجه گرفت موارد ابتالء به سالمونلوز از مصرف                   

 ). رغ پخته با دست، ظروف و وسايلي مرتبط با مرغ طبخ نشده استمرغ پخته غالبا نتيجه تماس مجدد م
 . شير دام سالم حتي اگر در شرايط آسپسي، دوشيده شود به طور طبيعي داراي برخي از باكتري ها است

در روده حيوانات، باكتري هاي مختلفي از جمله باكتري هاي بيماري زا وجود دارد كه توسط مدفوع، محيط                
آلوده مي كند، مگس، حشرات و حتي پرندگان نيز در انتقال مكانيكي آلودگي هاي ميكروبي نقش                   و گياهان را     
 .مهمي دارند

 آلودگي هاي مواد غذايي بوسيله آب هاي آلوده و مواد دفعي : ج 

استفاده از آب هاي آلوده و كودهاي حيواني و انساني از مهمترين عوامل آلودگي محصوالت گياهي به                    
ورود بقاياي سموم، فاضالب هاي صنعتي و       .  بيماري زا از جمله عوامل ايجاد گاستروآنتريت مي باشد        باكتري هاي  

مواد شيميايي به آب ها مي تواند مسائل بهداشتي مهمي نظير تجمع سموم و فلزات سنگين در نسوج حيوانات آبزي                   
مسائلي كه در   .  ا به دنبال داشته باشد    و فراورده هاي غذايي آن ها و همچنين آلودگي سبزي ها و محصوالت گياهي ر           

 .چند دهه اخير مشكالت قابل توجهي براي انسان ايجاد كرده است

 آلودگي مواد غذايي بوسيله خاك : د 

 .در خاك متنوع ترين آلودگي هاي ميكروبي و قارچي را مي توان يافت كه در مقدمه به آن اشاره شد

 آلودگي مواد غذايي بوسيله هوا: ه 

 طور طبيعي داراي ميكروب خاصي نيست و آنچه كه از باكتري ها، اسپور قارچ ها، مخمرها،                      هوا به 
ويروس ها و غيره در آن يافت مي شود معموال به طور ثانوي و از طريق خاك، حيوانات و انسان به هوا راه مي يابد و                       

 .با جريان هوا، جابجا مي شود
مگر ميكروب هايي كه نسبت به خشكي      ( در هوا زنده بمانند      باكتري ها به طور كلي نمي توانند مدت زيادي      

اما اسپور قارچ ها با قدرت حياتي بالقوه معموال هميشه در هوا به صورت               )  محيط، مقاومت بيشتري نشان مي دهند    
 .معلق وجود دارند

دابيري با توجه به نقش عوامل بيولوژيك معلق در هوا، در فرايند توليد مواد غذايي و دارويي بايد ت                         
 .انديشيد كه از ارتباط عوامل ذكر شده با فراورده هاي مورد اشاره تا حد امكان جلوگيري شود

 اصول كلي در پيشگيري از آلودگي هاي ثانويه 

براي تهيه غذاي سالم، الزم است از آغاز تا پايان كار، دقت و نظارت بهداشتي كافي وجود داشته باشد و                      
به همين لحاظ امروزه در     .  يا بازرسي هاي گاه بگاه، ناكافي و غير قابل اطمينان است         اكتفا كردن به محصول نهايي      
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به معناي    (HACCP  Hazard Analysis Critical Control pointبسياري از كشورهاي جهان به سيستم        
و توليد  تجزيه و تحليل خطر و نقطه بحراني است و در حقيقت استاندارد سيستم مديريت كيفيت در صنايع غذايي                     

. غذا است توجه خاص مي شود كه در طول زنجير توليد غذا از توليد كننده اوليه تا مصرف كننده نهايي كاربرد دارد                     
نحوه عمل اين سيستم، ارزيابي و بررسي احتمال خطا در فرايندهاي توليد غذا، تعيين نقاط بحراني و ايجاد سيستم                    

ينجا به طور كلي به عنوان اصول كلي پيشگيري از آلودگي هاي ثانويه            كنترل براي اين نقاط است اما آنچه كه در ا         
 : بيان مي شود نكاتي است كه هميشه و همه جا بايد از آغاز تهيه تا مصرف مواد غذايي، مورد توجه قرار گيرد

 : اين نكات عبارتند از

  ـ  بهداشت فردي و كنترل سالمت افراد موثر در فرايند توليد غذا1

: مناسبي كه بتواند عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهي هاي اين گونه افراد، به طرق ديگر از جمله                   شيوه هاي  
آزمايش .  .  .)  سالمت، نداشتن بيماري واگيردار، نظافت شخصي، لباس،       (معاينات ادواري، بررسي بهداشت فردي       

 ناقلين به ظاهر سالم، به تعهد       مدفوع از نظر وجود تخم، الرو و كيست انگل ها، و كشت مدفوع به منظور تجسس               
 .عملي افراد نسبت به رعايت موازين بهداشتي و كاهش خطرات، اطمينان حاصل شود حائز اهميت بسيار است

  ـ  بهداشت محيط2

رعايت بهداشت محيط در محل تهيه، توليد، توزيع و نگهداري مواد غذايي مساله بسيار مهمي در تامين                   
 : عبارت است ازسالمت غذا است و اصول آن 

 تهيه آب سالم كافي  •
 دفع صحيح زباله و مواد دفعي  •
 مبارزه با حشرات، سوسك، مگس و موش  •
 پيشگيري از ورود گرد و غبار و مواد خارجي  •

الزم به يادآوري است كه بهترين شيوه مبارزه با مگس، نظافت مداوم محيط، نصب درب و پنجره هاي توري،                   
همين تدابير براي مبارزه با سوسك و حشرات ديگر نيز ضروري            .  ه موقع زباله است   سرپوشيده نگهداشتن و دفع ب    

ضمناً با توجه به محل زيست سوسك ها سرپوشيده نگاهداشتن مجاري فاضالب و اجتناب از قرار دادن اشياء                 .  است
 .ثابتي كه ممكن است پناهگاه سوسك شود الزم است

بايد با كمال دقت اين كار صورت        )  نجام آن ضرورت پيدا مي كند    كه گاهي بناچار ا   (در مواقع انجام سمپاشي     
 .گيرد تا ظروف و مواد غذايي از سموم استفاده شده آلوده نشوند و افراد نيز در معرض آن قرار نگيرند

پس از هر بار به دام افتادن موش الزمست تله مدتي در آفتاب قرار داده شود                 (در مبارزه با موش، تله گذاري،       
ار سبب مي شود بوي خاصي كه از موش در تله باقي مانده و مانع به دام افتادن موش هاي ديگر مي شود                         اين ك 

، غير قابل نفوذ كردن ديوارها، مسدود كردن راه ورود موش مثال از فاصله ميان پايين درها و سطح                     )برطرف گردد 
ند و قرار ندادن اشياء اضافي در انبار كه ممكن           زمين، قرار دادن مواد اوليه روي سكوهايي كه با ديوارها فاصله دار            
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و بيش از استفاده از طعمه مسموم       .  است به عنوان پناهگاه، مورد استفاده موش قرار گيرد بسيار موثر و مفيد است              
 .كه گاهي با خطراتي توام است كارآيي دارد

 است لذا معموال مبارزه      نكته قابل ذكر ديگر ضرورت مشاركت همگاني در مبارزه با اين حيوانات موذي                 
موضعي به تنهايي اطمينان بخش نيست و با اندك بي توجهي، اين حيوانات زيان بخش از نقاط مجاور به                           

 .محل هاي پاكيزه راه مي يابند

  ـ  رعايت بهداشت از ابتداي تهيه تا لحظه مصرف 3

ل حمل و نقل، نگهداري،      منظور از اين عنوان، پايش مواد غذايي از هنگام تهيه، حمل و نقل، وساي                  
دستگاه هاي سرمازا در تمام موارد ضرورت، بهداشت ظروف، هنگام نگهداري و هنگام طبخ مواد غذايي، عرضه و                   
فروش، آماده كردن براي مصرف و حتي هنگام مصرف است و همانگونه كه در ابتداي اين مبحث اشاره كرديم                       

ساسيت و جديت در طول زنجيره تهيه و توليد مواد غذايي قابل            اكتفا كردن به محصول نهايي بدون دقت توام با ح         
 .اطمينان نيست

 اصول كلي نگهداري مواد غذايي 

با شناسايي عوامل فساد، تدابيري كه براي حذف و كنترل آن ها به كار گرفته مي شود مي تواند سبب                       
 به مهمترين شيوه هاي نگهداري مواد      نگهداري يا تاخير در فساد مواد غذايي شود، در اين جا به طور فهرست وار                

 .غذايي اشاره مي كنيم

  ـ  استفاده از سرما1

 درجه  4-5سرما، سبب كُند شدن يا توقف فعاليت عوامل بيولوژيك و آنزيم ها مي شود سرماي حدود                    
  درجه باالي صفر قابل قبول      10دماي يخچال هاي خانگي حداكثر تا       (باالي صفر مثال در يخچال هاي خانگي         
 درجه  18براي نگهداري كوتاه مدت و سرماي حدود        )   درجه بيشتر باشد   5است ليكن دماي نهايي يخچال نبايد از        

 درجه زير صفر، دماي سردخانه هاي زير صفري است كه براي              18دماي  (زير صفر، مثال در فريزرهاي خانگي         
 درجه زير   40ماد الشه در سرماي حدود      معموال انج .  نگهداري چند ماهه گوشت و مواد غذايي منجمد بكار مي رود          

براي )   درجه منتقل مي گردد   18صفر و در تونل هاي خاص به سرعت انجام مي شود و سپس به سردخانه هاي حدود               
 .بكار گرفته مي شود)  ماه تا يك سال6حدود (نگهداري طوالني تر 

 
داخل سلولي و خارج سلولي به طور       انجماد مواد غذايي بايد با سرماي شديد و به سرعت انجام شود تا آب               

همزمان منجمد شوند و جدار سلول ها پاره نشود بعكس در هنگام خارج كردن مواد غذايي منجمد از حالت انجماد                     
آب داخل سلولي و خارج     (بايد مواد غذايي را در يخچال يا دماي محيط قرار داد تا به آرامي از انجماد خارج شود                      

 ). انجماد خارج شودسلولي تقريبا همزمان از 
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  ـ  كنسرواسيون 2

 اتمسفر فشار   5 درجه سانتيگراد و تحت      120با توجه به اين كه محتويات داخل قوطي كنسرو در حرارت             
 دقيقه از باكتري ها و اسپور آن ها عاري خواهد شد و نظر باينكه قوطي سالم كنسرو امكان نفوذ مجدد                    20به مدت   

د لذا محتواي داخل قوطي هاي كنسرو بدون نياز به شيوه هاي ديگر نگهداري               عوامل فساد را غيرممكن مي ساز     
احتياطا با توجه به امكان ناكافي بودن حرارت استريليزاسيون در           .  قابل نگهداري خواهد بود   )  مثال استفاده از سرما   (

د قوطي كنسرو را قبل     برخي قوطي هاي كنسرو و باقي ماندن احتمالي اسپور كلوستريديوم بوتولينوم، توصيه مي شو            
 دقيقه جوشيدن، از بين     20سم بوتوليسم در كمتر از مدت        ( دقيقه در آب جوشان قرار دهند         20از باز كردن مدت     

 ). مي رود
ضربه ديدن قوطي ها به هنگام حمل و نقل، خطر ايجاد منافذ ريز و فساد محتواي قوطي ها را به دنبال                      

 . نشانه فعاليت هاي باكتريايي در قوطي و غير قابل مصرف بودن آن استهمچنين باد كردن سر و ته قوطي،. دارد

  ـ  خشك كردن 3

خشك كردن، قديمي ترين و متداول ترين شيوه نگهداري مواد غذايي است كه با حذف آب مانع                         
توصيه مي شود به هنگام خشك كردن        .  فعاليت هاي بيولوژيك و آنزيماتيك براي فساد مواد غذايي مي گردد            

 درجه  90 تا   85 دقيقه در آب داغ      2-3 درجه و يا به مدت        100 دقيقه در بخار     1زي ها، ابتدا آن ها را به مدت        سب
محصول خشك كرده با كيفيت بهتر       )  عمل بالنچينگ (قرار دهند تا با بي اثر كردن آنزيم هاي موجود در سبزي              

 .فراهم گردد

  ـ  تغليظ و افزايش فشار اسمزي 4

، شيره از آب ميوه ها، تهيه مربا و مانند اين ها با نامساعد كردن فعاليت عوامل قارچي و                 تهيه رب و دوشاب   
 .باكتريايي به خاطر كاهش آب فعال و افزايش فشار اسمزي سبب نگهداري مواد غذايي مي شود

  ـ  استفاده از نمك 5

سمزي، مانع فعاليت آن ها    نمك به طور كلي موجب مرگ ميكروارگانيسم ها نمي شود اما با افزايش فشار ا             
 .است% 6و براي نگهداري محصوالت شور، حدود % 13ميزان نمك مورد استفاده براي نگهداري پنير . مي گردد

  ـ  روش هاي ديگر6

استفاده از سركه، دودي كردن، استفاده از اشعه گاما، تخمير، استفاده از مواد شيميايي، روش هاي چندگانه                 
و نيز روش هاي جديد ديگر، هر كدام به گونه اي موجب كاهش يا توقف                 )  يا چند روش    2استفاده همزمان از     (

فعاليت هاي عوامل بيولوژيك مي شوند، ليكن به كارگيري هر يك از اين روش ها مستلزم اطمينان از عدم                         
 .زيان بخشي آن است
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 ) Foodborne Diseases(بيماري هاي ناشي از غذا 

ف گسترده اي از بيماري ها را تشكيل مي دهد كه در پيدايش آن ها گاهي               بيماري هاي ناشي از غذا، طي     
و در مواردي نيز    )  عوامل بيولوژيك، سموم  (عوامل طبيعي موجود در مواد خوردني و غالبا عوامل بيروني بيماري زا              

به نظر مي رسد بتوان در يك تقسيم بندي كلي،             .  نقص سيستم آنزيمي و حساسيت هاي فردي نقش دارند           
 . گروه زير طبقه بندي كرد4بيماري هاي ناشي از مصرف مواد غذايي را در 

  )Food poisoning( ـ  مسموميت هاي غذايي 1

مسموميت هاي غذايي، به مفهوم جامع آن يعني مسموميت هاي ناشي از مصرف مواد غذايي شامل                     
، سموم باكتريال، قارچي، سموم      )دكه نمونه هايي از آن ها ذكر خواهد ش        (مسموميت هاي ناشي از سموم طبيعي       

و سمومي كه به عنوان متابوليت ناشي از           )  سموم فلزي، سموم دفع آفات نباتي و غيره          (شيميايي و مصنوعي     
فعاليت هاي آنزيماتيك عوامل خارجي يا داخلي در مواد غذايي پيدا مي شوند بخش مهمي از بيماري هاي ناشي از                    

 .مصرف غذا را تشكيل مي دهند

 Food Infection)(عفونت هاي غذايي  ـ 2

عفونت هاي غذايي دانست، اين دسته از        دسته ديگر از بيماري هاي ناشي از مصرف غذا را در حقيقت بايد            
به مواد  .  .  .)  باكتري ها، ويروس ها، پروتوزوآها، قارچ ها، انگل ها       (بيماري ها نتيجه ورود عوامل بيماري زاي زنده         

 .شدغذايي مورد مصرف مي با

 ) Food Allergy( ـ حساسيت هاي غذايي 3

زمينه خاصي در شخص وجود دارد و در حقيقت          )  آتوپي و آنافيالكسي  (اگر چه در حساسيت هاي غذايي       
موجب ظهور نشاني هاي حساسيت نزد مصرف كننده مواد غذايي مي شود بسياري از            )  ذاتي يا اكتسابي  (همين زمينه   

واند نزد افراد مستعد، حساسيت زا باشد اما در موارد متعددي نيز نوع ماده غذايي و                تركيبات طبيعي مواد غذايي مي ت    
 هيدروكسي تريپتامين در موز و       5نحوه فرايند آن در پيدايش حساسيت، نقش دارد به عنوان مثال وجود عامل                  

دك و نيز مراحل اوليه     خربزه، تبديل اسيد آمينه هيستيدين به هيستامين در انجماد غير سريع ماهي و در سرماي ان                
 .رشد قارچ ها در روي مواد غذايي در ظهور نشاني هاي حساسيت نقش مستقيم دارند

 )Food Intolerance( ـ دسته چهارم عدم تحمل غذايي 4

در حقيقت ناسازگاري ناشي از اشكاالت ارگانيك است نمونه بسيار متداول و معروف آن عدم تحمل                     
بود آنزيم الكتاز در مصرف كننده و در نتيجه عدم هضم الكتوز شير و تجزيه                    مصرف شير بدليل فقدان يا كم      

نمونه مشهور ديگر آثار سوء ناشي از مصرف باقال و مواد              .  الكتوز توسط باكتري هاي فلور روده بزرگ مي باشد        
در )  روژناز فسفات دهيد  6گلوكز  (    G6.P.Dطبيعي موجود در آن نزد كساني است كه دچار كمبود يا فقدان آنزيم               

در اين افراد با مصرف باقال بخصوص به صورت خام يا بعضي از داروها و مواد اكسيدان                 .  گلبول هاي قرمز مي باشند  
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 .  ناميده مي شودفاويسمديگر، هموليز صورت مي گيرد و اصطالحا 

 مواد سمي طبيعي 

 سموم باكتريال و گاهي به      هنگامي كه سخن از مسموميت هاي غذايي به ميان مي آيد غالبا توجه همه به            
مواد سمي شيميايي معطوف مي شود، ليكن عالوه بر اين ها تعداد قابل توجهي از مواد سمي طبيعي در گياهان و                      
محصوالت غذايي حيواني يا ناشي از فعاليت هاي كپك ها وجود دارند كه در حد خود، مهم مي باشند و در اين جا به                      

 : ي نماييمطور مختصر اشاره اي به آن ها م

 ) Phytoalexine( ـ  مواد سمي طبيعي در مواد غذايي گياهي 1

در بسياري از مواد غذايي با منشاء گياهي به طور طبيعي تركيبات شيميايي خاصي يافت مي شوند كه آثار                   
د بوده  سمي و زيان بخش آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است و در مواردي كه مقدار يا طول زمان مصرف آن ها زيا                    

قبل از اشاره به نمونه اي از         .  نشانه هاي باليني ناشي از آن ها در اشكال شديد و خفيف ظاهر گرديده است                   
توجه به وجود فيتوآلكسين ها در مواد غذايي مورد مصرف را به هيچ            :  فيتوآلكسين ها تذكر يك نكته مهم الزم است      

مواد غذايي، نتيجه گيري نمود بلكه در كنار آثار نامطلوب          عنوان نبايد به معناي ضرورت اجتناب از مصرف اينگونه          
شناخته شده براي اين تركيبات شيميايي طبيعي، آثار بسيار مفيدي نيز براي بسياري از آن ها شناخته شـده است                     

دن به عنوان مثال مي توان به آثار ضد سرطاني و آنتي اكسيداني بسياري از اين تركيبات و نقش آن ها در خنثي كر                    (
راديكال هاي آزاد مثبت اشاره كرد ـ شرح بسيار مفصلي در باره اين تركيبات و آثار نامطلوب و درماني و پيشگيرانه                     

در اينجا نمونه هايي از اين     ).   مورد استفاده در اين گفتار، يافت       6 منبع شماره    3فيتوآلكسين ها را مي توان در جلد       
 : ي مورد مصرف وجود دارند به عنوان مثال يادآور مي شويمتركيبات را كه به طور طبيعي در مواد غذاي

 .در بادام تلخ، هسته هاي تلخ، لوبيا و برخي حبوبات ديگر، ذرت خوشه اي، مانيوك :تركيبات سيانوژنتيك •
موجود در انواع كلم، شلغم، تخم خردل         )  تيوسيانات ـ گواترين، آليل ايزوسيانات       (:تركيبات گواتروژن  •

 . . .سويا، گردو و بادام زميني ، )سفيد و سياه(
  در پوست ليمو، كرفس، جعفري :فوراتوكومارين •
سيب زميني شيرين كه بيش از        ()Pomea Status( در ريواس، اسفناج، سيب زميني شيرين         :اگزاالت ها •

يك سوم آن معموال در طول نگهداري و عرضه خراب ميشود در فرايند خراب شدن آن يك تركيب                       
با اثر هپاتوتوكسيك و تعدادي از مشتقات             Ipomeamaronوسزگويي ترپن بنام      زيان بخش فوران 
Ipomeanine كاكائو، چاي، گوجه فرنگي، كنجد و جعفري) با اثر ايجاد كننده ادم ريوي ايجاد مي گردد. 

 . در چغندر، اسفناج، هويج:نيترات ها •
ر فرايند سبز شدن و خراب شدن،       در سيب زميني معمولي نيز د     ( در سيب زميني     :سوالنين و مشتقات آن    •

، سيب زميني جوانه زده و پوست آن،           )لپتين كه مهار كننده آنزيم كولين استراز است ايجاد مي گردد            
 ). در فلفل سبز وجود دارد Capsidiol( بادنجان نارس، گوجه فرنگي نارس، فلفل سبز 
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  در پوست انار، چاي، قهوه :تانن ها •
 سيانوژنتيك نظير آنچه كه در بادام تلخ و لوبياها وجود دارد، همچنين                 شامل گلوكزيدهاي  :گلوكزيدها •

 . . .ساپونين ها، گليكوزينوالت ها و 
 . كه در برخي گياهان دارويي و مورد مصرف در تغذيه يافت مي شود:آلكالوئيدها •
كه شامل مهار كننده هاي آنزيم هاي گوارشي،           :  )Antinutritional(فاكتورهاي ضد تغذيه اي       •

 .، آمينواسيدهاي سمي و غيره مي باشند)با خاصيت آگلوتينه كردن گلبول هاي قرمز(لسيتين ها 
 فالوينوئيدها •

  ـ  مواد سمي طبيعي در محصوالت غذايي حيواني2

معروفترين اين سموم، را در صدف هاي سمي، برخي ماهي ها كه از آلگ هاي سمي قرمز و قهوه اي در                     
است و    Tetrodotoxinكه حاوي سم     )  فوگل يا چالبي   (د، ماهي تترودون     فصل هاي خاصي تغذيه مي كنن    

 .را مي توان نام برد) Ciguatera(مسموميت از مصرف ماهي سيگاترا  

 ) Mycotoxins( ـ  مايكوتوكسين ها 3

بسياري از قارچ ها و كپك ها داراي تركيبات سمي خاصي هستند كه به هنگام رشد روي مواد غذايي آنها                   
نيز به  )  آندوتوكسين(و به عالوه وجود تركيبات سمي موجود در آن ها            )  اگزوتوكسين(خارج ترشح مي كنند    را به   

تعدادي از معروفترين مايكوتوكسين هايي كه     .  هنگام مصرف مواد غذايي آلوده به قارچ ها سبب مسموميت مي شود          
آفالتوكسين كه از قارچ      (التوكسين،  ارگوت، آف :  از طريق مواد غذايي مشكالتي بوجود مي آورند عبارتند از             

آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس پارازيتيكوس ترشح مي شود معموال خشكبار مثل پسته و بادام زميني را آلوده                  
قارچ زرد نارنجي كه گاهي      (تريكوتسن ها،  ).  آن بيشترين اثر سمي و كارسينوژنيك را دارا است            Blنوع  .  مي كند

وزاريوم اورانتراكوم، مولد سم تريكوتسن است الزم به يادآوري است هنگامي كه                 روي نان نيز رشد مي كند ف       
خانواده ها نان را در شرايط نامناسب، نگهداري مي كنند و سپس به دليل كپك زدگي در زباله مي ريزند افرادي با                       

ا را به طور غير مستقيم وارد       جمع آوري آن ها و استفاده از آن ها در دامداري ها، از طريق شير دام ها مايكوتوكسين ه              
آكراتوكسين ،   (Zearalenone)پاتولين، زئارالنون      ،   (Fumonisins)فومونيزين ها).  تغذيه انسان مي كنند     

(Achratoxin)              و مسموميت ناشي از مصرف قارچ هاي سمي خوراكي)Mycetismus  (     50كه تاكنون حدود 
 .بل بحث و بررسي استتركيب سمي در آن ها شناخته شده است در همين بخش قا

مايكوتوكسين ها مواد طبيعي هستند كه به وسيله بسياري از قارچ ها به عنوان متابوليت هاي ثانويه توليد                  
 تخمين زده شده    300تعداد مايكوتوكسين ها تا بيش از      .  مي گردند و اكثراً براي حيوانات و انسان ها بيماريزا مي باشند        

 تنها مايكوتوكسيني است كه تا      T2ولي مايكوتوكسين   .  ه قارچ، توليد مي گردند    گون 350است و به وسيله بيش از        
 .كنون به عنوان سالح بيولوژيك، مورد سوء استفاده تروريست ها قرار گرفته است

 نوع مواد بيولوژيك هستند كه به وسيله قارچ هاي           40 بيش از     (T-2)مايكوتوكسين هاي تريكوتِسِن    
فوزاريوم، يكي از كپك هاي شايع غالّت است و به فراواني در محيط،            .   توليد مي شوند  (Fusarium)جنس فوزاريوم   
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ضمناَ .  اينها اجسام مركب با وزن مولكولي پائين هستند كه از پايداري محيطي بااليي برخوردارند                .  يافت مي شود 
د ساعت پس از تماس، قادر      تنها توكسين هايي هستند كه عليه پوست سالم نيز فعالند و در عرض چند دقيقه تا چن                

شايان ذكر است كه مقاومت بسيار باالي اين مواد در مقابل حرارت و اشعه ماوراء بنفش،                 .  به ايجاد تاول مي باشند   
سهولت دسترسي به آنها و اينكه جزو قوي ترين سموم طبيعي هستند، اين توكسين ها را كانديد سوء استفاده در                      

 .جنگ هاي بيولوژيك نموده است

 اكتري ها و ويروس هاي مهم در بهداشت مواد غذايي ب

 الف ـ  باكتري هاي عامل مسموميت غذايي 

گروه اول باكتري هاي گرم مثبت     :  اين باكتري ها در دو گروه گرم مثبت و گرم منفي طبقه بندي ميشوند               
كلوستريديوم ها، (پور  و ميكروب هاي ميله اي شكل مولد اس      )  استافيلوكوك، استرپتوكوك (شامل ميكروب هاي گرد    

و گروه دوم ميكروب هاي گرم منفي شامل انواع سالمونال، اشريشيا كولي، ويبريو پاراهموـ                  )  باسيلوس سرئوس 
 .ليتيكوس مي باشند

 
  ـ  برخي نشاني هاي باليني در تعدادي از بيماري هاي باكتريال و ويروسي ناشي از غذا1جدول 

 
 ارگانيسم ه كموندور دوره بيماري تب استفراغ اسهال

 استافيلوكوكوس آرئوس      ساعت   1ـ6   ساعت  24  كمتراز - + +

 ) استفراغي(باسيلوس سرئوس    ساعت   1ـ6   ساعت  24  كمتراز - + ـ

 ) اسهالي(باسيلوس سرئوس    ساعت  6ـ24    ساعت  24  كمتراز - - +

  پرفرنژنس   كلوستريديوم  ساعت  6ـ24    ساعت 24  كمتراز ± ± +

   )T.E.C.) )(1.اشريشيا كولي ساعت   16-72    روز  5ـ10   ± - +

  )E.T.E.C.) )(2اشريشيا كولي ساعت    16-48    ـ  ؟         + - +

   )E.T.E.C.) )(3اشريشيا كولي  روز       1-8   روز   5ـ10   - + +

 لمونالي غيرتيفوئيدي سا  ساعت  6ـ48    ساعت    7  كمتراز + ± +

 سالمونال تيفي       هفته      1ـ3    هفته  3ـ4   + + +

 شيگال                    ساعت 16ـ72     يك روز تا يك ماه  + + +

 كامپيلوباكتر           ساعت    16ـ48    روز  3ـ5   + + +

 يكوس  ويبريو پاراهموليت ساعت      5ـ24    روز  1ـ3   + + +

 كلوستريديوم بوتولينوم    ساعت 12ـ36     هفته ها تا ماهها   - ـ ـ

 ويروس نورواك            ساعت 24ـ48    ساعت  48 تا 24   + + +

 ـ  اشريشيا كوكي انتروهموراژيك) 3(  ـ  اشريشيا كوكي انترواينويزيو) 2 (  ـ اشريشيا كوكي انتروتوكسي ژن) 1(
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 عامل عفونت هاي غذايي ب ـ  باكتري هاي 

ممكن است از طريق    .  .  .  بسياري از باكتري ها مانند عوامل سببي سل، بروسلوز، سياه زخم، وبا، تيفوئيد              
مثال سل  (مواد غذايي موجب ابتالء انسان شوند، آلودگي مواد غذايي به اين باكتري ها هم به صورت آلودگي اوليه                    

 .ممكن است اتفاق بيفتد) مثل وبا(يه و هم به صورت آلودگي ثانو) و بروسلوز
 ) Food borne Viruses(ج ـ  ويروس هاي عامل بيماري هاي ناشي از غذا 

شايان ذكر است   .  نورواك و شبه نورواك   ،  Eو    Aمهمترين اين ويروس ها عبارتند از ويروس هاي هپاتيت        
 95 تا   85وانند زنده بمانند اما در حرارت       در شرايط انجماد مواد غذايي، سال ها مي ت        Eو    Aكه ويروس هاي هپاتيت    

 . دقيقه از بين مي روند1درجه در مدت 
در آفريقا و هند و بعضي از كشورهاي آسيايي ديگر، به طور عمده از طريق آب آلوده                    Eويروس هپاتيت   

جب ابتالء  به مدفوع و نيز مواد غذايي آميخته به آب آلوده هم به صورت اپيدميك و هم به شكل اسپوراديك، مو                      
اولين .  انسان مي شود ليكن كلرينه كردن كامل آب و يا جوشانيدن آن، سبب از بين رفتن اين ويروس مي گردد                     

 در اثر آلودگي آب آشاميدني شهر كرمانشاه به            1370 و بهار     1369همه گيري آن در ايران در اواخر زمستان           
نفر از ساكنين آن شهر، باعث بروز مواردي از           فاضالب اماكن انساني، حادث شد و ضمن مبتال كردن هزاران              

ولي با افزايش ميزان كلر      .  زايمان زودرس، سقط جنين و مرگ خانم هاي باردار در سه ماهه آخر حاملگي گرديد                
آب ها، مصرف موقت آب جوشيده و تغيير مسير فاضالب اصلي شهر كه به قبل از تصفيه خانه، تخليه مي شد به                        

 . شد“ قَرَسو”چاه هاي عميق اطراف فرودگاه كرمانشاه، جايگزين آب آلوده رودخانه و آب  سرعت، كنترل شد
نام مدرسه اي در اوهايو است كه براي نخستين بار، در يك اپيدمي گاستروآنتريت                (Norwalk)نورواك  

س بسيار  اين ويرو .  نزد دانش آموزان مدرسه، ويروس عامل آن شناسايي و بنام مدرسه مذكور نامگذاري شده است               
و ويروس هاي شبيه نورواك با ارتباط مدفوعي ـ دهاني عامل موارد بسيار زيادي از               .  كوچك و شكل آن گرد است     

 .گاستروآنتريت ها مي باشند
  ويروسي حاد هاي گاستروانتريت شيوع مهمترين عوامل  از  يكي )NoVs(انساني هاي نوروويروس

 سرتاسر جهان  در سني هاي گروه همه در گير تك گوارشيالتهاب   و مشكالت عامل عنوان به اغلب و هستند
 همه گيري وسيعي از گاستروآنتريت نروويروسي در شهر پرديس تهران، موجب           1392 طي دي ماه    .شوند مي شناخته

 بيمار به مراكز بهداشتي ـ درماني شد و در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه منبع اصلي                     5064مراجعه  
  .هاي آب، تشكيل مي داده استآلودگي را چاه 

ويروس هاي ديگري نيز كه توسط آب هاي آلوده و فراورده هاي دريايي با طبخ ناكافي موجب ايجاد                     
 ...).مثال آنتروويروس ها، كروناويروس ها، آدنوويروس ها و (گاستروآنتريت يا عوارض ديگر مي شوند شناخته شده اند 

 (Prions)د ـ پريون ها 

چه جزو ويروس ها، باكتري ها، قارچ ها و تك ياخته ها نيستند ولي از طريق مواد غذايي، منتقل               اگر  پريون ها
پريون مورد اشاره از    .  مي شوند و در اين مبحث به يك مورد معروف آن يعني عامل جنون گاوي اشاره مي كنيم                   
نوان كمك غذا به ساير    طريق مصرف پودر تهيه شده از گوشت و غدد لنفاوي گاوهاي آلوده و مصرف آن به ع                     



 بهداشت محيط / 4كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                               فصل /  553

 

 
 

 .گاوها سرايت مي كند و در مواردي مصرف گوشت و مغز گاوهاي آلوده موجب ابتالء انسان و حتي مرگ شده است
 چند تذكر مهم براي پيشگيري از مسموميت هاي غذايي 

 70االي  در حرارت ب  (و يا كامال داغ     )  در يخچال و فريزر   ( ـ مواد غذايي پخته شده را يا بايد كامال سرد            1
نگهداشت در شرايط غير از اين دو مورد، خطرات بروز مسموميت هاي غذايي                 )  درجه روي شعله ماليم آتش      

 .بخصوص از انواعي كه عامل پيدايش آن ها اگزوتوكسين ميكروبي است وجود خواهد داشت
 .وشاند دقيقه ج10 ـ غذاهاي پخته نگهداري شده در يخچال را قبل از مصرف بايد حداقل به مدت 2
 ـ از تماس مواد غذايي آماده مصرف با مواد غذايي خام و ظروف و وسايل مرتبط با آن ها بايد به طور                         3

 .جدي اجتناب كرد
 ـ مواد غذايي كنسرو شده را پس از باز كردن قوطي به سرعت بايد مصرف نمود ضمناً عالوه بر دقت                       4

ن آن و قبل از مصرف، خطر مسموميت ناشي از             در سالمت كنسرو، جوشاندن محتواي قوطي پس از باز كرد            
 .بوتوليسم را برطرف ساخت

 ـ آلودگي جوش ها و زخم هاي پوستي و همچنين ترشحاتي كه هنگام صحبت كردن، عطسه و سرفه                   5
ممكن است به اطراف، پخش  شود به داخل مواد غذايي وارد شده، خطر مسموميت هاي استافيلوكوكي را افزايش                    

غير از  (يد مراقبت هاي الزم را در اين زمينه بعمل آورد و از نگهداري غذاي آماده در محيط معمولي                    مي دهد لذا با  
 .خودداري نمود) يخچال يا روي آتش

 ـ چون در كشك مايع كه در شيشه هاي در بسته عرضه مي شود خطر حضور و فعاليت عامل بوتوليسم                    6
در (مصرف براي اطمينان به از بين رفتن اگزوتوكسين بوتوليسم          وجود دارد لذا جوشانيدن كشك مورد اشاره قبل از          

 .الزم است)  دقيقه20عرض 
 منابع

 . بهداشت تغذيه ـ  چاپ چهارم، شركت انتشار، تهران) 1370( ـ اصفهاني،  محمد مهدي 1

 .ـ  بهداشت مدارس شبانه روزي، شركت انتشار، تهران) 1380( ـ اصفهاني،  محمد مهدي 2

ـ تغذيه و امدادهاي غذايي در باليا و شرايط اضطراري، اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي،                 1380 ـ  محمد مهدي       ـ اصفهاني  3
 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
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 نقش تغذيه در سالمت و بيماري
The Role of Nutrition in Health and Disease 

 
اين .  را مي بندد  و جريان روان     حركتفشار مي آورد و رگ ها را تنگ مي گرداند و گدار           چاقي بر رگ هاي بدن     

مرگ ناگهاني را براي آنان به ارمغان         بيم داشته باشند كه خونشان در تنگنايي گيركند و             هميشهبايد  افراد  
 }K4FA7G4F2{ قانون در طب ابن سينا .آورد

 
 دكتر مسعود كيمياگر، دكتر آرزو حقيقيان رودسري

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي

 هداف درس ا
 : ادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود پس از ي  

 
 با بينش و آگاهي تغذيه اي بهتري وظايف تخصصي خود را انجام دهد 

 نقش درشت مغذي ها را در تغذيه انسان شرح دهد 

 جايگاه ويتامين ها را در سالمت و بيماري توضيح دهد 

 عملكرد امالح را در رژيم غذايي و سالمت بيان كند 

 ل وزن را در سالمت انسان شرح دهداهميت كنتر 

 بيماري هاي همراه با چاقي را بشناسد 

  .نقش تغذيه را در بيماري هاي مختلف بيان كند 

 مقدمه 
بدن ما براي دستيابي به سالمت جسمي و رواني، انجام فعاليت و اعمال حياتي بايد شرايط مناسب را                       

اي اوليه تامين سالمت مي باشد كه بويژه برخورداري از رژيم           آب، هوا و غذا از جمله نيازه       .  براي خود فراهم كند   
با شناخت بهتر منابع غذايي در انتخاب غذا و تهيه و             .  غذايي متعادل در اين زمينه نقش مهمي را به عهده دارد            

 نيز  آماده سازي آن در مراحل مختلف زندگي نه تنها نيازهاي تغذيه اي فرد، بلكه نيازهاي عاطفي و رواني او را                       
 . مي توان تامين نمود و به عبارت ديگر تندرستي و شادابي را همراه با يكديگر به دست آورد
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 خوب زيستن چيست؟

 اين باور را با     خانم هاباور هر شخص از خوب بودن مي تواند با واقعيت امر متفاوت باشد، به طوري كه                   
 با داشتن ظاهري آراسته و اندامي         مردان سالم و     برخورداري از اندامي متناسب، شادابي و نيز داشتن فرزنداني           

در حالي كه در واقع چنين نيست و بسياري از افراد ممكن               .  عضالني و بدون تظاهر به بيماري خاصي مي دانند         
براي مثال احتمال دارد مردي فعال به بيماري ديابت و يا خانمي            .  است با بيماري هاي غيرقابل رويت روبه رو شوند       

لم به كم خوني خفيف يا متوسط فقر آهن و يا سالمندي به ظاهر تندرست به بيماري هايي نظير افزايش                   به ظاهر سا  
در بسياري از مواقع اين مشكالت از طريق درمان با تغذيه مناسب قابل كنترل              .  فشار خون و يا آرتريت، مبتال باشد      

بر غذايي است، براي جلوگيري از يبوست       براي مثال، دريافت باالي سبزي و ميوه كه حاوي في          .  و پيشگيري است  
يا مشكالت مجراي گوارشي و يا خوردن انواع ماهي به علّت دارا بودن ميزان باالي كلسيم، چربي هاي مطلوب و                     

 .مواد معدني براي بيماري هاي استخواني يا قلبي و عروقي موثر مي باشد
براين سن باال و يا برعكس برخورداري از        در واقع خوب زيستن، بيشترين برداشت ما از زندگي است و بنا            

سالمت كامل، مهم نبوده، بلكه آگاهي صحيح، باور قوي و رفتار مناسب تغذيه اي، عامل مهمي براي خوب زيستن                   
 .و برداشت كامل از شرايط موجود در زندگي مي باشد و به عبارتي زندگي خوب در گرو تغذيه صحيح است

 ه چيست؟اهميت ويژگي هاي فردي در تغذي

انسان با توجه به تفاوت جنسي، در دوره هاي مختلف زندگي قرار مي گيرد كه مي توان اين دوره ها را به                     
هر يك از اين دوره ها،      .  دوره جنيني، شيرخواري، كودكي، نوجواني، بزرگسالي، ميانسالي و سالمندي تعريف نمود            

و بالطبع نيازهاي تغذيه فرد نيز در هر يك از اين دوره ها             نيازهاي جسماني و عاطفي كامالً متفاوتي را در بر دارد            
جالب آن كه با داشتن شرايط يكسان فيزيولوژيك، بين هر يك از افراد تفاوت هاي بسياري وجود                   .  متفاوت است 

در نتيجه نيازهاي تغذيه اي هر فرد با فرد ديگر يكسان             .   مي گويند تفاوت هاي فردي دارد كه اصطالحاً به آن        
 كه بدن كودك پيوسته در حال رشد و تغيير از جمله افزايش قابل مالحظه قد و                 دوره كودكي  براي مثال در     .نيست

وزن مي باشد، افزايش نياز تغذيه اي را نيز مي توان مشاهده كرد، كه بايد از طريق غذا تامين شود، در عين حال كه                       
 كه مادر با داشتن     دوران بارداري تر است، و يا در      پذيرش و ظرفيت حجم غذاي او در مقايسه با دوره بزرگسالي كم           

همچنين .  جنين و پرورش آن در شرايط خاص فيزيولوژيك قرار مي گيرد، نياز او با دوره غير بارداري متفاوت است                  
بنابراين براي برخورداري از تغذيه     .   نيز مشاهده مي كنيم كه پتانسيل فعاليت بدني كاهش مي يابد         دوره سالمندي در  

 است كه بايد با رعايت        تغذيه درماني ح و تامين نيازهاي بدن هر فرد، مشاوره فردي، بخش مهمي از                  صحي
 .ويژگي هاي فردي انجام  گيرد

 تغذيه درماني و نقش آن در درمان بيماري ها 

تغذيه مجموعه اي از مراحل متعدد و گوناگون است كه در طي آن موجود زنده مواد الزم و ضروري جهت                   
علم تغذيه ارتباط   .   حيات، رشد و تجديد سازنده هاي بدن را از محيط خود دريافت كرده و به مصرف مي رساند                 ادامه

 علمي است   تغذيه درماني .  تنگاتنگي با علوم شيمي، بيوشيمي، فيزيولوژي، كشاورزي، اقتصاد و جامعه شناسي دارد           
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جربي و تحليلي، قادر است در زمينه هاي         كه با به كارگيري علوم زيست ـ روان ـ اجتماعي و پژوهش هاي ت                 
يكي از شاخه هاي مهم تغذيه درماني، رژيم         .  تشخيصي، درماني و پيشگيري بيماري هاي تغذيه اي فعاليت كند          

رژيم .  درماني است كه به وسيله آن رژيم غذايي اصالح و يا با شرايط مورد نياز فرد تطبيق و به اجرا در مي آيد                          
لم و هنر است كه تغذيه افراد يا گروه هاي مختلف جامعه را در شرايط مختلف اقتصادي،                     درماني آميزه اي از ع    

به زبان ساده تر مي توان گفت كه      .  اجتماعي و بهداشتي، با پيروي از اصول تغذيه و مراقبت هاي آن عملي مي سازد             
ه در انتخاب، ذخيره و تهيه غذا       به كمك اين فن، الگوي غذايي افراد سالم و بيمار با رعايت اصول علم غذا و تغذي                 

 .و در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي و رواني، برنامه ريزي مي گردد
تجربيات طوالني نشان داده است كه تغذيه نامتعادل و يا نقش در هضم، جذب و سوخت و ساز مواد                        

ردد بلكه به دليل تضعيف مقاومت      غذايي نه تنها سبب بروز بيماري هاي ناشي از كمبود يا اسراف مواد غذايي مي گ              
از طرف ديگر اكثر    .  بدن، زمينه ابتال به بيماري هاي ديگر با منشاء غير تغذيه اي را نيز به تدريج فراهم مي سازد                   

بيماري ها، بويژه بيماري هاي عفوني يا جراحات و آسيب ها و يا اختالالت متابوليكي در طول استقرار خود در بدن،                    
علّت .  ه از وضع تغذيه اي خوب و مطلوبي برخورداري هستند، موجب كمبودهاي غذايي مي گردند             حتي در افرادي ك   

اين امر، متعدد است، زيرا در مراحل مختلف بيماري گاهي جذب مواد غذايي دچار اشكال مي شود، زماني احتياج                     
دت كم و بيش طوالني بي اشتها      بيمار به بعضي يا تمام مواد مغذّي افزايش مي يابد و يا بيماري شخص را براي م                 

از اين رو نقش    .  در هر حال احتمال دارد بيماري با دوره سخت و نقاهت طوالني و سوء تغذيه همراه گردد                 .  مي كند
تغذيه درماني  به عنوان قسمتي از مراقبت هاي ضروري در هر بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است كه در                        

 .يل در بيماري هاي مختلف شرح داده خواهد شدفصول مختلف، اصول آن به تفص

 :را مي توان به شرح زير خالصه كرد تغذيه درماني داليل

 حفظ و بهبود وضعيت تغذيه 
 بهبود كمبودهاي باليني يا تحت باليني تغذيه 
 حفظ، كاهش يا افزايش وزن بدن 
 استراحت بعضي از اندامهاي بدن 
 ا استحذف برخي از اجزا غذا در فرد كه حساسيت ز 
تطبيق تركيب رژيم غذايي معمول جهت كسب توانايي بدن به منظور تعديل در سوخت و ساز مواد مغذي                        

 .خاص يا ساير تركيبات

 درشت مغذي ها 
 پروتئين و اسيدهاي آمينه  
 چربي ها  
 كربوهيدرات ها و فيبر  
 آب و الكتروليت ها  
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 انرژي 

يزيكي، رشد، بارداري و شيردهي كمك مي كنند، انرژي        براي انجام فرايندهاي متابوليكي كه به فعاليت ف        
انرژي .  شوداين انرژي براي افراد بر اساس جنسيت، سن، قد، وزن و ميزان فعاليت بدني فرد تعيين مي                 .  الزم است 

منابع .  مجاز، بر حسب قابليت دسترسي فيزيولوژيك يا انرژي قابل سوخت و ساز حاصل از غذاها تعريف مي شود                   
باشند كه به صورت محبوس در مواد غذايي وجود دارد و طي             ژي بدن، كربوهيدرات، پروتئين و جربي مي      تامين انر 

انرژي مجاز يا انرژي موجود در غذاها، برحسب كيلو كالري يا واحد                  .  شودفرآيند متابوليسم در بدن آزاد مي       
براي تعيين انرژي غذا از     .  كيلو ژول است    184/4هر كيلو كالري، معادل     .  بين المللي انرژي يعني ژول، بيان مي شود     

 9 و   4،  4 استفاده مي شود كه براي هر گرم كربوهيدرات، پروتئين و چربي به ترتيب                ضرايب تبديل انرژي آتواتر   
 .كيلو كالري است

ي انرژي پايه مصرف  .  انرژي متابوليسم پايه، گرمازايي غذا و ضريب فعاليت       :  اجزاء محاسبه انرژي مصرفي عبارتند از     
(BEE) محاسبه مي شودبنديكت ـ هريس مورد نياز سوخت و ساز در حالت استراحت از معادله . 

 Males kcal/day: 10 (wt) + 6.25 (ht) – 5 (age) + 5   :براي مردان
 Females kcal/day: 10 (wt) + 6.25 (ht) – 5 - 161ّ   : براي زنان

 W=  وزن بر حسب كيلوگرم ،H= ، قد بر حسب سانتيمتر A=    سن بر حسب سال 
، بيماري هاي عفوني   %10-30، شكستگي هاي چندگانه    %20انرژي پايه مصرفي براي فعاليت هاي روزمره       

انرژي مجاز، عموماً و به طور متوسط       .  ، افزايش مي يابد  %90-100و بيماران با صدمات ناشي از سوختگي        %  50-20
 فعاليت بدني، جنس، اندازه بدن، آب و هوا، بارداري و شيردهي بر              براي افراد سالم در نظر گرفته مي شود كه سن،         

در نتيجه انرژي توصيه شده، به صورت متوسط        .  تعيين دقيق تعادل انرژي هميشه عملي نيست      .  آن تاثير مي گذارند  
در .  زيرا حفظ وزن مطلوب بدن در طي زندگي به تعادل انرژي بستگي دارد              .  و در گروه هاي مختلف بيان مي شود     

 انرژي توصيه شده، به صورت متوسط براي تامين نياز گروه هايي از افراد بيان مي شود، زيرا مشخص                  RDAنتيجه  
 .كننده وزن مطلوب بدن در طول زندگي است كه به تعادل انرژي وابسته است

 پروتئين ها و اسيدهاي آمينه 

و بازسازي مي شوند، در يك وضعيت پويا       بدن با پروتئين ها و ساير تركيبات ازته كه به طور دايم تخريب              
در صورت نداشتن ذخيره مخصوص پروتئين، نيازمند دريافت مداوم پروتئين جهت جايگزيني اسيدهاي               .  قرار دارد 

 تا براي انسان    9از اين تعداد    .   اسيد آمينه موجود در بافت هاست      20پروتئين رژيمي منبع    .  آمينه از دست رفته است    
تريپتوفان، هيستيدين، ليزين، لوسين، ايزولوسين، والين،       :  نمي تواند آن ها را بسازد، شامل     ضروري هستند و بدن      

بقيه اسيدهاي  .  هيستيدين از متيونين و تيروزين از فنيل آالنين ساخته مي شود           .  ترئونين، فنيل آالنين و متيونين     
 .ر ضروري شناخته مي شوندآمينه كه به آساني توسط بدن ساخته مي شوند، به عنوان اسيدهاي آمينه غي

 اسيدهاي آمينه شاخه دار  .            محل اصلي متابوليسم اسيدهاي آمينه به جز اسيدهاي آمينه شاخه دار، كبد است           
. عمدتاً در بافت هاي طبيعي، بويژه عضالت قرمز، كليه و بافت چربي تخريب مي شوند             )  والين، لوسين و ايزولوسين   (

اين .  شاخه دار در بافت چربي و ماهيچه با آزادسازي گلوتامين و آالنين همراه است                 متابوليسم اسيدهاي آمينه     
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به اين ترتيب، در حالت گرسنگي، گلوتامين از طريق            .  اسيدهاي آمينه، گروه آمونيوم را به كبد، حمل مي كنند           
: عبارتند از ليكوژنيك  گعالوه بر آالنين، ساير اسيدهاي آمينه       .  گلوكونئوژنز به حفظ غلظت قند خون كمك مي كند        

گليسين، والين، سيستئين، سرين، اسيد آسپارتيك، آسپاراژين، ترئونين، متيونين، گلوتامين، اسيد گلوتاميك، پرولين،              
 .آرژينين و هيستيدين

لوسين و  .   هستند گليكوژنيكاسيدهاي آمينه تريپتوفان، تيروزين، فنيل آالنين و ايزولوسين تا حدودي              
تيروزين، فنيل آالنين و ايزولوسين     .   با استواستات مي كنند   COAزيرا مستقيماً توليد استيل     .  تند هس كتوژنيكليزين  

 .كتوژنيك كامل نيستند، زيرا فقط بخشي از اتم كربن آن ها  كتوژن است
تريپتوفان به سروتونين تبديل    .   به عنوان پيش ساز هورمون ها نيز عمل مي كنند       آروماتيكاسيدهاي آمينه   

ميزان مجاز رژيمي   .   و تيروزين منشاء تيروكسين و كاتكوالمين هايي مثل اپي نفرين و نوراپي نفرين است               مي شود
 .  گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن در روز است8/0پروتئين 

 چربي ها 

چربي رژيم مخلوطي غيرهمگن از ليپيدها      .  كالري رژيم متوسط از چربي به دست مي آيد        %  30در حدود   
چربي هاي غذا، همچنين حاوي مقادير كمي فسفوليپيد، كلسترول،               .   تري گليسريد مي باشد    است و عمدتاً    

% 40اسيدهاي چرب اشباع شده،     %  35چربي يك رژيم متعادل تقريباً      .  اسفنگوليپيد، گليكوليپيد و فيتوسترول هستند    
 ها عالوه بر   چربي.   است (PUFA)اسيدهاي چرب چند اشباعي     %  15 و   (MUFA)اسيدهاي چرب تك اشباعي     

تامين قسمت اعظم انرژي بدن، اسيدهاي چرب ضروري را نيز تامين مي كنند، و حامل ويتامين هاي محلول در                     
 .چربي، طعم دهنده غذا و بافت دهنده مطلوب غذا نيز به شمار مي روند

ربي، جذب  چ%  5كمتر از   .  در افراد طبيعي، بيشتر چربي هاي گياهي و حيواني، قابليت هضم و جذب دارند             
جذب تري گليسريدهاي با زنجيره بلند به عمل ليپاز پانكراس و نمك هاي               .  نشده و توسط مدفوع دفع مي شود       

 .صفراوي نياز دارد، در حالي كه تري گليسريدهاي كوتاه زنجيره مستقيماً جذب مي شوند
اين اسيدهاي  .  نيكاسيد لينولئيك، اسيد لينولنيك و اسيد آراشيدو       :   عبارتند از  اسيدهاي چرب ضروري  

چرب با متابوليت هاي خود به عنوان پيش ساز پروستاگالندين ها، ترومبوكسان ها، پروستاسيكلين ها و لوكوترين ها                
براي جمعيت هايي كه رژيم نسبتاً كم چربي      .  نياز به اسيدهاي چرب ضروري كامالً تعريف نشده است        .  عمل مي كنند 

سازمانهاي بهداشتي  .  انرژي بايد از اسيد لينولئيك تامين شود       %  3د، حداقل   دريافت مي كنن )  كالري%  25كمتر از   (
كل كالري نباشد كه تقريباً يك چهارم تا يك سوم           %  30پيشنهاد كرده اند كه دريافت كلّ چربي در رژيم بيش از            

 . هستندPUFAروغن هاي گياهي معموالً منبع غني از .  باشدPUFAآن بايد از 
د رژيمي اسيدهاي چرب ضروري به ندرت رخ مي دهد، اما در اثر استفاده طوالني                  در بزرگساالن كمبو  

با اندازه گيري اسيدهاي چرب پالسما يا غشاي           .   بدون چربي، مشاهده شده است        تغذيه پيراروده اي مدت  
 .گلبول هاي قرمز مي توان به كمبود پي برد
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 كربوهيدرات ها و فيبر

كه به اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب مي نگريم، ضروري نيستند،           گرچه كربوهيدرات ها از آن ديدگاهي      
-كربوهيدرات عموما به صورت نشاسته، مونوساكاريد و دي          .  اما مهمترين منبع انرژي غذايي به شمار مي آيند          

ها را تشكيل    ساكاريدها، قسمت اعظم دريافت كربوهيدرات      نشاسته يا همان پلي    .  شوندساكاريدها مصرف مي   
 انرژي  kcal  4هر گرم كربوهيدرات تقريباً     .  دهنده بيشتر نشاسته غذاها را آميلوپكتين و آميلوز تشكيل مي         مي دهندك

مغز، گلبول هاي قرمز و قسمت مدوالي كليه به طور         بيشتر بافت ها از انواع سوخت ها استفاده مي كنند، اما         .  توليد مي كند 
حالت گرسنگي طوالني، مغز از اجسام كتوني ناشي از اسيدهاي          هرچند كه در    .  طبيعي وابسته به كربوهيدرات هستند    

كربوهيدرات هاي قابل جذب مي توانند به سادگي به گلوكز تبديل شوند، اما گلوكونئوژنز             .  چرب نيز استفاده مي كند   
. ناشي از چربي ها يا پروتئين ها محدود به قسمت هاي گليسرول چربي ها و اسيدهاي آمينه گلوكوژنيك است                     

 ـ كربوهيدرات هاي قابل دسترس كه هضم و جذب مي شوند و            1:  بوهيدرات هاي موجود در رژيم دو نوع هستند      كر
مونوساكاريدها مثل گلوكز و فروكتوز، دي ساكاريدها مثل سوكروز، الكتوز،            (در بدن، مورد استفاده قرار مي گيرند        

مثل فيبر  (ربوهيدرات هاي غيرقابل دسترس      ـ ك   2مالتوز، پلي ساكاريدها مثل نشاسته، دكسترين و گليكوژن،             
 .بدن انسان قادر به هضم نشاسته است اما توانايي هضم فيبرها را ندارد). غذايي، سلولز، همي سلولز، پكتين، صمغ

الكتوز منحصراً در شير موجود است و استفاده از آن به عمل آنزيم الكتاز روده، جهت تبديل آن به گلوكز                    
بسياري از بزرگساالن در برخي جمعيت ها مثل شرقي ها و آمريكايي هاي آفريقايي تبار              .   است و گاالكتوز، وابسته  

هرچند كه نياز رژيمي مخصوصي براي كربوهيدرات وجود ندارد، پيشنهاد          .  كمبود الكتاز و عدم تحمل الكتوز دارند      
محدوديت كربوهيدرات رژيم   .  د درصد كالري از كربوهيدرات هاي در دسترس تامين شو        60 تا   50مي شود كه حدود    

 گرم در روز، احتماالً منجر به كتوز، تخريب بيش از حد پروتئين هاي بافتي، از دست دادن كاتيون ها                   60به كمتر از    
 .و كاهش آب بدن مي شود) بويژه سديم(

 فيبرها.  كربوهيدرات هاي غيرقابل دسترس، بويژه فيبر، باعث حجيم شدن غذا و كمك به هضم مي شوند              
نمونه اي از انواع گوناگون پلي ساكاريدها، عمدتاً تركيبات ساختماني سلول هاي گياهي شامل سلولز، همي سلولز،                  

اگرچه نياز متابوليكي روشني به فيبر رژيمي وجود ندارد، اما به نظر مي رسد كه شيوع                   .  پكتين و ليگنين هستند    
ز، سرطان كولون و ديابت با مصرف فيبر رژيمي رابطه            بيماري هايي مثل بيماري هاي قلبي ـ عروقي، ديورتيكولو       

 . معكوس دارد

1:  شود كه يكي از شرايط زير را داشته باشند        هاي غيرقابل هضمي گفته مي     به كربوهيدارت  هابيوتيكپره
هاي مفيد براي سالمت انسان را       باكتري –  3 تخمير نشوند،    -2 در قسمت فوقاني دستگاه گوارش هضم نشوند          -

 سبزيجات، غالت، حبوبات، دانه سويا، گندم: بيوتيك ها عبارتند از منابع پره. ش دهندافزاي

براي مثال سبوس گندم بر وزن مدفوع اثر دارد، ولي بر كلسترول              .  فيبرهاي گياهي اثرات متفاوتي دارند    
اما .  كاهش دهند پكتين و سبوس جو اثر كمي بر وزن مدفوع دارند، ولي ممكن است كلسترول سرم را                   .  اثر ندارد 

 . گرم در روز برسد20-25توصيه مي شود دريافت فيبر به 
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 آب و الكتروليت ها

 نمك و آب 

كند، حجم خون را حفظ      باشد، دماي بدن را تنظيم مي       هاي سلولي مي  آب عامل حالليت در واكنش     
% 60ل آب بدن تقريباً      ك.  كند و همچنين در متابوليسم، جذب و دفع نقش دارد           مي كند، مواد مغذي را جابجا مي      

سه چهارم  .  وزن بدن را تشكيل مي دهد كه دوسوم در مايع داخل سلولي و يك سوم در مايع خارج سلولي است                      
حجم غيرطبيعي مايع خارج سلولي      .  مايع خارجي سلولي در فضايي بين سلولي و يك چهارم آن در پالسماست               

كاهش حجم ممكن   .   يا كاهش همزمان آب ايجاد مي شود      عموماً در اثر افزايش يا كاهش خالص سديم و افزايش          
است در اثر جايگزين نشدن مواد از دست رفته از راه هايي مثل تعريق، استفراغ و اسهال درازمدت يا سوختگي                        

سردرد، احساس خستگي، كاهش اشتها، افزايش فشار خون، تاكيكاردي،          :  هاي كم آبي بدن عبارتند از     نشانه.  باشد
م شدن حجم ادرار، سبكي سر، تغيير رنگ پيشاني، خشكي مخاط دهان و بيني و گودرفتگي                      غليظ شدن و ك    

توان استفاده   مي ORSبراي جبران آب از دست رفته بدن و جلوگيري از كم آبي بدن، از محلول خوراكي                  .  چشم ها
كليه يا قلب كه از     افزايش حجم مايع در بيماري هايي مثل نارسايي         .  نمود كه مخلوطي از آب، شكر و نمك است         

اما، هيچ آزمون آزمايشگاهي وجود ندارد كه كاهش يا          .  دفع طبيعي سديم و آب جلوگيري مي كنند، اتفاق مي افتد         
افزايش حجم واقعي را پيش بيني كند و غلظت سديم سرم، راهنمايي براي تعيين وضعيت حجم نيست، زيرا تنها                     

يعني اين كه تغييرات غلظت سديم به قيمت اختالل موقت           .  تمنعكس كننده ارتباط بين آب كل بدن و سديم اس          
 ml/kcal1نياز به آب تحت تاثير چند عامل است، اما در شرايط عادي ميزان              .  در حجم مايعات بدن اصالح مي شود     

 . براي كودكان قابل قبول استml/kcal 5/1براي بزرگساالن و 

 هاالكتروليت

. كنندبت و منفي در بدن هستند كه به صورت يون در بدن فعاليت مي              ها تركيباتي داراي بار مث    كتروليتال
:  عبارتند از  داخل سلولي هاي  سديم، كلسيم، كلر، بيكربنات و الكتروليت      :   عبارتند از  خارج سلولي هاي  الكتروليت

 . كنندها به متابوليسم صحيح بدن كمك ميالكتروليت. پتاسيم، منيزيم و فسفات

 پتاسيم 

پتاسيم، عمده ترين كاتيون داخل سلولي است كه در         .  و پتاسيم از نظر توزيع، معكوس است       رابطه سديم   
پتاسيم غذا جذب مي شود، حفظ تعادل پتاسيم عمدتاً بر          %  90بيش از   .  است%  2مايع خارج سلولي، ميزان آن تنها        

. ر غلظت پالسمايي آن ندارد     عهده كليه ها است و اگر كار كليه ها طبيعي باشد، تغييرات وسيع دريافت، تاثيري ب                
پتاسيم، به طور گسترده اي در       . پتاسيم است  meq  200سطح پايين سرمي معموالً نشان دهنده كمبود بيش از             

محدوده معمول دريافت آن در بزرگساالن       .  گوشت، شير و ميوه ها منابع خوب پتاسيم هستند         .  غذاها وجود دارد  
در افراد سالم،   .  سد كه دريافت بيشتر به ايجاد فشار خون كمك مي كند         به نظر مي ر  .   ميلي گرم در روز است     24700

مي تواند منجر به   )   گرم براي بزرگساالن   18تقريباً  ( گرم به ازاي هر متر مربع سطح بدن در روز             12دريافت باالي   
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 .مسموميت شود

 ويتامين ها 
 )اسيد اسكوربيك (C ويتامين ●     A ويتامين ●
 د پانتونتيك  اسي●      بيوتين ●
 E ويتامين ●     B6 ويتامين ●
 )ريبوفالوين (B2 ويتامين ●     اسيد فوليك، فوالت ●
 K ويتامين ●     B12 ويتامين ●
 )تيامين(  B1 ويتامين ●    )نياسين( B3 ويتامين ●

يدي و  حضور و يا عدم حضور ساير مواد مغذي، اس         :  ها عبارتند از  عوامل موثر بر زيست دسترسي ويتامين     
 .هاها و اگزاالتقليايي بودن، فيتات

 Aويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي 

بيان مي شود، مشكل عمده    )  نرمي قرنيه ( كه عموماً به عنوان شبكوري و كراتوماالسي         Aكمبود ويتامين   
در .  ال بيشتر است  احتمال ابتال به كمبود در كودكان خردس       .  برخي مناطق جهان، بويژه آسياي جنوب شرقي است        

در افرادي كه عمدتاً    .   هم رتينول و هم كاروتنوئيدها بايد در نظر گرفته شوند             Aتعيين كفايت دريافت ويتامين      
 در رژيم   A منابع اصلي ويتامين      Aغذاهاي گياهي مصرف مي كنند، بتاكاروتن و ساير پيش سازهاي ويتامين              

اين ويتامين عالوه بر بينايي، براي رشد و تمايز بافت           .   مي كند  در بينايي به شكل رتينول عمل      Aويتامين  .  هستند
توان به وسيله    در بدن را مي    Aسطح ويتامين   .  اپيتليال، توليد مثل، تكامل جنيني و رشد استخواني مورد نياز است           
 .ليتر است ميكروگرم در دسي80 تا 30رتينول سرمي اندازه گرفت كه ميزان مجاز آن در بزرگساالن بين 

 جذب

 موجود در غذاها، به طور طبيعي در سلول هاي مخاطي           Aبيشتر بتاكاروتن و ساير پيش سازهاي ويتامين       
رتينالدئيد حاصل از اين عمل به شكل رتينول، احيا و استريفيه مي شود و سپس              .  دئودنوم و ژژونوم شكسته مي شوند    

 پالسما به بافت هاي فعال انتقال      RBP شود يا توسط    رتينول يا در كبد ذخيره مي     .  توسط لنف به كبد انتقال مي يابد     
 اختالل  Aسوء تغذيه انرژي ـ پروتئين و كمبود روي، ممكن است در جذب، انتقال و متابوليسم ويتامين                    .  مي يابد

جذب رتينول و بتاكاروتن در بيماري هايي كه باعث سوء جذب چربي مي شوند، مثل سلياك، كاهش                  .  ايجاد كنند 
 .يره و انتقال رتينول در بيماري هاي كبدي مختل مي شودذخ. مي يابد
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 متابوليسم و دفع 

رتينالدئيد به اسيد رتينوئيك تبديل      .  رتينالدئيد و رتينول در هنگام متابوليسم به يكديگر تبديل مي شوند           
قسمت .  شي ندارد مي گردد كه در رشد و تمايز سلّولي داراي فعاليت بيولوژيك است، اما در بينايي و توليد مثلي نق                   

 به ميزان نسبتاً ثابتي در بدن تخريب و متابوليت هاي آن در              Aويتامين  .   در كبد ذخيره مي شود    Aاعظم ويتامين   
بخشي از  ).  بخشي به صورت بتاگلوكورونيدها   (محصوالت اكسيد شده آن در صفرا دفع مي شوند         .  ادرار دفع مي شوند  

 . و به كبد منتقل مي شودبتاگلوكورونيد رتينول صفراوي، مجدداً جذب

RDAو تداخالت مواد مغذي ي  

، نياز به   Aبا توجه به توانايي بتاكاروتن و ساير كارتنوئيدهاي شناخته شده به عنوان پيش ساز ويتامين                   
 ساير  g12 بتاكاروتن و    g6 رتينول،   g  1 بيان مي شود كه هر واحد آن برابر          (RE)آن ها بر حسب معادل رتينول       

 A ويتامين   IU  10 حاصل از رتينول و      A ويتامين   IU  33/3 معادل   RE.   است Aاي پيش ساز ويتامين    كاروتنوئيده
% 25 پيش ساخته در رژيم به ترتيب در حدود          Aاز آن جا كه مقدار كاروتنوئيد و ويتامين         .  حاصل از بتاكاروتن است   

. ليتر باشد  ميكروگرم در دسي   100ز  سطح رتينول سرم نبايد بيشتر ا     .   است IU  5 برابر   REاست، متوسط هر    %  75و  
 .ليتر است ميكروگرم در دسي700 و براي زنان، 900مقدار توصيه شده براي مردان، 

 منابع غذايي

 در جگر، كره، پنير، زرده تخم مرغ، مارگارين، شيرخشك، خامه، قلوه و شير غني شده و به                     Aويتامين  
هويج، اسفناج و ساير سبزيجات برگ سبز، انبه، زردآلو، هلو،           .  مقدار كمتري در ماهي و غذاهاي دريايي وجود دارد         

شليل، سيب زميني شيرين، گوجه فرنگي، كدو تنبل، كدو مسمايي، كاهو و ساير سبزي ها و ميوه ها منابع بتا                         
تر دهنده بيش تر باشد نشان  هرچه رنگ منابع گياهي تيره    .   هستند Aكاروتن و ساير كاروتنوئيدهاي پيش ساز ويتامين       

 .بودن كاروتنوئيدهاي آن است

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

محدوده .  ، اندازه گيري سطح رتينول پالسما يا سرم است         Aمتداولترين روند ارزيابي وضعيت ويتامين        
مقادير كمتر از اين ميزان،     .   است g/dl  90-30 و در بزرگساالن     g/dl  90-20 سرم در كودكان     Aطبيعي ويتامين   

با دريافت  .   نشان دهنده مسموميت با آن است      g/dl  100تخليه ذخيره بدن است و مقدار باالتر از         شاخص كمبود يا    
آزمون تطابق تاريكي و اندازه گيري      .  مقادير سمي، استرهاي رتينول ممكن است در خون ناشتا مشاهده شوند              

اندازه گيري سطح پالسمايي   .  ت سال مشكل اس   6الكترورتينوگرام نيز مفيد هستند، اما انجام آن براي كودكان زير            
RBP         نيز مي تواند شاخص وضعيت ويتامين A           ميزان دريافت  .   باشد، زيرا با سطح رتينول پالسما همراه است

 ميكروگرم در روز براي زنان      700 تا   600 ميكروگرم در روز براي مردان و        900 تا   600غذايي مرجع براي مردان،     
 . به اثبات رسيده استAنيز كمبود ويتامين الزم به ذكر است كه در ايران .  است
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 عالئم و نشانه هاي بيماري و درمان وضعيت كمبود

تخليه .   هستند Aعوارض پوستي از قبيل هيپركراتوز فوليكوالر و شبكوري از اولين عالئم كمبود ويتامين              
پارگي و در نهايت از     شديد ممكن است منجر به خشك شدن و گزروز بافت ملتحمه و پيشرفت آن به زخم قرنيه،                   

 .اين تغييرات معموالً در كودكان ديده مي شود. شود) كراتوماالسي(بين رفتن چشم 
 حساس هستند و ممكن است به يك          Aبافت هايي كه به سرعت تكثير مي شوند، به كمبود ويتامين             

وارش و غدد عرقي به     دستگاه تنفس، پوست، سيستم ادراري ـ تناسلي، دستگاه گ         .  وضيت غيرقابل تمايز برگردند   
به ( رتينول   mg  30 در كودكان، تزريق عضالني      Aدر موارد كمبود شديد ويتامين      .  شدت تحت تاثير قرار مي گيرند    

 .استفاده شده است) صورت پالميتات
 پالميتات رتينول خوراكي يا تزريق      mg110سازمان جهاني بهداشت براي درمان كودكان باالي يك سال          

 ديگر خوراكي در روز بعد از آن و به همين ترتيب تا پايان                 mg  110اين تركيب به عالوه       از   mg  55عضالني  
 .ترخيص شدن از بيمارستان را پيشنهاد كرده است

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

 شناخته شده   Aهيپرويتامينوز  دريافت بيش از حد رتينوئيدها منجر به مسموميت مي شود كه به عنوان                
ن وضعيت ممكن است در اثر خوددرماني درازمدت، مصرف بي رويه ويتامين به خيال پيشگيري از كمبود،                  اي.  است

دريافت روزانه بيشتر از    .  عادات غذايي يا استفاده از دوزهاي درماني براي آكنه يا ساير عوارض پوستي اتفاق افتد                
mg  5/7)    ًتقريباIU37000  (         از مقادير باالي     رتينول توصيه نمي شود و استفاده مزمنmg  20)  IU  100000 (

خشكي و خارش و پوسته پوسته شدن پوست، درماتيت اريتماتوس، ريزش            :  مي تواند به چنين عوارضي منجر شود     
 .، سردرد، بي اشتهايي، ادم و خستگي)رسوب هاي استخوان(مو، درد مفاصل، شكاف لبها، هيپراستوز 

براي مثال،  .   هاي پوستي مفيد تشخيص داده شده اند        در درمان برخي از بيماري       Aمشتقات ويتامين    
و ايزوتروتينوئين، مفيد هستند و در سطح وسيعي جايگزين            )  براي درمان آكنه  (رتينوئيدهايي از قبيل ترتينوئين      

 .رتينول شده اند

 B6ويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

اين سه شكل در بدن به       .  يريدوكسامين است  شامل تركيبات پيريدوكسين، پيريدوكسال و پ       B6ويتامين  
 به شكل فسفوريله، كوآنزيم تعداد بيشماري از واكنش هاي متابوليسم پروتئين           B6ويتامين  .  همديگر تبديل مي شوند  

 متنوع  B6ويتامين  اعمال   .اين واكنش ها شامل ترانس آميناسيون، دآميناسيون و دكربوكسيالسيون هستند          .  است
گليسين و سرين به همديگر، تبديل هموسيستئين به سيستاتيونين، تشكيل نياسين و                   است و شامل تبديل       

اين ويتامين در آنزيم فسفوريالز كه       .سروتونين از تريپتوفان و تشكيل دلتا ـ آمينولولنيك اسيد براي سنتز هِم است            
 .ـ فسفات تبديل مي كند، موجود است1گليكوژن را به گلوكز 
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 جذب 

اين .  ، قبل از جذب توسط فسفاتازهاي روده هيدروليز مي شوند            B6يله ويتامين    بيشتر اشكال فسفور   
 ممكن است به شكل پيوند يافته كونژوگه          B6ويتامين  .  ويتامين توسط يك فرايند غيرقابل اشباع جذب مي شود         

 .سترسي استدر برخي گياهان موجود باشد كه از نظر بيولوژيكي براي انسان غيرقابل د) بتا ـ گلوكوزيد(شده با 

 متابوليسم و دفع 

كبد در تبديل پيريدوكسين به پيريدوكسال و پيريدوكسال فسفات جهت استفاده ساير بافت ها، نقش                    
 كبدي به طور قابل مالحظه اي كاهش مي يابد و توانايي             B6در بيماران سيروزي، سطح ويتامين       .  عمده اي دارد 

اشكال فسفريله شده اين ويتامين با آلبومين به طور           .  ي شودتبديل پيريدوكسين به پيريدوكسال فسفات مختل م       
. پيريدوكسال آزاد توسط بافت ها برداشت مي شود       .  محكمي پيوند شده و براي بافت ها غيرقابل دسترسي است           

 ـ اسيد پيريدوكسيك    4 مصرف شده به     B6ويتامين  قسمت اعظم   .   در ادرار دفع مي شود    B6ويتامين  مقادير كمي از    
، B6و بدن با يك رژيم فقير از         )   ميلي گرم  30 تا   20(ذخيره اين ويتامين در بدن كم است         .   دفع مي شود  تبديل و 

 . روز تخليه مي شود30بعد از 

RDAو تداخالت مواد مغذي و دارويي  

 گرم  100با دريافت متوسط روزانه     .   با افزايش ميزان پروتئين رژيم، افزايش مي يابد        B6نياز به ويتامين    
 ميلي  1  –  7/1 براي مردان    DRIمقدار  .   ميلي گرم پيريدوكسين در روز براي بزرگساالن نياز است         2/2ين،    پروتئ

 B6ويتامين  دريافت پايين تر پروتئين ممكن است نياز به        .  گرم در روز است    ميلي 1  –  5/1گروم در روز و براي زنان       
 B6وراكي ضد بارداري استفاده مي كنند به ويتامين         زناني كه از قرص هاي خ    .   ميليگرم در روز كاهش دهد      5/1را به   

در اثر مصرف طوالني مدت داروهايي مثل ايزونيازيد، پني         .  اما اهميت باليني اين اثر ناچيز است      .  بيشتري نياز دارند  
 افزايش و عوارض جانبي عصبي        B6سيالمين، سيكلوسرين و هيدراالزين ممكن است نياز به مكمل ويتامين               

 در بيماران دريافت كننده لوودوپا براي درمان بيماري پاركينسون،           B6ويتامين  مكمل هاي   از مصرف .  بدافزايش يا 
 .زيرا ممكن است با متابوليسم لوودوپا تداخل پيدا كند. بايد جلوگيري شود

 منابع غذايي

ن فسفات   موجود در غذاها بيشتر به شكل پيريدوكسين، پيريدوكسال فسفات و پيريدوكسامي            B6ويتامين  
.  از دست مي رود   B6ويتامين  در فرايندهايي مثل كنسرو كردن گوشت و سبزيجات و آسياب كردن گندم،                .  است

زميني و همچنين هويج، نخود فرنگي،      ماهي، ماكيان و ساير گوشت ها، جگر، ماهي تن، سالمون، سينه مرغ، سيب            
 . هستندسيب زميني، گوجه فرنگي، كلم بروكسل، منابع خوب اين ويتامين

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

عموماً براي ارزيابي   .   ممكن است با استفاده از چند روش آزمايشگاهي ارزيابي شود           B6وضعيت ويتامين   
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. آن، از فعاليت ترانس آمينازهاي خون و دفع گزانتورنيك اسيد بعد از خوراندن مقداري تريپتوفان استفاده مي شود                   
 . ـ اسيد پيريدوكسيك مفيد است4 و پيريدوكسال فسفات پالسما يا دفع همچنين اندازه گيري پيريدوكسال

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

 به ندرت اتفاق مي افتد و عالئم باليني و نشانه هاي بيماري ناشي از كمبود، هنوز به                   B6كمبود ويتامين   
صاب مركزي و غيرطبيعي بودن         رايج ترين عوارض باليني، تغييرات سيستم اع          .  خوبي مشخص نشده اند    

 . الكتروانسفالوگرام است
در بزرگساالن، عالئم زير     .  در نوزادان تحريك پذيري باال و حمالت صرعي ممكن است اتفاق افتد                

اگزما و درماتيت سبوره اي در اطراف گوش، بيني، دهان، ترك لب ها، تورم زبان و                 :  احتماالً بيشتر ديده مي شوند   
افزايش دفع اسيد   .  گاهي ممكن است كم خوني هيپوكروميك ميكروسيتيك نيز مشاهده شود         زخم گوشه دهان و     

 B6با توجه به اين كه كمبود        .   مختل مي شود  B6گزانتورنيك رخ مي دهد؛ زيرا متابوليسم تريپتوفان در اثر كمبود           
.  كمپلكس مناسب است   B همراه است، درمان با مولتي ويتامين          Bاحتماالً با كمبود يك يا چند ويتامين گروه           

 .استB6 نوريت ناشي از درمان با ايزونيازيد از اَشكال شايع كمبود ويتامين 

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

پيريدوكسين سميت كمي دارد، اما      .  ، به درمان با دوز باال نياز دارند         B6سندرم هاي وابسته به ويتامين      
.  ميلي گرم در روز ممكن است منجر به وابستگي به مكمل شوند            200ر  مصرف طوالني مدت پيريدوكسين به مقدا     

باالترين مقدار دريافت   .  گرم در روز ممكن است باعث نوروپاتي و فشار خون پايين شود            ميلي 200استفاده بيشتر از    
 مدت  نوروپاتي حسي در افرادي كه    .    ليتر است گرم در دسي   ميلي 100 برابر   (Upper Level=UL)قابل تحمل   

ايزونيازيد با پيريدوكسال يا پيريدوكسال      .   مصرف مي كنند، گزارش شده است      mg  500طوالني روزانه بيش از      
مكمل پيريدوكسين ممكن است جهت جبران اين       .  فسفات تركيب مي شود و آن را به شكل غيرفعال تبديل مي كند          

 .را در درمان بيماري پاركينسون كاهش مي دهد اثرات مفيد لوودوپا B6ويتامين . شكل غيرفعال، ضروري  باشد

 B12ويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

 نام عمومي يا ژنريك كوباالمين است كه سيانوكوباالمين نيز ناميده مي شود و در انسان                   B12ويتامين  
ـ دي  5(م كوباالمين   هر دو فر  .  اين ويتامين از نظر ساختماني، حاوي كبالت و يك قسمت كورين است           .  فعال است 

دي اكسي  .   در بدن عمل مي كنند    B12به عنوان كوآنزيم هاي ويتامين     )  اكسي آدنوزيل كوباالمين و متيل كوباالمين     
 به  COAآدنوزيل كوباالمين، كوآنزيم موتاز موجود در ميتوكندري است كه ايزومريزاسيون متيل مالونيل                      

متيل .  ليسم ليپيد و كربوهيدرات است، كاتاليز مي كند          را كه يك واكنش اساسي در متابو           COAسوكسينيل  
عمل متقابل اين   .  كوباالمين براي سوخت و ساز فوالت، ضروري است، زيرا در واكنش سنتز متيونين شركت دارد                
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دو ويتامين جهت تبديل هموسيستئين به متيونين، براي بيوسنتز پروتئين، سنتز پورين و پيريميدين، واكنش هاي                  
 . و حفظ سطح فوالت داخل سلولي الزم استمتيالسيون

 جذب

عموماً با كم خوني پرنيسيوز همراه است كه معموالً هنگام كمبود فاكتور               B12اختالل در جذب ويتامين      
فاكتور داخلي، يك گليكوپروتئين بسيار اختصاصي است كه        .   ضروري است، رخ مي دهد    B12داخلي كه براي جذب     

در قسمت انتهايي ايلئوم توسط         B12ويتامين  در فرد سالم،      .  رشح مي شود توسط سلول هاي كناري معده ت       
 را به بافت هايي كه به آن نياز          B12ويتامين  ترانس كوباالمين موجود در پالسما،      .  جايگاه هاي گيرنده جذب مي شود   

 .دارند، انتقال مي دهد

 دفع و متابوليسم 

آكلريدري معده، كاهش   :   كاهش دهند، كه عبارتند از      را B12بيماري هاي مختلفي مي توانند جذب ويتامين      
يا برداشتن كامل معده، اختالل      )  از قبيل پيري و كم خوني پرنيسيوز      (ثانويه ترشح فاكتور داخلي و آتروفي معده          

 از پروتئين هاي متصل    B12ويتامين  كاركرد پانكراس همراه با كاهش توليد آنزيم هاي ضروري براي آزاد سازي               
، توليد آنتي بادي هاي فاكتور داخلي و بيماري مخاطي ايلئوم يا برداشتن قسمت انتهايي ايلئوم در اثر                    شده به آن  

، فوالت به صورت متيل تتراهيدروفوالت به دام افتاده و منجر به كمبود فوالت ضروري                  B12در كمبود   .  جراحي
مقدار آن  .  انشيمي كبدي ذخيره مي شود    در سلول هاي پار   B12ويتامين  .  براي خونسازي و ساير واكنش ها مي شود      

 ميكروگرم  3هر روز در حدود       .ذخيره اين ويتامين در بدن است      %  90 باشد، كه نماينده      mg  10-1ممكن است   
اين ويتامين به ندرت    .   به داخل صفرا ترشح مي شود كه به طور طبيعي در ايلئوم مجدداً جذب مي شود              B12ويتامين  

 .در ادرار ظاهر مي شود
 

  و تداخالت مواد مغذيRDA ـ 1ول جد
مطالعاتي كه بر روي ذخاير بدن و              

 انجام گرفته، نشان مي دهد     B12بازگردش ويتامين   
 درصد از اين ويتامين از       2/0 تــا   1/0كه روزانه   

بر اساس اين تحقيقات، مقدار توصيه      .  دست مي رود 
 4/2 اين ويتامين در بزرگساالن          (RDA)شده  

يره اساسي بدن   ميكروگرم در روز است كه براي ذخ      
در مورد نوزادان   .  و جبران نقص جذب، كافي است      

ها طبق  و كودكان و زنان باردار و شيرده، توصيه          
 .جدول فوق، پيشنهاد مي شود

  ميكروگرم در روز4/0:  ماهه0 – 6
  ميكروگرم در روز5/0:  ماهه7 – 12
  ميكروگرم در روز9/0:  ساله1 – 3
  ميكروگرم در روز2/1:  ساله4 – 8

  ميكروگرم در روز8/1:  ساله9 – 13

 نوزادان و كودكان

 زنان باردار  ميكروگرم در روز6/2
 زنان شيرده  در روز ميكروگرم8/2
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 منابع غذايي 

 هستند ولي بدن    B12ويتامين  گياهان حاوي   .   در بدن هستند   B12ميكروارگانيسم ها، تنها منبع ويتامين       
توانند بر روي منابع گياهي اين ويتامين حساب كنند         به همبن دليل گياهخواران نمي    .   ندارد قابليت استفاده از آن را    

فرآورده هاي حيواني، شامل گوشت ها و محصوالت گوشتي        .  ها يا غذاهاي غني شده بهره بگيرند       و بايد از مكمل   
ويتامين .  مول آن هستند  ، ماهي، ماكيان، صدف ماهي، تخم مرغ و لبنيات منابع مع            )مخصوصا جگر، قلوه و دل     (

B12در مقابل حرارت نسبتاً مقاوم است و در اثر پختن در غذا باقي مي ماند . 

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

از روش هاي  .  ، سطح سرمي اين ويتامين اندازه گيري مي شود           B12عموماً براي ارزيابي وضعيت        
 پيكوگرم در ميلي ليتر    200ميزان سرمي زير    .   شود استفاده مي  B12ميكروبيولوژيك يا راديواسي براي تعيين وضعيت       

 پيكومول در ميلي ليتر به عنوان تشخيص         100سطح زير   .   بدن است  B12ويتامين  نشان دهنده وضعيت پايين      
 گلبول هاي قرمز نسبت به ميزان سرمي آن قابليت اعتماد كمتري جهت            B12ميزان  .   شناخته شده است   B12كمبود  

 افزايش مي يابد، اما به ندرت به عنوان شاخص         B12  دفع متيل مالونات در كمبود     .امين دارد ارزيابي وضعيت اين ويت   
 به كار مي رود، اما     B12ويتامين  آزمون دي اكسي يوريدين در ارزيابي        .   اندازه گيري مي شود  B12ويتامين  وضعيت  

 مالونيك اسيد در سرم يا ادرار        متيل.  انجام آن ساده نيست و متيل مالونات پالسما نيز ممكن است ارزيابي شود               
 .براي ارزيابي وضعيت اين ويتامين استفاده مي شود

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

 منجر به التهاب زبان، سوزن سوزن شدن و خواب رفتگي اندام ها، ضعف و ساير                    B12كمبود ويتامين   
كمبود طوالني  .  م خوني مگالوبالستيك مي شود   همچنين سبب ايجاد ك    B12كمبود  .  تغييرات دستگاه عصبي مي شود   

 يا فوالت منجر به كم خوني        B12كمبود  .  مدت مي تواند به دستگاه عصبي، آسيب غيرقابل جبراني وارد كند              
داروهايي مانند  .  ماكروسيتيك، مگالوبالستيك و هيپرسگمانته شدن نوتروفيل هاي پلي مرفونوكلئور مي شود              

يافته هاي باليني  .  شونددليل كاهش اسيديته معده، باعث كاهش جذب اين ويتامين مي           فاموتيدين و رانيتيدين به      
وقتي كمبود  .  ، تعيين ميزان هر دو ويتامين را قبل از شروع درمان، ضروري مي سازد             B12مشابه در كمبود فوالت و      

 .وز كافي است ميكروگرم در ر1، مصرف مكمل خوراكي )مثال در گياهخواري( اتفاق مي افتد B12رژيمي 
مكمل خوراكي براي   .   ميكروگرم در روز وجود دارد     1000 تا   4/2ها از   به دليل عدم مسموميت، دوز مكمل     

زماني كه كمبود به جذب ناكافي مربوط باشد، تزريق ماهانه           .  خوني هستند، بي تاثير است    كساني كه مبتال به كم    
 ميكروگرم در روز هم ممكن است در          1000كي   ميكروگرم جهت درمان، مناسب است اگرچه درمان خورا          100

 . ماه كنترل شود12 تا 6 سرم هر B12در اين قبيل بيماران، بايد سطح . برخي موارد ناكافي باشد

 كاربرد دوزهاي باال و اثرات آن 

 و درمان وضعيت    B12از مگادوزهاي ويتامين براي درمان كمبود        .   سميت خيلي كمي دارد    B12ويتامين  
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 .نقص ژنتيكي متابوليسم اين ويتامين است، استفاده مي شودنادري كه 

 )اسيد اسكوربيك (Cويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

هرچند كه قسمت اعظم    .   به دو شكل، اسيد اسكوربيك و اسيد دهيدرواسكوربيك موجود است          Cويتامين  
به نظر مي رسد   .  ه طور كامل تعريف نشده اند     ب Cاعمال بيوشيميايي ويتامين    .  آن به صورت اسيد اسكوربيك است     

 در  Cويتامين  .  كه اين ويتامين در تعدادي از واكنش ها كه عمده واكنش هاي اكسيداسيون هستند، شركت دارد                 
در نتيجه، در كمبود    .  هيدروكسيالسيون پرولين به هيدروكسي پرولين و ليزين به هيدروكسي ليزين شركت مي كند            

 در سنتز كارنيتين، تيروزين، هورمون هاي فوق        Cعالوه بر اين، ويتامين     .  ن مختل مي شود   سنتز كالژ  Cويتامين  
كليوي و آمين هاي وازواكتيو و در متابوليسم ميكروزومي دارو، اعمال لوكوسيت ها، متابوليسم فوالت و التيام زخم                   

 .نقش دارد

 جذب

ستم انتقال فعال وابسته به سديم انجام        ظاهراً در ناحيه انتهايي روده كوچك، توسط سي         Cجذب ويتامين   
 درصد دريافت   90 تا   80به طور طبيعي     .  مقداري از اسيد اسكوربيك توسط انتشار ساده جذب مي شود          .  مي شود

 .در مقادير باال جذب آن كم است. جذب مي شود)  ميلي گرم در روز100حداكثر (غذايي اين ويتامين 

 متابوليسم و دفع 

به سهولت و به طور متعادلي در منبع ذخيره بدن قرار گرفته و در سراسر بدن                     جذب شده    Cويتامين  
 درصد اين ذخيره در     3-4 است كه در حدود      mg2-2/1متوسط منبع ذخيره آن در بزرگساالن بين        .  توزيع مي شود 

، پانكراس و   بيشترين مقدار آن در  غدد فوق كليوي و هيپوفيز و ميزان كمتري در مغز، كبد                 .  روز استفاده مي شود  
ويتامين .   گرم ايجاد مي كند   5/1 منبع ذخيره اي در حدود      Cويتامين    mg  60دريافت روزانه   .  طحال يافت مي شود  

C   به صورت متابوليت يا اسيد اسكوربيك تغيير نيافته        )   ميلي گرم در دسي ليتر پالسما    5/1به ميزان بيش از     ( اضافي
 .در ادرار دفع مي شود

RDAو تداخالت  

، آهن و مس تداخل وجود دارد كه از طريق اكسيداسيون ـ احيا يا تنظيم جذب آهن و                      Cويتامين  بين  
گرم در روز و     ميلي 90توصيه براي آقايان مصرف     .  افزايش دسترسي به آن در روده، بر عمل يكديگر اثر مي گذارند          

 جذب آهن غير هم     Cويتامين  ي گرم    ميل 75 تا   25با دريافت همزمان    .  گرم در روز است    ميلي 75ها برابر   در خانم 
باالتر از غير سيگاري    %  50 در افراد سيگاري      Cويتامين  نياز به   .   برابر يا بيشتر افزايش يابد      4در رژيم مي تواند    
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استفاده از قرص هاي ضد بارداري، غلظت اسيد اسكوربيك پالسما را كاهش مي دهد، اما دليل آن روشن                   .  هاست
كار .   افزايش يابد  Cويتامين  ، حاكي از آن است كه در دوران پيري ممكن است نياز به               مطالعات انجام شده  .  نيست

 .در شرايط گرما و دفع ادراري نيز نياز به آن را افزايش مي دهد

 منابع غذايي

 در آب، باالست، اما به حالت محلول بسيار ناپايدار است و در اثر حرارت، اكسيداسيون                Cحالليت ويتامين   
 در ميوه ها از جمله مركّبات، گوجه فرنگي و سبزي هاي          Cويتامين  مقدار  .  دن به سرعت تخريب مي شود    و قليايي ش  

 .گوناگون شامل فلفل سبز، كلم و گل كلم و سبزي هاي برگ سبز تيره فراوان است

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

. ا پالسمايي آن است    ، اندازه گيري سطح سرمي ي     Cرايج ترين روش ارزيابي وضعيت تغذيه اي ويتامين         
ميزان .    دهنده كمبود است  گرم نشان  ميلي 2دهنده عدم كفايت و مقادير كمتر از         گرم نشان  ميلي 6مقادير كمتر از    

 . لولوكوسيت ها نشان دهنده ذخاير بدن است، اما اندازه گيري آن دشوار استCويتامين 

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

اين بيماري با نقص در سنتز كالژن همراه است كه          .   تواند منجر به اسكوربوت شود     مي Cكمبود ويتامين   
-با اثر بر فوليكول هاي مو، جمع شدن موها، تاخير در التيام زخم، خونريزي لثه، لق شدن دندان ها، خونريزي پري                    

نريزي در اطراف   اين عوارض منجر به خو    .  فوليكوالر، نقص در تشكيل دندان و گسستگي مويرگ ها همراه است           
اسكوربوت ممكن است با از     .  ظاهر مي شود )  خونريزي در ناحيه وسيعي از پوست     (فوليكول هاي مو مي شود و اكيموز      

به .  عالئم دهاني اسكوربوت در افراد بي دندان اتفاق نمي افتد        .  دست دادن دندان، ژنژيويت و كم خوني همراه باشد        
 .ر روز اسيد اسكوربيك خوراكي داده شود گرم د1افراد مبتال به اسكوربوت بايد 

 كاربرد دوزهاي باال و اثرات آن 

با اين كه   .  تجويز ميزان زيادي اسيد اسكوربيك در صورت عدم وجود اسكوربوت، اثرات خيلي كمي دارد              
 روي سرماخوردگي و افزايش مقاومت بدن به بيماري هاي مختلف گزارش شده            Cاثرات مفيد مگادوزهاي ويتامين     

اسيد اسكوربيك در بيشتر افراد، سميت كمي دارد و دريافت اضافي آن            .  ت، اما اين ادعا هنوز پذيرفته نشده است       اس
ها در  مصرف مكمل ..  شود گرم در روز براي مدت طوالني، منجر به مسموميت مي            2تحمل مي شود ولي مصرف     

ها،  سرماخوردگي، پيشگيري از سرطان     اسكوروي، افزايش جذب آهن، پيشگيري و درمان        :  موارد زير مفيد است    
اسهال، افزايش دفع اسيد اوريك، هموليز      :  اثرات مضرّ آن عبارتند از    .  استئوآرتريت، فشار خون باال، آفتاب سوختگي     

در بيماران با   )  ايجاد سنگ اگزاالت  (ـ فسفات دهيدروژناز گلبول هاي قرمز و اگزالوز         6در بيماران با كمبود گلوكز       
جواب منفي كاذب با    (دوزهاي باال ممكن است در آزمون هاي گلوكز ادرار اختالل ايجاد كند            .   كليوي نارسايي مزمن 

ممكن است نتيجه منفي كاذب در تست هاي تشخيص        ).  روش گلوكز ـ اكسيداز و جواب مثبت كاذب با معرّف مس          
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 ). و هپارينوارفارين(خون مخفي مدفوع بدهد و با درمان داروهاي ضد انعقاد خون، تداخل كند 

 در افراد مبتال به هموكروماتوز يا ساير بيماري هاي ذخيره آهن بايد             Cويتامين  از مصرف دوزهاي باالي     
 جذب و تجمع آهن را افزايش مي دهد و روند اكسيداسيون ـ احيا آهن را تسهيل مي كند                 Cويتامين  .  جلوگيري شود 

، در  )گرم ميلي 85( در زنان باردار     Cافزايش نياز به ويتامين     .  كه منجر به ايجاد راديكال هاي آزاد زيان آور مي شود        
در روز يا بيشتر وجود     )  گرم ميلي 35(كننده مواد مخدر    و افراد سيگاري، الكلي و مصرف     )  گرم ميلي 120(زنان شيرده   

 .دارد

  Dويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

ـ دي هيدروكسي كوله     1 و    25 يعني    Dتامين  جذب روده اي كلسيم و فسفر، توسط شكل فعال وي            
 نقش تنظيم كنندگي هموستاز كلسيم و فسفر را به            Dويتامين  اين تركيب   .  كلسيفرول تحت تاثير قرار مي گيرد     

). كوله كلسيفرول (  D3و ويتامين   )  ارگوكلسيفرول  (D2ويتامين  :  اين ويتامين به دو شكل وجود دارد        .  عهده دارد 
.  ـ دهيدروكوله كلسيفرول در پوست ساخته مي شود         7عي تحت تاثير نور خورشيد و از           به طور طبي    D3ويتامين  
به نظر مي رسد   .   تحت تاثير اشعه ماوراء بنفش از استرول گياهي و اروگوسترول گياهي ساخته مي شود              D2ويتامين  

ي اسكلت و استفاده     براي حفظ يكپارچگ   Dويتامين  .   در بدن انسان يكسان است     D3 و   D2كه فعاليت ويتامين هاي    
وقتي كه دريافت، ناكافي باشد،     .  نوزادان و كودكان بيشترين نياز را به آن دارند        .  مناسب از كلسيم و فسفر الزم است      
 .در بزرگساالن اين كمبود ممكن است منجر به استئوماالسي شود. ممكن است راشيتيسم ايجاد شود

 جذب

ژونوم جذب مي شود و با شيلوميكرون، تركيب شده و توسط            غذا همراه با چربي ازدئودنوم و ژ       Dويتامين  
 .  اثر منفي داردDسوء جذب چربي بر جذب ويتامين . كبد برداشت مي شود

 متابوليسم و دفع 

 در  Dويتامين  موثرترين و قوي ترين متابوليت      .  تبديل مي شود   OH-D3-25كوله كلسيفرول در كبد به       
هورمون پاراتيروئيد، پايين بودن    .  ياز رشد، بارداري و شيردهي تنظيم مي شود       كليه ها توليد و ميزان آن بر اساس ن        

. فسفات سرم، استروژن، پروالكتين و هورمون رشد سبب افزايش و باال رفتن سن سبب كاهش تشكيل آن مي شود                 
نياز به  .   شودآن در ادرار دفع مي    %  2تنها  .   به وسيله هيدروكسيالز كبدي تجزيه و در صفرا دفع مي شود           Dويتامين  
 ميكروگرم كوله كلسيفرول     1 بر حسب ميكروگرم كوله كلسيفرول يا واحد بين المللي بيان مي شود،                Dويتامين  

 .  واحد بين المللي است40معادل 
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 منابع غذايي

 ـ دهيدروكلسترول در پوست و توليد         7 به طور طبيعي با اثر نور خورشيد بر روي              Dنياز به ويتامين     
.  ممكن است، كافي نباشد     Dويتامين  در مناطقي كه نور خورشيد كم است، تشكيل           .  امين مي شود  ت D3ويتامين  

منابع رژيمي اين ويتامين محدود به جگر، تخم مرغ، كره، شير غني شده و روغن ماهي است ولي بهترين منبع،                       
 مواد غذايي غني شده هستند

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

.  سرم سنجيده مي شود   1 و    2-D3(OH)-25 و OH-D3-25زه گيري،   از طريق اندا   Dوضعيت ويتامين   
 1 و   2-D3(OH)-25ميزان  .   است Dويتامين   شاخص قابل اعتمادي براي ذخاير       OH-D3-25اندازه گيري سرمي،   

 نانوگرم در   10-55 برابر   OH-D3-25براي بزرگساالن ميزان سرمي      .  از اين نظر قابليت اعتماد كمتري دارد        
 ممكن  Dويتامين  كمبود  .   پيكوگرم در ميلي ليتر قابل قبول است       10-50 برابر   1 و   2-D3(OH)-25ميلي ليتر و   

است با كاهش فسفات سرم و كلسيم و افزايش فسفاتاز قليايي، هيدروكسي پرولين ادراري و هورمون تيروئيد                       
 .ستئوماالسي سودمند هستنديافته هاي تصويربرداري از استخوان هاي بزرگ در ارزيابي راشيتيسم و ا. همراه باشد

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

راشيتيسم كودكان با اختالالت    .  راشيتيسم و استئوماالسي در بعضي از كشورهاي صنعتي، شايع نيستند           
رشد سلول هاي غضروف، بزرگي صفحه رشد اپي فيز و انباشته شدن ماتريكس استخواني آهكي نشده، شناخته                    

تواند باعث ناباروري   در مردان و زنان مي     .   سبب استئوماالسي مي شود   Dرگساالن، كمبود ويتامين    در بز .  مي شود
ممكن است منجر به پيدايش راشيتيسم و       )  مانند فنوباربيتال و فنيتوئين   (مصرف درازمدت داروهاي ضد تشنج      .  شود

 واحد  400 مي شوند، بايد روزانه       نوزاداني كه از شير مادر يا فرمول هاي غني نشده تغذيه              .  استئوماالسي شود 
.  روزانه درمان مي شود   D واحد ويتامين  1000راشيتيسم واضح معموالً با     .   دريافت كنند  Dبين المللي مكمل ويتامين    

براي پيشگيري و معالجه راشيتيسم تغذيه اي، درمان ريكتز متابوليك و استوماالسي و درمان هيپوپاراتيروئيديسم، از               
 OH-D3-25نارسايي مزمن كليوي با كاهش توانايي كليه ها در تبديل          .  طح وسيع استفاده مي شود    به س  Dويتامين  

 . شناخته مي شود1 و 2-D3(OH)-25به 

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن

.  پالسما همراه است   OH-D3-25 نانوگرم در ميلي ليتر ،      400، با غلظت باالتر از      Dمسموميت با ويتامين    
و عالئم اوليه، مسموميت، ضعف، خستگي، سردرد، تهوع، استفراغ، هيپركلسمي و اختالل در عمل كليه                  نشانه ها  

 باعث از دست رفتن كلسيم       Dويتامين  دوزهاي باالي   .  هيپركلسمي مي تواند سبب رشد در كودكان شود        .  است
مسموميت .   داده شود  RDA   نبايد بيش از ميزان     Dويتامين  به علّت بالقوه بودن مسموميت،       .  استخوان مي شود 

 .تواند باعث كلسيفيه شدن بافت نرم شود و همچنين ايجاد سنگ كليه كندمي
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 Eويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

  عنواني است كه به خانواده توكوفرول هاي با يك حلقه كرومانول و يك زنجيره غيراشباع يا                   Eويتامين  
 حياتي اين گروه متناسب با قدرت آنتي اكسيداني آن ها است كه توكوفرول                فعاليت.  اشباع شده، اطالق مي شود    

بيشترين .   محلول در چربي است و در غشاهاي سلولي يافت مي شود             Eويتامين  .  باالترين ميزان فعاليت را دارد     
فعاليت .   ميلي گرم به ازاء هر گرم چربي است        1ميزان آن در بافت چربي است كه غلظت آن در اين بافت تقريباً                

به .   از اين نظر كه به عنوان كوآنزيم واكنش هاي آنزيمي وارد عمل مي شود، اختصاصي نيست                 Eحياتي ويتامين   
 براي  Eويتامين  .   در خنثي كردن راديكال هاي آزاد مهمترين فعاليت آن است           Eنظر مي رسد كه نقش ويتامين       

در اين فرايند، حلقه كرومانول به راديكال        .  نثي مي كند انجام اين عمل، راديكال هاي آزاد توليد شده در بدن را خ            
در غياب  .  آزاد توكوفروكسيل نسبتاً پايدار تبديل مي شود كه مي تواند با اكسيژن تركيب شود و تشكيل كينون بدهد                

ب اين ويتامين، راديكال هاي آزاد، اسيدهاي چرب چند غيراشباع را اكسيده و پراكسيده مي كنند كه منجر به تخري                  
گرانول هاي تركيبي از   (غشا، تغيير در متابوليسم ليپوپروتئين و تغيير وضعيت ليپوفوشين يا پيگمان سروئيد مي شوند               

 ).ليپيد اكسيد شده و پروتئين

 جذب

 در قسمت ابتدايي روده باريك طي فرايندي كه به صفرا و آنزيم هاي پانكراتيك نياز دارد،                    Eويتامين  
انتقال آن از روده توسط     .  امين در كولستاز مزمن و نارسايي پانكراس، مختل مي شود         جذب اين ويت  .  جذب مي شود 

 .بنابراين در آبتاليپوپروتئينمي انتقال آن مختل مي شود. شيلوميكرونها و شبيه تري گليسريدهاي غذايي است

 متابوليسم و دفع

لول از آسيب اكسيداتيو     توكوفرول ها، اسيدهاي چرب چند غيراشباع را در غشاهاي سلولي و داخل س               
كه احيا  )  يك سلنوآنزيم است  (بنابراين، عمل توكوفرول، مكمل عمل گلوتاتيون پراكسيداز است         .  محافظت مي كنند 

اكسيداسيون توكوفرول به كينون، فعاليت      .  پراكسيدها را در سيتوپالسم تسهيل مي كند       )  براي مثال سم زدايي    (
اسيد .  كينون و ساير متابوليت هاي اكسيد شده در ادرار و مدفوع ظاهر مي شوند            .  بيولوژيك ويتامين را از بين مي برد     

را به توكوفرول احيا    )  ساير محصوالت اكسيداسيون  (اسكوربيك ممكن است راديكال توكوفروكسيل يا توكوفرون ها        
 .و ويتامين را بازيابي نمايد

RDA و تداخالت  

 ـ توكوفريل استات، شكل سنتتيك ويتامين       dlي گرم،   يك واحد بين المللي توكوفرول به صورت يك ميل       
E   يك واحد بين المللي   .   واحد بين المللي در ميلي گرم است     1/1توانايي اين شكل سنتتيك برابر      .  ، تعريف شده است
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ميزان مورد  .   فعاليت هاي متفاوتي دارند   E توكوفرول غذايي است؛ هرچند كه شكل هاي ويتامين          mg  67/0معادل  
 مورد نياز با توجه به سن، جنس، بارداري و           Eويتامين  .  گرم در روز است    ميلي 15صيه شده در بزرگساالن،     نياز تو 

 اندكي دارند، نياز    Eبا دريافت غذاهايي كه اسيدهاي چرب چند غيراشباع بيشتر و ويتامين             .  شيردهي متفاوت است  
 تداخل دارد و بايد در      Kسوخت و ساز ويتامين     ، با   Eدوزهاي باالي ويتامين    ).  مثل روغن ماهي  (افزايش مي يابد   

توكوفرول، با سوخت و ساز     ( ميلي گرم در روز     400دوز  .  طول درمان هاي ضد انعقادي از مصرف آن خودداري شود        
 ). اسيد آراشيدونيك تداخل دارد

د  در كودكان ضعيف است و مداركي وجود دارد كه كودكان دچار كمبود وزن هنگام تول                Eجذب ويتامين   
توسط (اكسيداسيون اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه        .   توكوفرول در روز نياز دارند     mg  8نوزادان نارس تقريباً به     

 ).پنتان هواي بازدم اندازه گيري مي شود

 منابع غذايي 

. توكوفرول عموماً در روغن هاي گياهي و متناسب با اسيد لينولئيك موجود در تري گليسريد وجود دارند                 
 شامل مغزها، روغن هاي پنبه دانه، ذرت، سويا و گلرنگ و منابع نسبتاً خوب شامل                Eراين، منابع خوب ويتامين     بناب

 .سبزي هاي سبز و زرده تخم مرغ و غذاهاي تهيه شده از دانه هاي كامل غالت است

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

وش هاي رنگ سنجي مي توان استفاده       پالسما و سرم از كروماتوگرافي و ر        Eبراي اندازه گيري ويتامين    
ميزان طبيعي  .  شودهاي سرم استفاده مي   گيري از ميزان آلفاتوكوفرول سرم يا نسبت آن به كل چربي          در اندازه .  كرد
آزمايش .  باشدليتر نشانه كمبود مي    ميكروگرم در دسي   5سطح كمتر از    .   ميلي گرم در دسي ليتر است    5/0-2/1آن  

زيرا اين ميزان با    .  به عنوان شاخص كمبود به كار مي رود      %  10ز به علّت پراكسيد، بيشتر از       هموليز گلبول هاي قرم  
.  پيوند مي شود  VLDL بسيج شده از كبد با        Eويتامين  .   ميلي گرم در دسي ليتر ويتامين همراه است       4/0غلظت  

هند كه نسبت توكوفرول سرم     برخي شواهد نشان مي د   .  بنابراين، سطح سرمي بيماران هيپوليپيدميك پايين تر است      
 توكوفرول در هر گرم ليپيد تام سرم به          mg  8/0ميزان كمتر از    .   است Eبه ليپيد تام شاخص بهتري از ويتامين         

 .عنوان كمبود در بزرگساالن و كودكان در نظر گرفته مي شود

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان 

بنابراين، عالئم و   .   تغيير يابند  Eكمبود ويتامين   غشاهاي سلولي اندامهاي مختلف ممكن است در اثر           
كم خوني هموليتيك، ميوپاتي همراه با     :  عالئم و نشانه ها عبارتند از    .  نشانه هاي كمبود آن ممكن است خاص نباشد      

در كمبود  .  كراتينوري، ضعف، آتاكسي، اختالل در رفلكس ها، فلج چشم، رتينوپاتي و ديسپالزي برونشي ـ ريوي                
يب بافت عصبي ظاهر شده است، در حالي كه در برخي بيماران اختالل در عمل حركتي ـ رواني ديده                      شديد، آس 
تواند باعث رفع كمبود، افزايش اثر اريتروپويتين در دياليز، كاهش سرعت روند آلزايمر،                 ياري مي مكمل.  مي شود

 .افزايش قدرت عضالني در سالمندان شود
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ان نارس و دچار كمبود وزن هنگام تولد و بيماران مبتال به كولستاز و              نوزاد.  كمبود صرف غذايي نادر است    
وضعيت كمبود ممكن است با دريافت       .   مستعد هستند  Eساير سندرم هاي سوء جذب نسبت به كمبود ويتامين            

 .در سوء جذب شديد، شايد مسير پيراروده اي، مورد نياز باشد.  اصالح شودg2-2/0خوراكي 

 اال و اثرات آن استفاده از دوزهاي ب

 در نوزادان نارس جهت محافظت در مقابل كم خوني هموليتيك، رتينوپاتي و              Eدوزهاي باالي ويتامين    
دوزهاي باال همچنين در كولستاز مزمن، نارسايي پانكراس، بيماري         .  ديسپالزي برونشي ـ ريوي استفاده شده است      

گرم در روز باعث     ميلي 1000استفاده بيش از    .  ز است سلياك مهار نشده و ساير سندرم هاي سوء جذب، قابل تجوي          
به عالوه در اختالالت     .  شودالمللي در روز باعث مرگ مي        واحد بين   400شود و دوز بيشتر از         خونريزي مي 

از اين موارد مي توان به      .  متابوليكي نادر مادرزادي كه منجر به كم خوني هموليتيك مي شوند نيز پاسخ مي دهد               
 ـ فسفات دهيدروژناز، تاالسمي ماژور، كمبود گلوتاتيون پروكسيداز و كمبود سنتز گلوتاتيون اشاره                6كمبود گلوكز   

 .كرد
.  ظاهراً غشاي گلبول قرمز را در بيماران مبتال به كم خوني سلولي داسي شكل پايدار مي كند                  Eويتامين  

دوز باال ممكن   .  الحظه اي غيرسمي است  اين ويتامين بر خالف ساير ويتامين هاي محلول در چربي، به طور قابل م             
همچنين مي تواند با سوخت    .   تداخل داشته باشد و منجر به افزايش زمان لخته شدن خون شود             Kاست با ويتامين    

اختالل در عمل ايمني، عفونت خون و اختالل در التيام           .  و ساز اسيد آراشيدونيك و پروستاگالندين ها تداخل يابد        
 500به عبارت ديگر، مصرف بيشتر از        .  با دوزهاي باال درمان مي شوند، گزارش شده است         زخم در نوزاداني كه      

-mg  500مطالعات اخير نشان داده اند كه دوزهاي       .   سال ايجاد مسموميت نكرده است     3ميلي گرم در روز به مدت      
 شده، توسط    اكسيد LDLمشخص شده است كه     .   را از آسيب اكسيداتيو حفظ مي كنند       LDL در روز، ذرات     200

 ممكن  Eويتامين  .  گيرنده كبدي شناسايي نمي شود و در پالسما انباشته شده و به بروز آترواسكلروز كمك مي كند               
 .است در بيماري هاي قلبي عروقي، اثر محافظتي داشته باشد

 Kويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

. در سير انعقاد خون است    )  IIفاكتور  (روترومبين   در كبد مسئول سنتز پ     Kيك فرايند وابسته به ويتامين      
 يا در حضور آنتاگونيست آن مثل وارفارين سديم، از فعاليت گلوتاميل كربوكسيالز وابسته به                 Kدر  غياب ويتامين     

اين اشكال غيرطبيعي فاقد مكمل اسيد        .  ، ممانعت و اشكال غيرطبيعي پروترومبين ايجاد مي شود           Kويتامين  
. در نتيجه، در تشكيل لخته خون غيرفعالند      .  لوتاميك بوده و قادر به پيوند طبيعي با كلسيم نيستند          گاماكربوكسي گ 

فعاليت كربوكسيالز وابسته به    .   بر فعال كردن گلوتاميل ـ كربوكسيالز ناشناخته است        Kمكانيسم دقيق اثر ويتامين     
اين .  يد گاماكربوكسي گلوتاميك، ضروري است     براي تشكيل تعدادي از پروتئين هاي حاوي باقيمانده اس        Kويتامين  
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 . هستندC و S، استئوكلسين، پروتئين هاي II ،V ،IX ،Xپروتئين ها شامل فاكتورهاي انعقادي 

 جذب 

 ظاهراً به وسيله يك سيستم وابسته به انرژي قابل اشباع در روده باريك جذب و وارد                         Kويتامين  
 . همراه استKي با كاهش جذب ويتامين سندرم سوء جذب چرب. شيلوميكرون ها مي شود

 متابوليسم و دفع 

 به بافت ها   LDLاين ويتامين توسط    .   ناقل مخصوصي در پالسما شناخته نشده است        Kبراي ويتامين   
  Kويتامين.   در بافت ها و به مقدار كم وجود دارد و ذخيره اي براي مدت هاي طوالني ندارد              Kويتامين  .  برده مي شود 

. لّولي مختلف، بويژه فراكسيون هاي غشاي صاف ميكروزومال و جسم گلژي، متمركز مي شود                 در غشاهاي س   
 . به سرعت به متابوليت هاي قطبي تر، متابوليزه و در ادرار و صفرا دفع مي شودK1ويتامين

RDAو تداخالت  

در .  ود توصيه نشده، زيرا به وسيله فلور روده ساخته مي ش             Kمقدار مشخصي براي دريافت ويتامين        
 ميكروگرم  10 ميكروگرم در روز در زنان و در شيرخواران           90 ميكروگرم براي مردان و       120بزرگساالن، دريافت   

فرمول هاي شيرخواران معموالً   .   دارد K ميكروگرم ويتامين    15شير مادر در هر ليتر تقريباً        .  روزانه توصيه مي شود  
 . هستندkcal 100 در هر K ميكروگرم ويتامين 4حداقل حاوي 

 منابع غذايي

 كه  )فيلوكينون  (K1ويتامين  :   محلول در چربي است كه به طور طبيعي به دو شكل وجود دارد             Kويتامين  
منابع خوب  .   كه توسط ميكروارگانيسم ها در روده توليد مي شود       )مناكينون  (K2در سبزيجات برگ سبز وجود دارد و        

 به مقدار كمتري در غالت،      Kويتامين  .  ي، جگر و كلم هستند    اين ويتامين سبزيجات برگ سبز، چاي سبز، بروكل        
 ميكروگرم در   500 تا   300از يك رژيم معمول         K1مقدار دريافتي ويتامين    .  ميوه ها، لبنيات و گوشت نيز وجود دارد      

 .روز برآورد مي شود

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

مايي يكي از فاكتورهاي انعقادي وابسته       عموماً توسط اندازه گيري غلظت پالس     Kكفايت دريافت ويتامين    
در آزمايشگاه  .   ارزيابي مي شود  X، يا فاكتور    IX، فاكتور   V، فاكتور   )IIفاكتور  ( شامل پروترومبين    Kبه ويتامين   

. باليني، اندازه گيري شاخص پروترومبين، اولين مرحله در روش استاندارد براي تعيين زمان مسير خارجي انعقاد است               
 Kزه گيري فاكتورهاي خاص انعقادي روش هايي وجود دارد، اما معموالً براي نشان دادن كفايت ويتامين                 براي اندا 

 .از آن ها استفاده نمي شود
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 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان 

زيرا فلور روده توانايي سنتز اين       .   به ندرت رخ مي دهد     Kدر افراد سالم، عدم كفايت رژيمي و ويتامين           
درمان هاي .   عمل كند  K مي تواند به عنوان آنتاگونيست ويتامين        Eاما، دريافت اضافي ويتامين      .  ا دارد ويتامين ر 

فنيتوئين، سولفاميدها، نئومايسين و ساليسيالت ممكن است با سوخت و ساز               .  دارويي مشخصي مثل وارفارين    
ن افزايش شاخص پروترومبين است      در انسا  Kتنها عالمت شناخته شده كمبود ويتامين        .   تداخل كنند  Kويتامين  

 .كه اغلب با خونريزي و كبودي همراه است
 به خوبي از غشاي جفت       Kويتامين  .   بيشتر در كودكان تازه متولد شده اتفاق مي افتد         Kكمبود ويتامين   

 نيز  K ويتامين   نوزادان، در سنتز روده اي   .  بنابراين، ذخاير بافتي در نوزادان تازه متولد شده پايين است         .  عبور نمي كند 
 به نوزاد تزريق    K ميلي گرمي ويتامين     5/0-1به طور معمول يك دوز      .  به علّت نقص فلور روده اي، مشكل دارند      

در سندرم هاي سوء جذب چربي و بويژه هنگام مصرف آنتي بيوتيك ها به علّت از بين رفتن فلور طبيعي                    .  مي شود
تواند در افراد داراي مشكل كبدي،       همچنين كمبود مي  .  فتد ممكن است اتفاق ا     Kروده بزرگ، كمبود ويتامين      

 .بيوتيك اتفاق بيفتدبيماري سلياك، مشكل صفراوي، بيماري كرون، سوختگي شديد و درمان مزمن با آنتي

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

در استفاده از ويتامين    زيرا  .  بيماران دچار اختالل پارانشيم كبدي ممكن است هيپوترومبينمي داشته باشند          
K           جهت بيوسنتز فاكتورهاي انعقادي وابسته به ويتامين K  برخي بيماران به دوز پيراروده اي به       .   ناتوان هستند

در انسان  )  فيلوكينون، فيتوناديون   (K1 ويتامين.   روز پاسخ مطلوبي مي دهند     3 در روز و به مدت        mg  10ميزان  
ا سرعت و از داخل وريد، تنگي نفس، گرگرفتگي، درد سينه و غش ناشي از                 اما تجويز آن ب   .  نسبتاً غيرسمي است  

 . اختالل قلبي ـ عروقي ايجاد مي كند و در موارد نادري باعث مرگ مي شود
 K  1 مثل وارفارين، با تجويز ويتامين      Kخونريزي زياد ناشي از تجويز آنتاگونيست هاي خوراكي ويتامين          

 جهت درمان عوارض خفيف      K1 ويتامين   mg  10-5/2تك دوز   .  الح مي شود بعد از چند ساعت اص     )  فيلوكينون(
افرادي كه داروهاي ضدانعقادي مصرف     .  استفاده شده است  )  مثل وارفارين (ناشي از دوزهاي باالي آنتاگونيست ها      

 .كنند بايد مقدار مصرف ثابتي از ويتامين را داشته باشندمي

 بيوتين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

 كمپلكس و تركيبي از اتصال تتراهيدروتيوفن و حلقه هاي اوريدو با يك              Bبيوتين يكي از ويتامين هاي      
اين .  تشكيل مي شود )  بيوسيتين(با اتصال كوواالن به آپوآنزيم، گروه پروستتيك        .  زنجيره جانبي اسيد والريك است    

 ـ آمين ليزين در آپوآنزيم       4والريك و گروه    عمل با تشكيل يك پيوند آميدي با استفاده از زنجيره جانبي اسيد                
واكنش هاي كربوكسيالسيون وابسته به     .  تشكيل بيوتين توسط هولوآنزيم سنتتاز تسهيل مي شود         .  همراه است 
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ATP     مثل استيل    ( توسط هولوآنزيم هاCOA    پروپيونيل ،COA     متيل كروتونيل ،COA    ژرانوئيل ،COA  و 
 اين آنزيم ها در سوخت و ساز كربوهيدرات، پروتئين، كلسترول و اسيدهاي             .تسهيل مي شوند )  پيرووات كربوكسيالز 

بخشي از ذخيره اين     .   كربوكسي بيوتينيل است    Nواسطه مركزي در اين واكنش ها آنزيم         .  چرب دخالت دارند  
 .ويتامين در كبد است

 جذب 

بسته به سديم صورت    جذب اين ويتامين در قسمت ابتدايي روده باريك، توسط مكانيسم انتقال فعال وا              
تجربيات باليني نشان داده اند كه اين       .  باكتري هاي روده با سنتز بيوتين در تامين نياز بدن، نقش دارند             .  مي گيرد

جذب آن از غذاهاي مختلف به طور قابل مالحظه اي متفاوت          .  ويتامين در قسمت انتهايي كولون نيز جذب مي شود       
 .بيوتين غذا جذب مي شود% 50است، اما به طور متوسط تقريباً 

 متابوليسم و دفع 

 آمين  –ωآنزيمي كه هيدروليز شاخه هاي بيوتين را از گروه          (فعاليت طبيعي هالوآنزيم سنتاز و بيوتينيداز        
بنابراين، محتمل است كه باز گردش اين ويتامين از          .  براي متابوليسم بيوتين ضروري است    )  ليزين تسهيل مي كند  
بيوتينيداز همچنين اسيد ليپوئيك را از گروه اپسيلون ـ آمين ليزين هيدروليز            .  ي ضروري است  يك آپوآنزيم به ديگر   

دفع ادراري و مدفوعي از دريافت رژيمي آن باالتر          .  محصول اصلي دفعي اين ويتامين، بيوتين آزاد است        .  مي كند
 .است كه منعكس كننده بيوسنتز فلور روده اي است

RDA و تداخالت  

دريافت روزانه  .   ميكروگرم در روز است     30 شده براي دريافت آن در زنان و مردان برابر              مقدار توصيه 
سفيده خام تخم مرغ حاوي گليكوپروتئين        .   ميكروگرم برآورد مي شود    kcal  1000/50كافي و مطمئن تقريباً       

 .آويدين است كه به دليل پيوند با اين ويتامين مانع جذب آن مي شود

 منابع غذايي 

ساير منابع شامل دانه ها، گل كلم، نخود       .  غذايي خوب بيوتين جگر، برنج با پوسته و تخم مرغ است          منابع  
 .بيوتين به شكل آزاد در غذاهاي گياهي و به شكل تركيبي در غذاهاي حيواني يافت مي شود. و ساردين هستند

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

روش هاي ميكروبيولوژي، رايج ترين روش ارزيابي وضعيت       اندازه گيري بيوتين با استفاده از ايزوتوپ ها و         
 پيكوگرم در   200-500ميزان طبيعي بيوتين در خون      .  ميزان آن در خون و ادرار متغير است       .  تغذيه اي بيوتين است  

آن محدوده طبيعي دفع ادراري     .   پيكوگرم در ميلي ليتر مي تواند نشانه كمبود باشد       100مقدار كمتر از    .  ميلي ليتر است 
 . ساعت است24 ميكروگرم در 100 تا بيشتر از 6از 
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 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان 

كمبود تجربي بيوتين منجر به درماتيت، ريزش مو، آتروفي          .  كمبود بيوتين به علّت فقر غذايي، نادر است        
يرطبيعي بودن  پرزهاي زبان، تغيير رنگ غشاي مخاطي، درد عضالني، سوزن سوزن شدن و هيپركلسترولمي و غ                

برخي عالئم و نشانه ها در افرادي كه تخم مرغ خام مي خورند و در بيماراني كه به مدت                  .  الكتروكارديوگرام مي شود 
 .طوالني دوز باالي آنتي بيوتيك مصرف مي كنند، مشاهده شده است

د، بايد حاوي   استفاده مي شون )   هفته 8بيش از   (محلول هاي تغذيه اي پيراروده اي كه به مدت طوالني           
.  ميكروگرم در روز از اين ويتامين در مدت چندين روز پاسخ مي دهد               300كمبود بيوتين به تجويز      .  بيوتين باشند 

كمبود هولوآنزيم سنتتاز، اختالل متابوليكي مادرزاد و نادري است كه با عالئم اريتماتوس، استفراغ مداوم و اختالل                  
 برابر باالتر از افراد طبيعي       500 اين آنزيم در بيماران،       (km)ت ميكاليس   ثاب.  در عملكرد ايمني شناخته مي شود     

 .فعاليت همه كربوكسيالزها در اين بيماران پايين است. گزارش شده است

كمبود بيوتينيداز نيز اختالل مادرزادي نادري است كه منجر به تاخير در تكامل نوروموتور، نيستاگموس،                 
در اين بيماران، فعاليت     .  ايمني، كتوز و انباشته شدن الكتات در بافت ها مي شود           هيپوتوني، اختالل در عملكرد      

 .بيوتينيداز پالسما پايين است، اما فعاليت كربوكسيالزها طبيعي است

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

مقادير بيش  .  دهد ميكروگرم بيوتين در روز پاسخ مي       10-100كمبود هولوآنزيم سنتتاز و بيوتينيداز به دوز        
 . ميكروگرم در روز در درازمدت در انسان مسموميت ايجاد نمي كند10از 

 اسيد فوليك، فوالت 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي 

فوالت به گروهي از تركيبات اطالق مي شود كه حلقه پتريدين، اسيد پاراآمينوبنزوئيك و اسيد گلوتاميك                 
فوالت هاي طبيعي به شكل     بيشتر.  است)  اسيد پتروئيل گلوتاميك  ( اسيد فوليك    شكل فعال بيولوژيك آن،   .  دارند

پلي گلوتامات هاي فوالت،   .  پلي گلوتامات هستند كه داراي اتصال اضافي اسيد گلوتاميك با يك پپتيد مي باشند               
بيوسنتز پورين و   عالوه بر اين، در      .  كوآنزيم هاي فعال بافت ها هستند و در انتقال مواد تك كربنه نقش دارند               

مثل تبديل متقابل سرين و      (پيريميدين، متابوليسم فورمات و تبديل اسيدهاي آمينه به يكديگر شركت مي كنند               
 يك رابطه متابوليك وجود     B12بين فوالت و    ).  گليسين، هموسيستئين به متيونين، هيستيدين به اسيد گلوتاميك        

وني مگالوبالستيك ناشي از اختالل در تقسيم و بلوغ سلولي،              هر دو منجر به كم خ      B12فوالت يا   كمبود  .  دارد
 .مي شود
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 جذب 

به طور  .  وجود اشكال مختلف فوالت در غذاها باعث شده است كه قابليت دسترسي آن ها شناخته نشود                
براي جذب فوالت غذايي، اشكال پلي گلوتامات بايد         .  فوالت غذايي توسط بدن قابل دسترسي است      %  50متوسط  
به نظر  .  ثير آنزيم هاي موجود در محيط روده و سلول هاي حاشيه مسواكي به مونوگلوتامات تبديل شوند                 تحت تا 

سلول هاي حاشيه مسواكي، در انتقال فوالت از غشاء سلولي          مي رسد كه پروتئين هاي پيوند شده با فوالت متصل به        
راهيدروفوالت تبديل و وارد وريد باب        قسمتي از مونوگلوتامات جذب شده به متيل تت          .  روده نقش داشته باشند    

 . مي شود
. ، سلياك و بيماري كرون بر جذب فوالت اثر منفي دارند           اسپروي گرمسيري سندرم هاي سوء جذب مثل     

اختالل در توانايي جذب اين ويتامين ممكن است در سوء تغذيه ناشي از الكليسم و كساني كه از داروهايي مثل                        
 .ند، ايجاد شودسولفاساالزين استفاده مي كن

 متابوليسم و دفع 

اسيد (اسيد پتروئيل اسيد گلوتاميك     .   ـ متيل تتراهيدروفوالت، شكل غالب در حال گردش فوالت است           5
 ـ متيل تتراهيدروفوالت تبديل مي شود كه در كبد ذخيره مي شود               5توسط كبد برداشته مي شود و به         )  فوليك

در بيماران  .   قابل دسترسي در اختيار بافت هاي محيطي قرار مي گيرد          يا به شكل  )  عمدتاً به شكل پلي گلوتامات     (
كاتابوليسم فوالت نامشخص است و تنها       .  مبتال به سيروز الكلي، ممكن است ذخيره فوالت در كبد كاهش يابد              

 .مقدار كمي از فوالت دست نخورده در ادرار افراد طبيعي و سالم دفع مي شود

RDAو تداخالت  

RDA    زيست فراهمي فوالت غذايي بستگي دارد و برآوردي از ميزان مورد نياز جهت حفظ                  فوالت به
 .باشد ميكروگرم در روز مي400مقدار توصيه شده دريافت آن براي مردان و زنان برابر . ذخاير بافتي ويتامين است

 منابع غذايي 

ازه، جگر و برخي ميوه هاي     فوالت در غذاهاي متنوعي وجود دارد، اما مقدار آن در سبزيجات برگ سبز ت              
 .فوالت موجود در  غذاها ممكن است در طول فرايند و پخت از بين برود % 50-95. تازه فراوان است

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

اندازه گيري سطح فوالت سرم و گلبول قرمز خون عملي ترين و رايج ترين روش استفاده شده جهت                      
يا با استفاده از      )  الكتوباسيلوس كازئي (يري به روش ميكروبيولوژي        اندازه گ.  ارزيابي وضعيت فوالت است     

 نانوگرم در ميلي ليتر    3 نانوگرم در ميلي ليتر و كمبود        6ميزان قابل قبول فوالت سرم      .  راديوايزوتوپ انجام مي شود  
.  در ميلي ليتر است    نانوگرم 140 و كمتر از     160اين مقادير براي فوالت گلبول هاي قرمز، به ترتيب، بيشتر از           .  است

فوالت پالسما منعكس كننده دريافت اخير غذايي است، در حالي كه فوالت گلبول هاي قرمز، شاخص ذخاير بافتي                  
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آزمون هاي بار  .  برخي آنتي بيوتيك ها و متوتركسات ممكن است با روش ميكروبيولوژي تداخل داشته باشند             .  است
بيماران .  اكسي يوريدين شاخص هاي معمول وضعيت فوالت نيستند       و دي   )  دفع ايمينوگلوتاميك اسيد  (هيستيدين  

 . جلوگيري شودB12مشكوك به كمبود فوالت بايد مورد ارزيابي بيشتر قرار گيرند تا از كمبود احتمالي توام 

 عالئم و نشانه هاي كمبود و اثرات آن 

كمبود .  دهده شده رخ مي   هاي پخت ها و سبزي  كمبود به دليل دريافت ناكافي به علت عدم مصرف ميوه          
كمبود .   نيست B12فوالت به كم خوني مگالوبالستيك منجر مي شود كه قابل تشخيص از كم خوني ناشي از كمبود                

كمبود شديد ممكن است    .   ديده مي شود، همراه است     B12فوالت به ندرت با عوارض عصبي كه غالباً در كمبود             
ي در اعمال روده به علّت غيرطبيعي شدن سرعت بازگردش               منجر به از دست رفتن پرزهاي زبان و تغييرات            

. ثابت شود   B12قبل از درمان كم خوني مگالوبالستيك با فوالت، بايد عدم كمبود             .  سلول هاي پرزهاي روده گردد   
عوارض هماتولوژيك را اصالح خواهد كرد، ولي نقص لوله عصبي              B12درمان با فوالت در صورت وجود كمبود         

نقص لوله    (NTDمكمل اسيد فوليك در دوره نهفته، جهت پيشگيري از            .  مبود باقي خواهد ماند   ناشي از اين ك   
بيماران مبتال به كم خوني مگالوبالستيك بايد جهت تعيين اثرات دريافت دارو و الكل                 .  توصيه مي شود )  عصبي

 ميلي گرم در روز    1اي، يك دوز    در بزرگساالن مبتال به كمبود فوالت بدون اسپرو يا سوء جذب روده             .  ارزيابي شوند 
 ميكروگرم در روز در دوران       100 ميكروگرم در روز در طول دوران بارداري و            400مكمل  .  كافي به نظر مي رسد   

 .شيردهي پيشنهاد مي شود

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

 مصرف دوزهاي خوراكي تا     با وجود اين،  .  نياز به استفاده از دوزهاي باالي فوالت به ندرت الزم مي شود           
اما، دوزهاي باال ممكن است با اثرات ضد صرعي         .   ميلي گرم در روز در درازمدت بدون عوارض جانبي بوده است          15

، متابوليتي از   ) ـ فرميل تتراهيدروفوليك   5اسيد  (لوكووارين  .  فنوباربيتال، پريميدون و فنيتوئين تداخل داشته باشد       
الت هايي از قبيل متوتروكسات را زماني كه در دوز باال مصرف مي شود، از بين                  فوالت است كه اثرات ضد فو      

مكمل هاي روزانه اسيد فوليك جهت جلوگيري از مسموميت ناشي از دوزهاي پايين متوتروكسات درماني                .  مي برد
 .در طوالني مدت، مفيد است

 )نياسين( B3ويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

نيكوتني آميد تركيبي از نوكلئوتيد پيريدين      .   در همه سلول ها عمدتاً به شكل آميد وجود دارد          اين ويتامين 
هر دو كوآنزيم به عنوان كوفاكتور در گليكوليز و واكنش هاي               .   است NADP و    NADشامل كوآنزيم هاي    

تنفس باال مثل سيستم    بافت هاي با   .  اكسيداسيون و احيا يا سيستم هاي دهيدروژناز در تنفس سلولي شركت دارند           
شكل احيا    (NADPHسنتز اسيدهاي چرب به      .  عصبي مركزي، بيشتر تحت تاثير كمبود نياسين قرار مي گيرند          



 584/نقش تغذيه در سالمت و بيماري  / 10گفتار 
 

 

 . نياز داردNADو اكسيداسيون آن ها به ) NADPشده 

 آن به مولكول هاي     (ADPR)، انتقال بخش آدنوزين دي فسفات ريبوز          NADنقش بيوشيميايي تازه     
از .   سنتتاز تسهيل مي شوند   ADPR ترانس ريبوزيالز و پلي      ADPين واكنش ها توسط آنزيم هاي     ا.  پذيرنده است 

 ADPR سلول ها در هسته ساخته و به كار گرفته مي شود، يكي از مهمترين اعمال پلي                   NADآن جا كه بيشتر     
جاد پلي   جهت اي   DNA مي شكند، مقادير زيادي       DNAوقتي كه رشته اي در       .   است DNAسنتتاز بازسازي    

ADPRبه كار مي رود تا به عنوان عالمتي براي آنزيم هاي ترميم كننده عمل كند . 

 جذب

نياسين در غلظت پايين توسط يك حامل واسطه از راه انتشار تسهيل شده وابسته به سديم و در غلظت                     
عتياد به الكل مختل    جذب ممكن است در اثر ا      .  باالتر از طريق انتشار ساده از معده و روده باريك جذب مي شود             

نياسين در غذاهاي حيواني به ميزان زيادي به صورت نيكوتين آميد در نوكلئوتيدها با مقدار كمي اسيد                        .  شود
 .نوكلئوتيدها در زمان جذب به نيكوتين آميد تبديل مي شوند. نيكوتينيك يا نيكوتين آميد آزاد وجود دارد

 متابوليسم و دفع

وتين آميد دي نوكلئوتيد به نيكوتين آميد تبديل مي شود، اما تبديل مستقيم             اسيد نيكوتينيك از مسير نيك    
ـ   N متيل نيكوتين آميد و مقداري نيز به         Nنيكوتين آميد به    .  ثابت نشده است   ـ  2 ـ متيل  ـ كربوكساميد  5ـ پيريدون 

اتابوليت هايي مثل   درصد نياسين را به صورت ك      30 تا   20به طور طبيعي، بزرگساالن     .  تبديل مي شود )  پيريدون-2(
N      مقدار نياسين دست نخورده كه در      .   پيريدون دفع مي كنند   -2 درصد را به صورت      60 تا   40 متيل نيكوتين آميد و

 .ادرار دفع مي شود، كم است و خيلي كم، تحت تاثير دريافت غذايي نياسين يا تريپتوفان قرار مي گيرد

RDAو تداخالت  

RDA      ياسين بيان مي شود كه يك معادل نياسين برابر با           براي نياسين بر حسب معادل نmg1   نياسين يا 
 1000 نياسين براي بزرگساالن با انرژي مصرفي ارتباط دارد كه براي هر               RDA.   ميلي گرم تريپتوفان است     60

وز گرم در ر   ميلي 14گرم و در زنان      ميلي 16مقدار توصيه شده در مردان      .   معادل نياسين الزم است    6/6كيلوكالري  
 .شودمقادير نياز بيشتري در بارداري و شيردهي نشان توصيه مي. است

 منابع غذايي

حبوبات، .  نياسين بسيار پايدار است و در مقابل عمل پخت، نگهداري و حرارت درازمدت مقاوم است                   
 به  اما نياسين ممكن است در گندم، ذرت و محصوالت خاصي از غالت            .  غالت و گوشت ها منابع خوب آن هستند      

ماهي، ماكيان و گوشت    .  موجود مي باشد كه در بدن انسان قابل دسترسي نيست        )  به نام نياسيتين  (شكل پيوند شده    
 .قرمز با مقدار باالي نياسين و تريپتوفان، منابع عالي نياسين هستند
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 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

تنها روش  .  ود دارد براي ارزيابي وضعيت تغذيه اي اين ويتامين روش آزمايشگاهي محدودي وج                
 پيريدون  -2متيل نيكوتين آميد و      -Nبيوشيميايي عملي، اندازه گيري سطح ادراري متابوليت هاي نياسين، شامل           

 -2در شرايط طبيعي نسبت     .  نسبتي از اين دو به عنوان شاخصي از وضعيت تغذيه اي در نظر گرفته مي شود              .  است
 . نشان دهنده كمبود نياسين است1نسبت كمتر از .  است4به  4/1 متيل نيكوتين آميد دفعي، Nپيريدون به 

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان 

هاي كمبود نياسين منجر به پالگر مي شود كه با اسهال، درماتيت، كاهش سلول هاي مغزي، بيماري                   
ني، ضعف، تحريك   عالئم اوليه ممكن است شامل بي اشتهايي روا       .  كليوي و كبدي و نهايتا مرگ شناخته مي شود        

در قسمت هاي مختلف   )  گرگرفتگي(پذيري، بي خوابي، التهاب زبان، زخم گوشه لب، بي حسي، احساس سوزش               
اولين ضايعات، مربوط به غشاي مخاطي      .  اسهال و يبوست متناوب شايد ديده شود      .  بدن، سرگيجه و فراموشي باشد    

 بويژه در قسمت هايي از بدن كه در معرض نور خورشيد           ضايعات پوستي پيگمانته شده،   .  دهان، زبان و واژن هستند    
اختالل دماغي معموالً در حالت      .  قرار مي گيرند، مثل صورت، دست ها، گردن، پاها و بازوان بيشتر ديده مي شود               

 .پيشرفته كمبود تظاهر مي يابد
براي .  ي دهد ساعت پاسخ م   24درمان با اسيد نيكوتينيك يا نيكوتين آميد، به سرعت و اغلب در مدت                 

درمان پيشنهاد شده،   .  جلوگيري از گرگرفتگي ناشي از اسيد نيكوتينيك، معموالً نيكوتين آميد ترجيح داده مي شود              
 بار يا   2 ميلي گرم به صورت تزريقي       25 بار در روز و يا        10 ميلي گرم نياسين است كه بيش از          50دوز خوراكي   

ر بيماري هارت ـ ناپ به علّت اختالل در استفاده از تريپتوفان و              پالگر ممكن است د   .  بيشتر در روز داده مي شود     
 .برخي بيماراني كه توموركارسينوئيدي دارند، هم اتفاق افتد

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن

به عنوان گشاد كننده عروقي و پايين آورنده كلسترول خون استفاده           )  نه نيكوتين آميد  (از اسيد نيكوتينيك    
.  دوزهاي باالي آن ممكن است باعث كاهش تري گليسريد و به ميزان كمتري كلسترول پالسما شود                  .شده است 

 درصد و حتي بيشتر و       20-80وقتي كه اسيد نيكوتينيك به تنهايي استفاده مي شود، تري گليسريد ممكن است               
LDL-C   ،قابل پيوند يا اسيد     در صورتي كه اسيد نيكوتينيك همراه با رزين        .   درصد كاهش يابد   10-15 پالسما 

دوزهاي باالي اسيد نيكوتينيك به      .   درصد برسد  60 تا   40صفراوي استفاده شود، ميزان كاهش ممكن است به           
علّت اثرات مضر مثل غيرطبيعي شدن عمل كبد، هيپرگليسمي، افزايش اسيد اوريك پالسما و انبساط عروقي، بايد                  

 .ش اسيد نيكوتينيك توصيه نمي شودفرآورده هاي آهسته ـ ره. با احتياط مصرف شوند
 اسيد پانتوتنيك 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

 آالنين است كه    - كمپلكس و تركيبي از اسيد بوتيريك و بتا        Bاسيد پانتوتنيك يكي از ويتامين هاي گروه       
ئين و گروه    فسفوپانتوت -4 و   COAاسيد پانتوتنيك پيش ساز     .  توسط يك پيوند پپتيدي به هم متصل شده اند          
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.  نياز دارند  ACP يا   COA آنزيم شناخته شده اند كه به       70بيش از   .   است (ACP)پروستتيك پروتئين ناقل آسيل     
اين آنزيم ها در سنتز اسيدهاي چرب، متابوليسم ليپيد، كربوهيدرات، اسيدهاي آمينه، سنتز كلسترول و برخي                      

يك استرتيول كه عموماً    (كنش انتقال گروه آسيل       براي انجام وا   ACP و   COA.  مسيرهاي ديگر درگير هستند   
 .كبد و غدد فوق كليوي باالترين غلظت آن را دارند، اما ذخاير بدني آن پايين است. الزم هستند) واسطه است

 جذب 

. فلور ميكروبي روده نيز مي تواند منبع اين ويتامين باشد        .  تقريباً نيمي از اسيد پانتوتنيك غذا جذب مي شود       
سلولي اين ويتامين توسط يك مكانيسم قابل اشباع مخصوص در رابطه با هم انتقالي يون هاي سديم                    برداشت  

 .انجام مي گيرد

 متابوليسم و دفع 

 فسفوپانتوتئين فسفوريله مي شود به دنبال آن با اضافه شدن            -4 به اسيد    ATPاسيد پانتوتنيك توسط    
 (AMP)با افزايش آدنوزين مونوفسفات      .  گيري مي شود  فسفوپانتوتئين و دكربوكسيالسيون پي     -4سيستئين به   

 فسفو پانتوتئين به    -4در اثر اتصال    .   تبديل مي شود  COA فسفو پانتوتئين به      -4متعاقب فسفوريالسيون ريبوز،    
. دفع ادراري اسيد پانتوتنيك متناسب با دريافت آن است         .   يك فسفودي استر تشكيل مي شود     ACPيك سرين از    

 .استميلي گرم در روز  1-2و در مدفوع ميلي گرم در روز  2-7ر ادرار دفع طبيعي آن د

RDAو تداخالت  

و تنها در شيردهي و بارداري مقدار بيشتري        .  شودگرم در روز توصيه مي     ميلي 5اسيد پانتوتنيك به مقدار     
 .ممكن است مورد نياز باشد

 منابع غذايي 

 .آن شامل گوشت، دانه كامل غالت و حبوبات استمنابع خوب . اين ويتامين در غذاها پراكنده است

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

پانتوتنات خون كامل و ادرار مي تواند به وسيله روش ميكروبيولوژيك و راديوايميون بعد از افزودن                       
 متوسط.  سطح سرمي ويتامين شاخص تغذيه اي قابل اعتمادي نيست        .  پانتوتيناز از نمونه خون يا ادرار تعيين شود        

 ميكروگرم در دسي ليتر مي تواند      100ميزان كمتر از    .   ميكروگرم در دسي ليتر است     300تا  100ميزان آن در خون     
 .نشان دهنده كمبود باشد

 نشانه ها و عالئم كمبود و درمان 

كمبود تجربي در افرادي    .  شواهد باليني كمي در مورد كمبود رژيمي اين ويتامين در انسان موجود است              
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داده شده و در افرادي كه رژيم نيمه سنتتيك          )  آنتاگونيست اين ويتامين  (ها اسيد امگا ـ متيل پانتوتنيك        كه به آن   
استفراغ، بي حالي، درد شكمي،      :  عالئم و نشانه ها عبارتند از     .  فقير از اين ويتامين داشته اند، ايجاد شده است           

 كمبود اسيد پانتوتنيك به تنهايي نادر است،        .سوزش، قولنج و گرفتگي، خستگي، بي خوابي و سوزن سوزن شدن پا           
 . كمپلكس اتفاق افتدBاما كمبود حاشيه اي ممكن است همگام با كمبود ساير ويتامين هاي 

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

 گرم در روز،    20 تا   10در استفاده از دوز      .   گرم در روز مسموميت ايجاد نكرده اند         10دوزهاي حداكثر   
 .گزارش شده استاسهال 

 ) ريبوفالوين (B2ويتامين 

 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

 كمپلكس است و تركيبي از حلقه ايزوآلوكسازين و زنجيره          Bريبوفالوين ويتاميني محلول در آب، از گروه        
 (FAD)تيد   و فالوين آدنين دي نوكلئو     (FMN)كوآنزيم هاي اين ويتامين، فالوين مونونوكلئوتيد      .  جانبي ريبيتول 

 به صورت كوواالن با سوكسينيك دهيدروژناز،        FAD.  هستند كه به طور برگشت پذير با آپوآنزيم پيوند مي شوند           
 .ساركوزين دهيدروژناز و مونو آمين اكسيد از پيوند مي شود

آنزيم هاي وابسته به ريبوفالوين، انجام يك سلسله از واكنش هاي شيميايي از جمله انتقال دهنده تك                   
لكترون ها، واكنش هاي وابسته و غير وابسته به نوكلئوتيد پيريدين، دي سولفيدردوكتازها و اكسيژن ردوكتازها را                  ا

اين آنزيم ها نقش مهمي در سوخت و ساز اسيدهاي آمينه، پورين و پيريميدين، اكسيداسيون                   .  تسهيل مي كنند 
، اسيد فوليك، پيريدوكسامين و      Kتامين  كولين و اسيدهاي چرب، گليكوليز، چرخه كربس و سوخت و ساز وي                

 موجود در غذا، توسط آنزيم هاي غير        FAD و   FMNكوآنزيم هاي  .  اين ويتامين ذخيره موثر ندارد     .  نياسين دارند 
 .ريبوفالوين آزاد در شير و تخم مرغ يافت مي شود. اختصاصي به ريبوفالوين هيدروليز مي شوند

 جذب

اين فرايند طي مكانيسم انتقال با ظرفيت         .  ت ابتدايي روده است    جايگاه عمده جذب ريبوفالوين، قسم     
 ميلي گرم ويتامين،    25فرايند جذب با    .  محدود كه شامل فسفوريالسيون و دفسفوريالسيون است، انجام مي شود          

ميزان اساسي ريبوفالوين در گردش به طور غير اختصاصي به آلبومين سرم، پيوند و مقادير كمتري                 .  اشباع مي شود 
 .به ساير پروتئين ها متصل مي شود

 متابوليسم و دفع

احتماالً بيوسنتز  .   تبديل مي شود  FAD و   FMN پيروفسفوريالز به    FADريبوفالوين با عمل فالوكيناز و      
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 را به    FMNفسفاتاز اختصاصي و غير اختصاصي،         .   صورت مي گيرد   FADآپوآنزيم قبل از اتصال كوواالن         
 .يزان ريبوفالوين در ادرار و مدفوع بيش از متابوليت هاي مربوط به آن استم. ريبوفالوين تجزيه مي كنند

RDA و تداخالت  

بر اين اساس ميزان     .             مقادير توصيه شده ريبوفالوين با سن، جنس، بارداري و شيردهي تغيير مي كند               
آنزيم هاي وابسته به   .  ر زنان است  گرم در روز د   ميلي1/1گرم در روز براي مردان و         ميلي 3/1دريافت توصيه شده،    

 . نقش دارندKريبوفالوين در بيوسنتز نياسين ازتريپتوفان و انتقال كوآنزيم ها از پيريدوكسين، اسيد فوليك وويتامين

 منابع غذايي

منابع  غذايي ريبوفالوين شامل شير، ماست، پنير، گوشت، تخم مرغ، كلم بروكلي، مارچوبه، پرتقال و دانه                 
 .اين ويتامين در مقابل نور و حرارت ناپايدار است. ت استكامل غال

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

درماتيت سبوره اي لب و دهان، شيلوز، گلوسيت، زخم        :  عالئم و نشانه هاي كمبود در ريبوفالوين عبارتند از       
وفالوين به تنهايي، به ندرت     كمبود ريب .  گوشه دهان، سوزش و خارش چشم ها، افزايش عروق قرنيه و كم خوني             

 نيز هستند و تداخالت مواد مغذي        Bزيرا منابع غذايي اين ويتامين حاوي ساير ويتامين هاي گروه            .  اتفاق مي افتد 
متابوليسم ريبوفالوين در بيماران درمان شده با كلرپرومازين، تتراسايكلين، ايمي            .  تصوير باليني را پيچيده مي كند    

نقش قرص هاي ضد بارداري در افزايش نياز به ريبوفالوين مورد           .  ين و فنوتيازين تغيير مي كند    پرامين، آمي تريپتيل  
.  ميلي گرم در روز به مدت يك هفته درمان مي شود          10-15كمبود ريبوفالوين معموالً با دوز خوراكي       .  ترديد است 

 .رددر سوء جذب شديد، مي توان از طريق پيراروده اي از اين ويتامين استفاده ك

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

 در شرايط آزمايشگاهي رايج ترين     FADفعاليت گلوتاتيون ردوكتاز گلبول قرمز و برانگيختن آن با افزودن           
روش هاي اسپكتروفلوئومتري و   .  است%  76حداكثر محدوده طبيعي تحريك،     .  روش اندازه گيري ريبوفالوين است   

HPLC        همچنين از پروتئين پيوند شده با ريبوفالوين        .  ون و ادرار وجود دارد     براي تعيين مقدار اين ويتامين در خ
 .موجود در سفيده تخم مرغ جهت تعيين آن در ادرار استفاده مي شود

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

مسموميت در حيوانات آزمايشگاهي، بسيار كم        .  هيچ گزارشي از مسموميت در انسان داده نشده است           
كمبود كارنيتين  :  تالل متابوليكي مادرزاد مربوط به كمبود ريبوفالوين گزارش شده است كه عبارتند از             سه اخ .  است

 . آديپيك اسيداوري– دهيدروژناز با زنجيره كوتاه و اتيل مالونيك COAبا ميوپاتي ليپيد، كمبود آسيل 
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 )تيامين (B1ويتامين 
 مسيرهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

 كمپلكس است كه از يك پيريميدين و حلقه تيازول با يك زنجيره جانبي                 B گروه   تيامين ويتاميني از  
 است كه براي عمل       (TPP)كوآنزيم حاصل از آن، تيامين پيروفسفات          .  هيدروكسي اتيل تشكيل شده است      

 مثل پيرووات، كتوگلوتارات و دكربوكسيالسيون كتواسيدهاي با        (آنزيم هاي مسئول دكربوكسيالسيون اكسيداتيو      
 همچنين در مسير    TPP.  در گليكوليز، چرخه كربس و متابوليسم اسيدهاي آمينه مورد نياز است           )  زنجيره شاخه دار 

 . پنتوز فسفات براي آنزيم ترانس كتوالز مورد نياز است
 به كانال سديمي    TTPبه نظر مي رسد كه     .   است (TTP)محصول متابوليكي ديگر، تيامين تري فسفات       

 را از غشاي عصب     TTPسموم مشخصي با بلوكه كردن كانال سديم        .  ديك آن پيوند مي شود   غشاهاي عصبي يا نز   
.  همراه با نفوذ سديم ممكن است براي انتشار جريان عصبي ضروري مي باشد             TTPدفسفوريالسيون  .  جدا مي كنند 

 . به مقدار قابل مالحظه اي ذخيره نمي شوندTPPتيامين و 

 جذب

ژيك به وسيله انتقال فعال و در غلظت باالتر به وسيله انتشار غيرفعال در               جذب تيامين در غلظت فيزيولو    
انتقال فعال اين ويتامين ممكن است با فسفوريالسيون وابسته به سديم و                .  قسمت بااليي روده انجام مي گيرد     

 .تيامين به صورت پيوند شده با پروتئين در خون وجود ندارد. تيامين توام شود

 متابوليسم و دفع

مهمترين اندام براي انجام    .   تبديل مي شود  TPPتيامين در داخل سلول، توسط تيامين پيروفسفوكيناز به          
در اين  .  بيماران مبتال به سيروز كبدي، در فسفوريالسيون تيامين دچار مشكل هستند              .  اين واكنش كبد است    

 شكل اصلي تيامين در بدن       TPP.  دهدبيماران، فعاليت ترانس كتوالز گلبول قرمز به درمان با تيامين جواب نمي              
غلظت .  نيمي از اين مقدار در ماهيچه وجود دارد        .  منبع ذخيره عمده بدن را تشكيل مي دهد       %  80است كه تقريباً    

 متابوليت از   20بيش از   .  باالي آن در ماهيچه احتماالً نشان دهنده ارتباط سوخت و ساز كربوهيدرات به آن است                
اين متابوليت ها عموماً با تركيبات حلقه پيريميدين و حلقه تيازول جانشين            .  افت شده است  تيامين در ادرار انسان ي    

 .الكل دهيدروژناز، زنجيره جانبي هيدروكسي اتيل تيامين و بخش تيازول آن را اكسيد مي كند. شده اند

RDA و تداخالت  

RDA            5/0دريافت  .  ي بستگي دارد   براي تيامين با سن، جنس، بارداري، شيردهي و دريافت انرژي دريافت 
 . براي بزرگساالن توصيه مي شودmg1 كيلوكالري انرژي با حداقل دريافت 1000ميلي گرم تيامين به ازاي هر 

آنتاگونيست هاي اين ويتامين شامل    .  مصرف زياد الكل و كمبود فوالت منجر به سوء جذب اين ويتامين مي شود               
تغذيه مجدد بعد از گرسنگي ممكن  است باعث كمبود          .  ه و چاي هستند   اسيد كافئيك و اسيد تانيك موجود در قهو       
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زيرا ذخاير اين ويتامين ممكن است جهت انجام سوخت و ساز مقدار زيادي كربوهيدرات                  .  ناگهاني تيامين شود  
 .ناكافي باشد

 منابع غذايي

 .شده غالت استمنابع خوب اين ويتامين شامل حبوبات، دانه كامل غالت، نان و ساير محصوالت غني 

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

مهمترين روش براي ارزيابي وضعيت تيامين، اندازه گيري فعاليت ترانس كتوالز گلبول قرمز و تحريك آن               
-15و متوسط طبيعي آن     %    23حد باالي محدوده طبيعي تحريك      .   در شرايط آزمايشگاهي است    TPPبا افزودن   

براي اندازه گيري  .  است%  67تا  %  28و در انسفالوپاتي ورنيكه      %  35در بري بري، متوسط تحريك       .  است%  12
متوسط تيامين خون تام در افراد       .   و اسپكتروفلورمتري استفاده مي شود     HPLCتيامين سرم و ادرار از روش هاي        

. تر است  نانوگرم در ميلي لي   39و در بيماران مبتال به بري بري         )  50-80محدوده  ( نانوگرم در ميلي ليتر     68كنترل  
 ميكروگرم  150 ميكروگرم به ازاي هر گرم كرآتينين و در كودكان           60دفع طبيعي آن در ادرار بزرگساالن، بيشتر از         

 .به ازاي هر گرم كرآتينين است

 عالئم و نشانه هاي كمبود و درمان آن 

ختالل بي اشتهايي رواني، ا  :  بري بري خشك داراي پلي نوروپاتي مزمن و عالئم ديگري است، شامل               
حركتي، اختالل حسي، ضعف، كاهش طول مدت زمان توجه و دقت، درد پشت پا، سوزن سوزن شدن، فلج پا، فلج                     
عضالت دست و انگشتان، فلج چشم و نيستاگموس و عالئم بري بري مرطوب شامل؛ ادم و باال بودن برون ده                        

از ديگر عالئم و    .  ت بدني تشديد شود   قلبي ناشي از نارسايي قلبي است كه ممكن است تحت اثر عفونت يا فعالي               
نشانه هاي آن افزايش ضربان قلب، تنگي نفس، درد قفسه سينه، افزايش فشار خون سيستوليك و پولمونري                       

 .مادرزادي است
نوروپاتي ناشي از كمبود اين ويتامين، مي تواند به علّت عالئم غير اختصاصي مثل ضعف، گرفتگي عضالت و                       

با توجه به اين كه بري بري يك حالت اضطراري است، درمان، دادن             .  مول شناسايي شود  سوزش پا كمتر از حد مع     
mg  100            پاسخ معموالً بعد از چند ساعت      .   هيدروكلريد تيامين در روز به صورت داخل وريدي يا ماهيچه اي است

 .قابل توجه است
ناشي از كاهش ميل تركيبي      مي تواند يك اختالل متابوليكي مادرزاد نادر         سندرم و رنيكه ـ كورساكوف    

اين سندرم هنگامي كه بيمار ذخاير       .   همراه با سطح پايين تر ترانس كتوالز باشد        TPPآنزيم ترانس كتوالز براي      
بعضي از عالئم   .  كافي تيامين دارد، پنهان مي ماند و در مصرف الكل، كمبود رژيمي يا سوء جذب، نمايان مي شود                 

 فلج چشم ها، نيستاگموس، گيجي، اختالل در حافظه كوتاه مدت و از دادن                اختالل حركتي، :  مشخص عبارتند از  
 ميلي گرم در روز     15 تا   10 تيامين داخل عضالني يا داخل وريدي و         mg  100اين بيماران معموالً به دادن      .  حافظه

 .به صورت خوراكي پاسخ مي دهند
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 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

شامل موارد زير   )   كورساكوف –عالوه بر سندرم ورنيكه      (اد مربوط به تيامين      اختالالت متابوليكي مادرز  
انسفالو ميلوپاتي  (، كمبود پيرووات دهيدروژناز     )بيماري شربت افرا  (كمبود دكربوكسيالز كتواسيدهاي شاخه دار     :  است

 .و كم خوني مگالوبالستيك همراه با ديابت مليتوس) نكروزه تحت حاد
براي انسان غير سمي است، در صورتي كه دوزهاي پيراروده اي بيشتر            گرم در روز    ميلي  300دوز خوراكي   

ممكن است سبب بي اشتهايي، خواب آلودگي، بي حركتي خفيف و كاهش تونيسيته                 ميلي گرم در روز       400از  
 .دستگاه گوارش شود

 مواد معدني و ريز مغذي ها 
  منيزيم ●     كلسيم●
 فسفر ●   يد  ●
   وي  ر ●   آهن  ●
 ساير مواد مغذي ●

 كلسيم 

 راه هاي فيزيولوژي و بيوشيميايي 

. آن در استخوان قرار دارد     %  99كلسيم پنجمين ماده موجود در بدن و فراوانترين كاتيون آن است كه                
كلسيم براي تشكيل اسكلت و دندانها، تسهيل عملكرد ماهيچه و اعصاب از طريق تاثير بر تحريك پذيري و تحت                    

لخته شدن خون نيز وابسته به       .  قرار دادن عمل نوروترانسميترها در انقباض و انبساط ماهيچه الزم است             تاثير  
نيمي از كلسيم پالسما به صورت يونيزه بوده، از لحاظ فيزيولوژيك فعال است و تحت تاثير هورموني                 .  كلسيم است 

 .شودكاهش عمده كلسيم يونيزه پالسما باعث تتاني و تشنج مي . قرار دارد

 جذب

شكل فعال  .   درصد كلسيم رژيم غذايي توسط سيستم انتقال فعال روده جذب مي شود            50 تا   25در حدود   
 دي هيدروكسي كوله كلسيفرول جهت انتقال فعال كلسيم از طريق توليد پروتئين متصل                25،  1 يعني   Dويتامين  

گرم در روز براي زنان و       ميلي 1000-  1200مقدار توصيه شده در روز،       .  شونده به كلسيم در روده، ضروري است       
 .مردان است

چند عامل غذايي جذب كلسيم را افزايش مي دهند،         .  جذب كلسيم به صورت غيرفعال نيز انجام مي گيرد        
اگزاالت و فيتات موجود در بعضي غذاها ممكن است           .  و الكتوز )  ليزين و آرژينين  (مانند بعضي اسيدهاي آمينه      
ناشي از سوء جذب چربي در نتيجه بيماري هاي روده اي         (اسيدهاي چرب جذب نشده     .  جذب كلسيم را كاهش دهند    

در روده با كلسيم پيوند مي يابند و با تشكيل تركيبات غيرقابل جذب، باعث تراز منفي                  )  يا برداشتن روده كوچك   
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 .كلسيم مي شوند

 متابوليسم و دفع 

.  تنظيم مي شود   Dكلسي تونين و ويتامين       سوخت و ساز كلسيم به وسيله هورمون هاي پاراتيروئيد،             
 ميلي  100-200در حالت طبيعي    .  ، جذب روده اي كلسيم را افزايش و دفع كليوي آن را كاهش مي دهد             Dويتامين  

حفظ كلسيم ممكن است به علّت دريافت باالي پروتئين         .  كلسيم روزانه از ادرار دفع مي شود     )   ميلي مول 5/2-5(گرم
 .يافت مقادير زياد پروتئين و سديم ممكن است نياز به كلسيم را افزايش دهددر. و سديم كاهش يابد

 منابع غذايي 

 شامل ماست، شير و       )   ميلي گرم يا بيشتر در هر واحد               300(منابع غذايي غني از كلسيم           
)  واحد  ميلي گرم يا بيشتر در هر      200(آبميوه هاي غني شده، پنير سوئيسي و ساردين با استخوان و منابع خوب آن               

سالمون با  :  عبارتند از )   ميلي گرم در هر واحد     100حداقل  (ساير منابع كلسيم    .  شامل پنير و غالت غني شده هستند      
ميزان كلسيم لبنيات كم چربي از حالت چربي         .  استخوان، سبزيجات برگ سبز، انواع كلم و برگ شلغم و مغزها             

 .نگرفته آن ها كمتر نيست و معموالً توصيه مي شوند

 زيابي وضعيت تغذيه اي ار

سطح كلسيم سرم با مقدار جذب آن       .  روش آزمايشگاهي مناسبي جهت ارزيابي دريافت كلسيم وجود ندارد        
سطح سرمي پايين بيش از آن كه مربوط به كمبود دريافت باشد، بر اثر شرايط پاتولوژيك مانند                     .  تنظيم مي شود 

در بيشتر موارد، سطح پايين كلسيم، نتيجه        .  روئيدي است  و هيپوپاراتي  Dسندرم هاي سوء جذب، كاهش ويتامين       
در هيپوآلبومينمي سطح كلسيم    .  كلسيم سرم به آلبومين متصل است      %  45كمبود آلبومين خون است، زيرا حدود        

در چنين  .   ميلي گرم در دسي ليتر به ازاي هر گرم در دسي ليتر كاهش آلبومين، پايين مي آيد                  8/0خون تا حدود    
 ميلي گرم در   5/8-5/10سطح كلسيم طبيعي سرم     .  يم قابل يونيزه شدن و فعال، طبيعي باقي مي ماند        شرايطي كلس 

عكس برداري و بيوپسي   .  متفاوت است )   ميلي  اكي واالن در ليتر      5/4-5 ميلي مول در ليتر و      13/2-63/2(دسي ليتر  
هنده دانسيته استخواني و وجود     استخوان و مقدار جذب انرژي كه در عكس راديولوژي مشخص مي شود، نشان د              

 .استئوپروز است

 عالئم، نشانه ها و درمان كمبود كلسيم

 عضالني،  –سوزن سوزن شدن، افزايش تحريك پذيري عصبي         :  عالئم و نشانه هاي هيپوكلسمي شامل    
 شكستگي استخوان، درد استخواني و كوتاه شدن قد نيز ممكن است،            .  گر گرفتگي عضالني، تتاني و تشنج است       

 Dاين عالئم و نشانه ها خاص كمبود كلسيم نيست و ممكن است نتيجه كاهش ويتامين                          .  اتفاق بيافتد 
) از دست دادن توده استخواني     (بستري شدن طوالني مدت يا بي تحركي موجب استئوپني            .  باشد)  استئوماالسي(

 .ناشي از كمبود كلسيم استخوان و افزايش دفع ادراري آن مي شود
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 زهاي باال و اثرات آن استفاده از دو

مصرف خوراكي مقادير باالي نمك هاي      .  در درمان هيپوكلسمي از فرآورده هاي كلسيم استفاده مي شود         
ممكن است از   )   ميلي گرم در روز     1500 تا   1000(دريافت باالي كلسيم     .  كلسيم موجب هيپركلسمي نمي شود    

ن يائسه دريافت باالي كلسيم همراه با جايگزيني استروژن و          در زنا .  استئوپروز جلوگيري كند و آن را به تاخير اندازد        
 Dجذب كلسيم به طبيعي بودن سطح خوني ويتامين         .  تمرينات ورزشي در پيشگيري و درمان استئوپروز موثر است        

 .بستگي دارد

 يد

 راه هاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

.  را تشكيل مي دهد    (T4، T3)يد كه يك ماده معدني كوچك است، قسمتي از هورمونهاي تيروئيد                 
اين هورمون ها در پاسخ به      .  هورمونهاي تيروئيد عمده تاثير خود را از راه تنظيم سنتز پروتئين اعمال مي كنند                 

در برخي از   .  تيروتروپين هيپوفيز ترشح شده و داراي اثرات انرژي زايي، قلبي ـ عروقي، متابوليك و مهاري هستند                
 .حروم نيز كمبود يد به اثبات رسيده و لذا برنامه كشوري نمك يددار، اجرا مي شودمناطق ايران و بويژه مناطق م

 جذب

يد معدني  %  95:   در گردش خون وجود دارد     "يديد"يد موجود در غذا به راحتي جذب مي شود و به شكل             
پيوند شدن با    به وسيله    T4و    T3قسمت اعظم   .  شكل معدني آن بيشتر در هورمون تيروئيد وجود دارد         .  يديد%  5و  

 .پروتئين حامل، منتقل مي شوند
گلوبولين متصل شونده به      .   درصد از كل تيروكسين پالسما به حالت آزاد است               03/0فقط حدود    

 .قسمتي از آن نيز به تيروكسين اتصال دارد. تيروكسين مهمترين حامل هورمون هاي تيروئيد است

 متابوليسم و دفع 

 T4.   در خون، متابوليزه مي شود    T4و    T3ه شامل جذب يون يديد و ترشح        يد در غذه تيروئيد در چند مرحل      
در انسان حدود   .  كبد مهمترين محل تجزيه هورمون هاي تيروئيد است      .  تبديل مي شود   T3در بافت هاي محيطي به     

دريافت و  .   روز از بدن دفع مي شود     7 تا   6تيروكسين به آرامي و با نيمه عمر        .  در مدفوع دفع مي شود   %  40تا  %  20
 .دفع يد در سطح تعادل حفظ مي شود

RDAو تداخالت مواد مغذي  

 ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است و به عبارت ديگر               2 تا   1نياز يد روزانه براي بزرگساالن       
 مثل(مواد گواترزاي طبيعي در بعضي از غذاها         .  شود ميكروگرم در روز براي زنان و مردان توصيه مي           150حدود  
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 .ممكن است در برخي مناطق موجب گواتر شود) كلم، كاساوا و خردل

 منابع غذايي

يد موجود  .  ميزان يد محصوالت گياهي پايين است      .  غذاها و جلبك هاي دريايي بهترين منابع يد هستند        
ز بسته به نحوه تهيه نان، اين محصول ني         .  در لبنيات و تخم مرغ بسته به نحوه تغذيه حيوانات متفاوت است               

 ميكروگرم يد وجود    76در هر گرم نمك يد دار       .  نمك يد دار مهمترين منبع تامين يد است       .  مي تواند منبع يد باشد   
 .دارد

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

 تا  4(يد متصل به پروتئين سرم      .   ميكروگرم در روز است    150متوسط دفع كليوي يد در انسان سالم حدود         
 TSHسطح  .  مايش عملكرد تيروئيد، نشان دهنده اختالالت تيروئيدي است         آز .است)   ميكروگرم در دسي ليتر     8

در حالت طبيعي   ( ميكرويونيت به ازاي ميلي ليتر نشان دهنده هيپوتيروئيدي است              6باالتر از   )  تيروتروپين(سرم  
 ). ميكرو واحد در ميلي ليتر6كمتر از 

 عالئم، نشانه ها و درمان كمبود يد

 7/5به طور كلي در جهان       .  تر آندميك و عامل كرتينيسم در كودكان است         كمبود يد، علّت شايع گوا     
اين كودكان داراي قد كوتاه، عقب ماندگي ذهني با عدم فعاليت، صورت بي              .  ميليون نفر به كرتينيسم مبتال هستند     

در .  موفقيت در درمان مستلزم تشخيص قبل از ظهور عالئم است             .  ريخت، دماغ پهن و زبان بزرگ هستند         
زرگساالن كاهش دسترسي به يد جهت سنتز هورمون تيروئيد موجب بزرگ شدن غده تيروئيد به صورت جبراني                   ب

كمبود يد بايد   .  براي درمان هيپوتيروئيديسم و گواتر ساده، از فرآورده هاي هورمون تيروئيد استفاده مي شود           .  مي شود
 .شودقبل از بارداري اصالح شود تا از ضايعات مغزي جنين جلوگيري 

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

دريافت باالي يد ممكن است در اثر ممانعت از تبديل يد معدني به آلي، موجب گواتر شود و اين پديده                       
در ژاپن اين مشكل    .   ميكروگرم در ميلي ليتر برسد     25 تا   15هنگامي رخ مي دهد كه غلظت يد پالسما به بيشتر از            

 ميكروگرم در روز براي     50-1000دريافت بين   .  يايي مصرف مي كنند، ديده شده است     در كساني كه جلبك هاي در    
 .بزرگساالن، بي خطر است

 آهن 
 راه هاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

آهن .  آهن به دليل حضور در تمام سلول ها در تعدادي از واكنش هاي بيوشيميايي كليدي شركت مي كند                
. زيم هاي مسئول انتقال الكترون و آنزيم هاي فعال كننده اكسيژن وجود دارد           در تركيبات مسئول انتقال اكسيژن، آن     

 ميلي گرم آهن به صورت     500-1000 ميلي گرم آهن در هموگلوبين خون،       2500 كيلوگرمي حدود    70يك مرد بالغ    
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 1500وديك زن بالغ حد   .  ذخيره به شكل هاي فريتين و هموسيدرين و عمدتاً در كبد، طحال و مغز استخوان دارد                
 . ميلي گرم است، به صورت ذخيره دارد500ميلي گرم آهن در گردش و مقدار پايين تري كه به ندرت بيشتر از 

 جذب 

آهن عمدتاً در دئودنوم و به مقدار كمتري در ساير              .  مراحل جذب آهن به خوبي شناخته نشده است          
ولي آهن  %)  10كمتر از   (پايين است   )  غيرهم(جذب آهن غيرآلي    .  قسمت هاي فوقاني روده كوچك جذب مي شود     

در كل، مقدار جذب آهن فرد      ).   درصد 20 تا   10(بيشتر جذب مي شود    )  از هموگلوبين و ميوگلوبين رژيم غذايي     (هم  
اسيد اسكوربيك و گوشت، جذب آهن غير هم را           . درصد است  10-20و در افراد دچار فقر آهن       %  10سالم، حدود   

جذب در  . )در زنان است  ميلي گرم در روز      5/1در مردان و    ميلي گرم در روز      1جذب طبيعي حدود    (تسهيل مي كند   
برخي گياهان  .  شرايط كمبود آهن، هنگام كاهش ذخيره آهن و هنگامي كه خونسازي افزايش مي يابد، باال مي رود               

ي احيا كننده،   قندها.  كه حاوي اگزاالت، فيتات، فيبر و تانن هستند، مي توانند جذب آهن غير هم را كاهش دهند                  
اختالالت روده اي ناشي از عدم تحمل گلوتن يا         .  اسيد اسكوربيك و هم جذب آهن غير هم را افزايش مي دهند            

آنتي اسيدها كه با غذا مصرف مي شوند ممكن         .  آكلريدري، جذب آهن غير هم را از رژيم غذايي كاهش مي دهند            
 .است جذب آهن را كاهش دهند

 متابوليسم و دفع 

ع تمام آهن موجود در گلبول هاي قرمز، در حفظ و در تشكيل سلول هاي جديد، دوباره استفاده                     در واق 
بيش .  آهن در پالسما به وسيله ترانسفرين انتقال مي يابد و به صورت فريتين و هموسيدرين ذخيره مي شود               .  مي شود

به غير از دفع    .   فريتين است  هموسيدرين معرف افزايش مولكول هاي   .  وزن اين پروتئين حاوي آهن است      %  30از  
ميلي گرم در    9/0آهن در دوره قاعدگي زنان، دفع روزانه آهن از پوست، مو، عرق، مخاط روده اي و ادرار به حدود                     

ميلي گرم در روز     5/0 ميلي ليتر در ماه است كه برابر دفع          60دفع خون قاعدگي در حدود       .  در بالغين مي رسد  روز  
 . آهن است

RDA مواد مغذي  و تداخالت 

و زنان در سن    ميلي گرم در روز      8مردان حدود     .  نياز به آهن با رشد و دفع فيزيولوژيك آن، متناسب است          
نياز به آهن در كودكان و در       .  زنان يائسه نيازي در حد مردان دارند      .  آهن نياز دارند  ميلي گرم در روز        18قاعدگي  

دريافت آهن در شيرخواران معموالً به دليل پايين بودن آهن           .  طول سه ماهه دوم و سوم بارداري افزايش مي يابد         
 6 تا   4اين مسئله با دادن غالت غني شده با آهن در           .  شير و محدود بودن ذخاير آهن در هنگام تولد، ناكافي است           

 .ماهگي اصالح مي شود
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 منابع غذايي

مرغ، ميوه ها و بعضي دانه هاي      دل و جگر، جوانه گندم، زرده تخم          :  غذاهاي داراي آهن باال عبارتند از      
مقادير كمتري در گوشت قرمز، ماهي، ماكيان، اغلب غالت و           .  خشك شده، اسفناج و ساير مواد غذايي غني شده         

 .شير، لبنيات و بيشتر سبزي هاي ريشه اي و غده اي حاوي آهن كمي هستند. سبزي هاي برگ سبز وجود دارد

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

اي هماتوكريت و هموگلوبين براي تشخيص كم خوني به كار مي رود، اما آزمايشات بيشتري              اندازه گيري ه
 1تقريباً  .  براي رسيدن به اين هدف، اندازه گيري فريتين سرم مفيد است             .  جهت اثبات كمبود آهن نياز است       

هش ذخيره آهن همراه    بنابراين، فريتين پايين سرم با كا     .   ذخيره آهن است   mg8ميكروگرم در ليتر فريتين معادل      
. اما عواملي مثل عفونت، بدخيمي و بيماي هاي التهابي ممكن است سبب افزايش كاذب فريتين سرم شوند                 .  است

يافته هاي آزمايشگاهي نشان مي دهد كه در فقر آهن، كاهش آهن سرم با افزايش ترانسفرين و كاهش درصد                      
 .  و رنگ آميزي مغز استخوان نيز مفيد استريخت شناسي نمونه خون محيطي.  همراه استTIBCاشباع 

 عالئم و نشانه ها و درمان كمبود آهن 

كمبود آهن يكي از شايع ترين كمبودهاي تغذيه اي در جهان است كه موجب خستگي، رنگ پريدگي، افزايش 
ضربان قلب، تنگي نفس، احساس سوزش زبان، از بين رفتن پرزهاي چشايي، كم خوني هيپوكروميك 

خستگي و اختالل عملكرد شناختي و هوشياري ممكن است در مراحل اوليه كمبود آهن و . يتيك مي شودميكروس
در ايران نيز بدليل شيوع باالي كم خوني ناشي از فقر آهن، برنامه هاي مختلفي . پيش از وقوع كم خوني اتفاق بيفتد

ي ديگر از مواد غذايي، اطالع رساني در سطح مانند مكمل ياري مادران باردار و شيرخواران، غني سازي آرد و برخ
 .عموم و تغذيه رايگان در مدارس اجرا شده است

سولفات .  درمان با مكمل هاي درماني حاوي فراورده هاي آهن جهت درمان كمبود آهن توصيه مي شود               
يگزيني ذخيره   ماه يا بيشتر براي جا      6تجويز اين تركيب به مدت       .  آهن خوراكي درمان انتخابي كمبود آهن است       

بعضي از بيماران ممكن است در اثر مصرف مكمل آهن، دچار عوارض گوارشي شوند كه                .  مغز استخوان الزم است   
در بعضي موارد، گلوكونات آهن به جاي سولفات         .  الزم است دوز اوليه كاهش و مقدار آن به تدريج افزايش يابد             

 جهت افزايش   Cد شامل غذاهاي حاوي آهن زياد و ويتامين           تغيير رژيم غذايي روزانه باي     .  آهن استفاده مي شود  
هنگامي كه كمبود   .  كمبود آهن بيشتر در شيرخواران، زنان باردار و در سنين باروري رخ مي دهد              .  جذب آهن باشد  

ا زير.  آهن در مرد يا زن يائسه اتفاق مي افتد، بايد به دنبال خونريزي به عنوان علّت احتمالي بروز كم خوني باشيم                     
رعايت چند نكته براي جذب بهتر آهن        .  خونريزي مزمن منجر به دفع آهن و سرانجام كم خوني فقر آهن مي شود             

هاي غذايي نه حين وعده غذايي، استفاده از آهن هِم و غير هِم به               نوشيدن چاي و قهوه بين وعده     :  قابل ذكر است  
 . برابر30فزايش محتواي آهن غذا تا هاي آهني براي اصورت همزمان، پختن غذاهاي اسيدي در قابلمه
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 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

افزايش جذب دارويي و غذايي روزانه يا تزريق خون ممكن است موجب اضافه بار آهن شود و حالت نادر                    
ي فقط افرادي كه بيمار   .  در فرد طبيعي، جذب آن با وجود مصرف زياد آن مهار مي شود             .  هموكروماتوز ايجاد كند  

با اين حال، مقادير باالي نمك هاي آهن         .  زمينه اي خاصي دارند، در معرض خطر ابتال به هموكروماتوز هستند            
 ماهگي  24 تا   12بيشتر مرگ و مير در كودكان خردسال بويژه در           .  سمي است، ولي به ندرت باعث مرگ مي شود        

تشخيص سريع و تزريق      .  شد گرم آهن مي تواند كشنده با         1-2براي كودك خردسال حتي        .  رخ مي دهد 
در صورت مسموميت با دوز باال،       .  ديفروكسامين ميزان مرگ و مير ناشي از مسموميت با آهن را كاهش مي دهد              

عالئمي مانند خستگي، سرگيجه، انوركسي، حالت تهوع، سر درد، استفراغ، كاهش وزن، تنگي نفس و تيرگي                      
 .شودپوست ظاهر مي

 منيزيم 

  بيوشيمياييراه هاي فيزيولوژي و

(در فضاي داخل سلولي     %  36آن در اسكلت استخواني،     %  60 گرم منيزيم است كه      24بدن انسان حاوي    
 سيستم آنزيمي مختلف نقش     300منيزيم در بيش از     .  در فضاي خارج سلولي است    %  1و  )  در عضالت مخطط  %  20
ربي، اسيد نوكلئيك، انقباض عضالني،      ، استفاده از گلوكز، سنتز پروتئين، چ        ATPمنيزيم براي متابوليسم     .  دارد

 – محل انجام فسفريالسيون اكسيداتيو      –غلظت منيزيم در ميتوكندري     .  سيستم انتقال غشايي و عصبي الزم است      
 . برابر سرم است3ميزان آن در گلبول هاي قرمز . باالست

 جذب

ورت باال بودن سطح    درص.  منيزيم رژيم غذايي از روده كوچك جذب مي شود       %  45 تا   35به طور متوسط    
سرمي منيزيم، جذب غذايي اين عنصر كم بوده و اگر سطح سرمي آن كم باشد، جذب آن از متابوليسم مواد غذايي                      

جذب منيزيم ممكن است تحت     .   و متابوليت هاي آن اثر عمده اي بر جذب منيزيم ندارند         Dويتامين  .  يابدافزايش مي 
مدارك موجود  .  ار الكتوز و فسفات رژيم غذايي و ميزان جذب آب قرار گيرد           تاثير مقدار كل، زمان عبور از روده، مقد       

نشان مي دهد كه جذب منيزيم با استفاده از سيستم واسطه اي ناقل و در غلظت هاي باال از طريق انتشار ساده                         
يط طبيعي  اين ماده از طريق ترشحات كيسه صفرا، پانكراس و روده وارد دستگاه گوارش و در شرا               .  صورت مي گيرد 

 .تمام آن باز جذب مي شود

 متابوليسم و دفع

ميزان بازگردش  .  حداقل سه منبع منيزيم در بدن وجود دارند كه ميزان بازگردش هر كدام متفاوت است                
منبع خارج سلولي باال، ولي منبع داخلي سلولي نصف آن است و مهمترين منبع كه استخوانهاست، حداقل ميزان را                    
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% 60-70حدود  .  متصل به پروتئين است   %  32به شكل تركيب و     %  13منيزيم به شكل آزاد،     %  55در پالسما،   .  دارد
 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن        4/1منيزيم دريافتي در مدفوع و باقيمانده آن در ادرار دفع مي شود كه حدود                 

 .بدن در روز است

RDAو تداخالت مواد مغذي  

براي مثال، تيامين داده شده به موش مبتال به كمبود منيزيم به كار             .  ندمنيزيم و تيامين بر يكديگر اثر دار      
هموستاز كلسيم به منيزيم وابسته است و كاهش شديد منيزيم خون            .  گرفته نمي شود و كمبود تيامين پديد مي آيد      

 براي مردان     منيزيم RDA.  از آزاد سازي هورمون هاي پاراتيروئيد جلوگيري مي كند و منجر به هيپوكلسمي مي شود           
است كه در دوران بارداري و شيردهي        ميلي گرم در روز      310  -  320و براي زنان      ميلي گرم در روز      400  -  420

 .رژيم هاي شرقي و رژيم هاي گياهخواران، منيزيم بااليي دارند. توصيه مي شودميلي گرم در روز  150افزايش 

 منابع غذايي 

گوشت، غذاهاي دريايي و سبزي ها، بويژه       .  ي منيزيم بااليي هستند   لبنيات، دانه هاي غالت و مغزها حاو     
زميني پخته با پوست، پودر كاكائو و شكالت نيز منابع خوبي از             انواع سبزي هاي سبز برگ، جوانه گندم، موز، سيب       

م در   ميلي گر 40شير انسان حاوي    .  منيزيم موجود در كلروفيل گياهان به راحتي در دسترس است          .  منيزيم هستند 
 . ميلي گرم در ليتر است120ليتر منيزيم است، در حالي كه اين ميزان در شيرگاو 

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

. در كمبود منيزيم، غلظت سرمي منيزيم به شدت كاهش مي يابد و دفع ادراري آن نيز كم مي شود                       
سطح سرمي آن   .   نمونه سرم است   اسپكتروسكوپي جذب اتمي، ساده ترين روش اندازه گيري سطح منيزيمي ادرار يا          

 207 تا   36دفع ادراري منيزيم در افراد بزرگسال از         .   ميلي گرم در دسي ليتر است    8/1-3/2در يك فرد بالغ حدود      
 . ساعت متفاوت است24ميلي گرم در 

 عالئم، نشانه ها و درمان كمبود منيزيم

ني، اسپاسم عضالني و     كمبود منيزيم ممكن است موجب افزايش تحريك پذيري عصبي ـ عضال                
هيپوكلسمي و هيپوكالمي اغلب با      .  كمبود طوالني مدت آن منجر به تتاني، تشنج و اغما مي شود            .  پارستزي شود 

كمبود منيزيم اغلب در افراد     .  كمبود منيزيم مي تواند يكي از عوارض كواشيوركور باشد        .  كمبود منيزيم همراه است   
عوامل افزايش دفع منيزيم شامل سوختگي،       .  م هاي سوء جذب، ديده مي شود    الكلي و بيماران مبتال به انواع سندر       

 . پانكراتيت حاد، كتواسيدوز ديابتيك است
تواند منجر به اسهال و افزايش دفع منيزيم شود ولي مكمل كلوتانات و               ياري با اكسيد منيزيم مي    مكمل

 .الكتات منيزيم اين عارضه را ندارند
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  اثرات آن استفاده از مقادير باال و

 گرمي  15از دوز   .  بود منيزيم است  ليتر نشانه بيش  گرم در دسي   ميلي 5/2مقدار سرمي منيزيم بيشتر از       
شير منيزيم و هيدروكسيد منيزيم و      .  به خاطر اثرات مسهلي آن، استفاده مي شود      )  Epsomنمك  (سولفات منيزيم   

به علّت امكان هيپرمنيزيمي، استفاده از آن در         .  ندساير نمك هاي منيزيمي در آنتي اسيدهاي معده به كار مي رو            
كليه طبيعي قادر است مقادير زيادي منيزيم جذبي يا تزريقي          .  افرادي كه اختالل عملكرد كليوي دارند، ممنوع است       

ها يا مصرف داروهاي داراي منيزيم يا اسيدوز         ممكن است بر اثر زياد مصرف كردن مكمل        .  را به سرعت دفع كند    
 .گرم در روز است ميلي350حداكثر مجاز مصرف منيزيم . يا هيدراسيون ايجاد شودشديد و 

 فسفر

 راه هاي بيوشيميايي و فيزيولوژي 

آن در استخوان به صورت فسفات كلسيم و         %  85 گرم فسفر است كه در حدود         500بدن انسان حاوي    
به صورت يون فسفات غير معدني،         باقيمانده آن در سلول ها و مايع خارج سلولي             .  هيدروكسي آپاتيت است   

بيشتر فسفر به شكل فسفات است  و فسفر عنصري در             .  فسفوليپيد، فسفو پروتئين واسترهاي آلي فسفري است       
فسفات، جزء اصلي تشكيل دهنده اسيد نوكلئيك و غشاي سلولي بوده و براي انجام                      .  بدن يافت نمي شود   

ين عنصر در تنظيم كلسيم بافتي، حفظ تعادل اسيد و باز و دفع               ا.  واكنش هاي توليد انرژي در سلول ها الزم است       
 .كليوي يون هيدروژن نقش مهمي ايفا مي كند

 جذب

فسفات فقط از طريق روده كوچك و با استفاده از انتقال فعال وابسته به سديم و در غلظت باال از طريق                       
انيسم جداگانه اي از مكانيسم انتقال كلسيم،       جذب فسفات را از طريق مك      Dويتامين  .  انتقال غيرفعال جذب مي شود   

 ـ دي هيدروكسي كوله كسيفرول       25 و   1 با كاهش دسترسي به       Dبنابراين، در كمبود ويتامين     .  افزايش مي دهد 
هنگامي كه نوزاد با    .  فسفر شير مادر توسط شيرخوار جذب مي شود      %  85-90.  جذب فسفر و كلسيم كاهش مي يابد     

. كاهش مي يابد %  65-70رابر فسفر شير انسان است، تغذيه شود، جذب روده اي فسفر به              ب 7شير گاو كه فسفر آن      
% 50-60 ميلي گرم فسفر دريافت مي كنند، ميزان جذب           1000-1500در كودكان بزرگتر و بالغين كه در حدود           

 كه در   فسفر موجود در اسيد فيتيك     .  مصرف آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم جذب آن را كاهش مي دهد            .  است
 .سبوس غالت وجود دارد، قابل دسترسي و جذب نيست

 متابوليسم و دفع 

غلظت سرمي  .  فسفات در پالسما و مايع خارجي سلولي، غشاي سلولي و مايع داخل سلولي يافت مي شود               
غلظت باالي فسفات در دوران رشد براي رشد استخوان و غضروف            .  فسفات در كودكان بيشتر از بزرگساالن است      
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بيشتر .  فسفات جذب شده در ادرار دفع مي شود و تحت تنظيم هورمون پاراتيروئيد قرار دارد                .  ت ويژه اي دارد  اهمي
 .به حالت يوني است%) 80(فسفات پالسما 

RDA و تداخالت مواد مغذي  

RDA              گرم در   ميلي 700و حدود   )  به جز نوزادان  ( فسفر بر حسب ميلي گرم در روز مشابه كلسيم است
مداركي وجود دارد كه نشان مي دهد نسبت        .  در نتيجه، نسبت كلسيم به فسفر عدد يك است         .  شوده مي روز توصي 

دريافت بيشتر فسفر نسبت به كلسيم، مخصوصاً زماني كه دريافت           .   است 5/1مناسب كلسيم به فسفر در كودكان       
 . كلسيم پايين است، منجر به كاهش جذب كلسيم و بروز كمبود آن مي شود

 ذاييمنابع غ

بيشتر غذاهاي دريايي، مغزها، گوشت، شير، غالت، حبوبات        .  فسفر به مقدار زياد در مواد غذايي وجود دارد        
بيشتر سبزي هاي برگ سبز،    ).   گرم ماده غذايي   100 ميلي گرم در     1200 تا   1000(و پنير، منبع خوب فسفر هستند       

 ). گرم ماده غذايي100 در mg100-50(كلم، باميه، سيب زميني و شير حاوي مقادير كمي فسفر هستند 

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

تفسير ميزان فسفر سرم از      .  اساسا ارزيابي وضعيت فسفر، محدود به اندازه گيري سطح سرمي آن است             
در بيماران بستري، كاهش سطح سرمي اغلب به        .  زيرا عوامل بسياري بر آن موثرند     .  ديدگاه تغذيه اي، مشكل است   

در بيماران سرپايي، هيپوفسفاتمي در اثر استفاده مزمن از آنتي             .  يع داخل وريدي اتفاق مي افتد     علّت تزريق سر  
اعتياد به الكل، راشيتيسم، هيپرپاراتيروئيدي، اسپرو      :  ساير علل، عبارتند از   .  اسيدهاي حاوي آلومينيوم ناشي مي شود    

 .و درمان با انسولين
فسفر باالي سرم ممكن است در موارد             .  اردهيپوفسفاتمي نياز به تشخيص و درمان سريع د              

سطح متوسط فسفات سرم بالغين      .  هيپوتيروئيديسم، بيماري هاي كليه، ديابت و در بهبود شكستگي ها ديده شود           
مقادير باالتر فسفات سرم در نوزادان نارس       )   ميلي گرم در دسي ليتر   5/2-4( ميلي گرم در دسي ليتر است      5/3حدود  

در حالي كه مقادير آن براي كودكان       .   ميلي گرم در دسي ليتر است    1/6ي ليتر و نوزادان رسيده      ميلي گرم در دس   9/7
در شرايط طبيعي سطح ادراري فسفر، نشان دهنده دريافت          ).   ميلي گرم در دسي ليتر   6/4( ساله پايين است      10-1

 .غذايي آن است

 عالئم، نشانه ها و درمان كمبود فسفر

در نتيجه، كمبود آن بسيار نادر است ولي به دليل نقش حياتي آن              .   وجود دارد  فسفر در غذاهاي گوناگوني   
با اين حال، هيپوفسفاتمي كليوي در افرادي كه         .  تواند مضرات سنگيني داشته باشد    در ايجاد انرژي، كمبود آن مي     

سندرم .  كاهش مي يابد اختالل عملكرد توبول كليه دارند اتفاق مي افتد و در نتيجه، بازجذب توبولي فسفات آن ها                  
مهمترين تظاهرات هيپوفسفاتمي اوليه مزمن، عقب افتادگي رشد،        .  فانكوني ممكن است منجر به هيپوفسفاتمي شود     
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 .تغيير شكل اسكلتي و دردهاي استخواني ناشي از نقص آهكي شدن استخوان است

اعث پايين آمدن عملكرد    كمبود باعث اختالل در عملكرد قلبي عروقي، كاهش انقباضات ديافراگم كه ب             
كاهش فسفات منجر به كاهش     .  شودشود، گيجي، كاهش اكسيژن رساني، كما و حتي مرگ مي         سيستم تنفسي مي  

 دي فسفوگليسريك در گلبول هاي قرمز و       3 و   ATP  ،2غلظت اسيد فسفريك آلي داخل سلولي مي شود كه شامل          
ATP    وگليسرات منجر به آزاد شدن اكسيژن از اكسي           دي فسف  3 و   2تداخل هموگلوبين با     .   در ماهيچه است

تخليه فسفات، ميزان   .  هموگلوبين مي شود كه در هيپوفسفاتمي كاهش مي يابد و منجر به هيپوكسي بافتي مي شود             
) يا فلج چشمي  (هموليز گلبول هاي قرمز را افزايش مي دهد كه منجر به ضعف شديد ماهيچه اي وافتالموپلژي                   

هيپوفسفاتمي بويژه در گرسنگي شديد،     .  د گرانولوسيت هاي فاگوسيتي را كاهش مي دهد      همچنين عملكر .  مي شود
معتادان به الكل بعد از تغذيه مجدد و كتواسيدوز ديابتي بعد از درمان با انسولين و گلوكز و در بيماراني كه غلظت                        

ني هنگامي كه سطح سرمي فسفر به       در مطالعات انسا  .  بااليي از گلوكز داخل وريدي دريافت مي كنند، اتفاق مي افتد        
برسد، عالئمي مثل ضعف، بي اشتهايي رواني، ناتواني و         )   ميلي مول در ليتر   3/0( ميلي گرم در دسي ليتر      1كمتر از   

 .درد استخوان، نمايان مي شود

 استفاده از دوزهاي باال و اثرات آن 

مان سندرم كمبود فسفات     فسفر خواص درماني كمي دارد؛ هرچند كه ممكن است نقش مهمي در در                
افزايش نمك هاي فسفاتي ممكن است      .  از فسفات سديم براي كاهش هيپركلسمي استفاده مي شود         .  داشته باشد 

 .از تركيبات فسفري براي اسيدي كردن ادرار و در هنگام مصرف آنتي اسيدها نيز استفاده مي شود. سبب اسهال شود

 روي

 راه هاي فيزيولوژي و بيوشيميايي

.  متالوآنزيم را تنظيم مي كند و بويژه براي رشد سريع بافت ها مورد نياز است               200 عملكرد بيش از     روي،
در نتيجه، تقسيم سلولي رشد و ترميم مختل          .   و پروتئين را به تعويق مي اندازد         DNA,RNAكمبود آن، سنتز    

ي، باروري، ديد در تاريكي، حس      روي براي بلوغ جنس   .   پليمراز به روي نياز دارند     RNA پليمراز و    DNA.  مي شود
 .چشايي و عملكرد سيستم ايمني مورد نياز است

 جذب

فيتات و فيبر   .  روي، طي يك فرايند فعال در دئودنوم و ژوژنوم و تا حد كمتري ايلئوم جذب مي شود                    
وضعيت و كارآيي جذب روي، بستگي به نوع غذاي خورده شده و وضعيت               .  غذايي جذب روي را كاهش مي دهند     

سوء جذب چربي، جذب روي را       .   درصد تغيير كند   40 تا   10وي در بدن فرد دارد و مقدار جذب ممكن است از              ر
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 . ميلي گرم روي در هر ليتر مايع اسهال مي شود12-17 منجر به دفع 1كاهش مي دهد و اسهال روده كوچك

 متابوليسم و دفع 

روي ابتدا در كبد     .  متصل مي شود %)  30  ( ماكروگلبولين –و آلفا   %)  65(روي بعد از جذب، به آلبومين         
بدن .  روي موجود در اسكلت براي ساير بافت ها غيرقابل استفاده است           .  تغليظ و سپس در بافت ها توزيع مي شود       

با اين  .   روز است  250باز گردش روي در بدن بسيار كم است و نيمه عمر آن              .   گرم روي است   2 تا   1انسان حاوي   
در نتيجه، دريافت مداوم روي براي جلوگيري از كمبود          .  علّت بازگردش سريع، كم است    حال، ذخيره روي بدن به      

گرم در روز براي     ميلي 8گرم براي مردان و      ميلي 11مقدار توصيه شده براي دريافت روزانه آن،         .  آن الزامي است  
. از طريق ادرار است   آن  %  5مهمترين مسير دفع روي، از طريق پانكراس و ترشحات روده اي و تنها                .  زنان است 

افزايش روي  .  بسته به دماي بدن يا وجود تب، بيش از يك ميلي گرم روي به ازاي هر ميلي ليتر عرق دفع مي شود                    
ياري به رفع اسهال و بيماري ويلسون، جوش و آكنه،          مكمل.  در رژيم غذايي ممكن است جذب مس را كاهش دهد         

 . كندرماخوردگي، شوره سر كمك مياشتهاي عصبي، بيش فعالي، سوختگي، سآنمي، بي

 منابع غذايي

گوشت، جگر، تخم مرغ، حبوبات، مغزها، ماكيان و غذاهاي دريايي مخصوصا صدف دريايي منابع خوب                 
 .محصوالت  غالت كامل حاوي روي هستند، اما زيست فراهمي روي در اين غذاها پايين است. روي هستند

 ارزيابي وضعيت تغذيه اي

روش هاي آزمايشگاهي مانند    .  يشگاهي مناسبي براي تعيين مقدار روي وجود ندارد           شاخص هاي آزما 
تطابق در تاريكي، آزمايش چشايي و فعاليت متالوآنزيم هاي روي مانند آلكالن فسفاتاز و كربنيك آنهيدراز انجام                    

 .ندمحدوده طبيعي برخي اندازه گيري هاي آزمايشگاهي روي در زير نشان داده شده ا. مي گيرند

 عالئم، نشانه ها و درمان كمبود روي 

عالئم باليني كمبود روي شامل تاخير در رشد، هيپوگنادي، اختالل چشايي، بويايي يا هر دو و تاخير در                     
كاهش ايمني هم   .  خستگي ذهني، كم اشتهايي و خشك شدن پوست ممكن است ايجاد شود             .  بهبود زخم است  

ه اي روي ممكن است در مورد آكرودرماتيس آنتروپاتيك كه يك بيماري           كمبود غير تغذي  .  ممكن است به وجود آيد    
اين كمبود در سندرم هاي سوء جذب نيز       .  نادر ژنتيكي است و به راحتي با درمان با روي بهبود مي يابد، اتفاق افتد               

 .ديده مي شود

 استفاده از مقادير باال و اثرات آن 

در بيماران  .  چه روي ممكن است آنتاگونيست مس باشد      اثرات سمي دوزهاي باالي روي شايع نيست، اگر       
                                                 
1 - Small – bowel diarrhea 
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.  روي در روز، ممكن است عالئم كمبود مس را تشديد كند            mg150 مبتال به كم خوني داسي شكل، مصرف حدود      
. به عالوه، مصرف زياد روي براي درمان بيماري ويلسون كه يك سندرم افزايش جذب مس است، به كار مي رود                    

استفاده از قرص هاي ضد     .   تزريق دوز باالي روي، افت مي كند كه خوشايند نيست             پالسما بعد از    HDLسطح  
بارداري ممكن است كاربرد پس از جذب روي را تغيير دهد، اگرچه مدارك نشان مي دهد كه نياز به روي در اين                        

بسته به مس و حالت     خوني وا تواند باعث درماتيت، كم   گرم در روز مي    ميلي 40مقدار باالي   .  زنان افزايش نمي يابد  
 .شودتوصيه به مصرف مكمل روي همراه با مس، براي جلوگيري از دفع مس توصيه مي. تهوع شود

 ساير ريز مغذي ها 

 مس 

كمبود مس در انسان نادر است، اما با سندرم منكز كه يك بيماري ژنتيكي است و در آن استفاده از مس                      
. اراني كه فقط با شير گاو تغذيه مي شوند، ديده شده است              كمبود مس در شيرخو    .  مختل مي شود، همراه است    

نوتروپني، كم خوني ميكروسيتيك هيپوكروميك، بي رنگ شدن پوست و          :  نشانه هاي باليني كمبود مس عبارتند از      
مقدار توصيه شده در روز براي      .  مو، اشكاالت عصبي، خستگي و اختالالت بافت همبند توام با اختالالت اسكلتي             

 .گرم است ميلي2 ميكروگرم تا 900 زنان بين مردان و
در بيماري ژنتيكي    .  كم خوني ناشي از كمبود مس غيرقابل تشخيص از كم خوني كمبود آهن است                 

مس يكي از اجزاي متالوآنزيم هاست       .  ويلسون، تجمع مس در كبد، كليه و مغز مسموميت با مس ايجاد مي كند               
مس در جذب و انتقال آهن نقش مهمي         ).   و سوپر اكسيد دسموتاز    Cم  سرولوپالسمين، ليزيل اكسيداز، سيتوكرو   (

 .ايفا مي كند
. جگر، مغزها، حبوبات و صدف منابع خوب مس هستند         .  مس رژيم غذايي جذب مي شود    %  30-40حدود  

 مس در بزرگساالن بي خطر و        mg  3-5/1دريافت روزانه   .  نياز به مس در انسان به خوبي مشخص نشده است           
 . ميكروگرم در دسي ليتر است175 تا 70سطح طبيعي مس سرم  . كافي است

 كروم 

كروم براي حفظ متابوليسم نرمال گلوكز الزم است كه احتماالً به عنوان يك كوفاكتور انسولين عمل                    
دفع عمدتاً از طريق ادرار صورت        .   درصد از كروم غيرآلي رژيم غذايي جذب مي شود           2 تا   5/0حدود  .  مي كند
م تحمل به گلوكز مي تواند ناشي از كمبود كروم باشد، مانند بيماراني كه از تغذيه كامل وريدي                         عد.  مي گيرد
(TPN)          و براي   30نياز كافي و روزانه كروم براي مردان         .   و از مكمل هايي كه كروم كافي ندارد، استفاده مي كنند 

 . ميكروگرم در روز است20زنان 
جود ندارد و تشخيص عمدتاً بر مبناي پاسخ باليني به كروم            براي تشخيص كمبود كروم آزمايش قطعي و      

 10 خوراكي يا    CrCl3 ميكروگرم در روز كروم، به صورت        200براي درمان از    .  انجام مي شود )  بهبود تحمل گلوكز  (
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زميني، گوشت، تخم مرغ، پنير، دانه هاي غالت كامل، كلم بروكلي، سيب          .  گرم در روز مخمر آبجو استفاده مي شود      
سطح پالسمايي كروم در يك فرد سالم       .  سبزي ريحان، آب انگور، مغزها و مخمر آب جو منابع خوب كروم هستند             

 . ميكروگرم در ليتر گزارش شده است6/1

 منگنز 

/8گرم و براي زنان      ميلي 3/2مقدار توصيه شده براي مردان      .   منگنز است  mg  20-10بدن انسان حاوي    
پيروات كربوكسيالز و    .   آنزيم هاي حاوي منگنز در ميتوكندري ها قرار دارند           متالو.  گرم در روز است      ميلي 1

منگنز به عنوان يك كوفاكتور براي آنزيم گلوكزيل         .  سوپراكسيد منگنز دسموتاز نمونه هايي از اين آنزيم ها هستند        
 مهمي در عملكرد مغز     ترانسفراز گلوكونئوژنز، متابوليسم چربي و موكوپلي ساكاريد به كار مي رود و همچنين نقش             

منگنز از طريق رژيم غذايي در روده كوچك جذب             %  3-12حدود  .  از طريق متابوليسم آمين هاي بيوژن دارد       
 .ليتر استگرم در دسي ميلي8/1 – 3سطح سرمي آن بين . مي شود

، در يك فرد مذكر، كاهش وزن، هيپوكلسترولمي       .  اطالعات كمي در مورد كمبود باليني آن وجود دارد          
منابع .  درماتيت، تهوع و استفراغ، قرمزي موي سر و كاهش رشد مو با كمبود تجربي منگنز مشاهده شده است                      

مسموميت با منگنز در انسان در نتيجه استنشاق ذرات         .  غذايي منگنز عمدتاً شامل غذاهاي گياهي بويژه چاي است        
 ميكروگرم در   4/1 تا   59/0در يك فرد طبيعي     سطح منگنز سرم    .  گرد و غبار معادن يا ساير صنايع ديده شده است         

 .ليتر است

 موليبدن 

موليبدن عنصر الزم بدن حيوانات است، اگرچه اثرات آن در سالمت انسان، با اطمينان مشخص نشده،                   
اين ماده مغذي جزيي از متالو آنزيم هاي آلدئيد اكسيداز، سولفيت          .  كمبود موليبدن نيز در انسان شناخته شده نيست       

دريافت .  موليبدن غذا به راحتي جذب و بيش از نيمي از آن در ادرار دفع مي شود               .  داز و گزانتين اكسيداز است    اكسي
مقدار توصيه شده براي دريافت آن در زنان و         .  بيشتر موليبدن ممكن است در سوخت و ساز مس اختالل ايجاد كند           

گزارش شده  )  28/0-17/1(يكروگرم در ليتر     م 8/0سطح طبيعي پالسماي آن     .   ميكروگرم در روز است    45مردان،  
 .است

 سلنيوم

سلنيوم جز اصلي گلوتاتيون پراكسيداز است كه سلول ها و غشاها را در برابر آسيب هاي پراكسيداسيون                   
مقدار توصيه  .  كندهاي آزاد حفظ مي   چربي ها محافظت مي كند و سلول ها را از آسيب سلول ها در مقابل راديكال              

سلنيوم در غذا بيشتر به شكل       .   ميكروگرم در روز است     55فت روزانه آن در زنان و مردان برابر           شده براي دريا  
دفع آن از طريق كليه صورت       .  سلنيوم غذا براحتي جذب مي شود     .  اتصال با اسيد آمينه مثل سلنومتيونين است        

افي سلنيوم موجب پايين    دريافت ناك .  مقداري از آن هم از طريق مدفوع، تنفس و پوست دفع مي شود              .  مي گيرد
 85سطح پالسمايي سلنيوم زير     .  آمدن سطوح خوني آن مي شود و مرتبط با فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز خون است            
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دريافت حاشيه اي اين عنصر در نيوزيلند و قسمت هايي از چين، فنالند و              .  ميكروگرم در ليتر كمبود تلقي مي شود      
ر چين زندگي مي كنند، به علّت كمبود دريافت سلنيوم ممكن است به نوعي              افرادي كه د  .  ونزوئال ديده شده است   

 .كارديوميوپاتي به نام بيماري كشان مبتال شوند كه با مصرف سلنيوم بهبود مي يابد
اندازه گيري ميزان آن در ادرار، خون       :  براي ارزيابي وضعيت سلنيوم روش هاي مختلفي وجود دارد شامل         

هيچ روش قطعي براي ارزيابي     .  سما و فعاليت گلوتاتيون پراكسيداز پالكت ها يا گلبول قرمز         تام، گلبول قرمز و پال    
 ميكروگرم در روز براي      70( سلنيوم   RDA.  بنابراين، از روش هاي مختلفي استفاده مي شود      .  سلنيوم وجود ندارد  

مپسي و سقط جنين در زنان      اكالدر صورت كمبود، پره   .   ميكروگرم در روز براي زنان گزارش شده است        25مردان و   
خوني بايد  سطح پايين سلنيم باعث اضافه وزن شده و در صورت پاسخ ندادن به درمان كم                 .  باردار محتمل است  

 .سطح اين عنصر اريابي شود
اكسيدان تواند به بهبود خود ايمني در تيروئيديت و هايپرليپيدمي و به عنوان آنتي            ياري با سلنيوم مي   مكمل

 400حداكثر مجاز مصرف روزانه آن       .   مصرف شود  Eلوتاتيون كمك كند ولي بهتر است با ويتامين           در توليد گ  
. در صورت مسموميت، احتمال حالت تهوع و استفراغ، اختالل عملكرد كبد، كليه و قلب وجود دارد               .  ميكروگرم است 

 ,T3وم باعث كاهش سطح     كاهش سطح سلني  .  باشدكاربرد مكمل براي درمان هاشيموتو و بيماري گريو نيز مي          
T4شود مي. 

 فلوئور

به علّت توانايي آن در كاهش فساد دندان و اثرات آن روي              )  فرم يوني آن فلورايد است    (اهميت فلوئور   
يون فلوئور در ساختمان بلوري       .  فلوئور جزء اصلي بافت هاي كلسيفيه است        .  برخي فعاليت هاي زيستي است    

مقدار توصيه شده دريافت    .  ايش مقاومت نسبت به پوسيدگي به كار رفته است         هيدروكسي آپاتيت دندان براي افز    
. برآورد مي شود %  50-80جذب فلوئور در رژيم غذايي        .  گرم است  ميلي 3 و در زنان       4روزانه آن در مردان       

ماده  از اين    mg5/1برخورداري از اثرات محافظتي فلوئور در مورد پوسيدگي دندان، مستلزم مصرف روزانه حداقل               
مصرف .   در بزرگساالن كافي و بي خطر است       mg4-5/1 در نوجوانان و      mg5/2-5/1محدوده بين   .  مغذي است 

آكادمي ملّي غذا و تغذيه آمريكا، در جمعيت هايي كه           .  بيشتر ممكن است موجب پيدايش لكّه روي دندان شود          
 . مي كند در آب آشاميدني را توصيهppm1سطح فلوئور پايين دارند، افزودن ميزان 

 وزن بدن
 را شامل   (adipose)وزن بدن مجموعه اي از استخوان ها، ماهيچه ها، اندام ها، مايعات بدن و بافت چربي              

حفظ ثبات  .  اين عوامل بر اثر رشد، وضعيت توليد مثل، ميزان فعاليت و تمرين و سن دچار تغيير مي شوند                  .  مي شود
پيچيده عصبي، مكانيسم هاي شيميايي و هورموني كه توازن ميان          وزن بستگي به رشته اي از عوامل نظير دستگاه          

نتيجه اختالل در اين سازوكار ها، كه بسياري از آن ها به درستي درك            .  دريافت و مصرف انرژي را حفظ مي كند دارد       
 . نمي شوند، نوسان شديد وزن بدن خواهد بود
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سراسر اين عارضه، در    .   است (obesity)از اين نوسانات، مهمترين و شناخته شده ترين مورد، چاقي              
يا بيشتر چاقي   %  15 ايالت در آمريكا داراي ميزان        4تنها  .   ديده مي شود  اياالت متحده  و ازجمله در سراسر      جهان

. ، تمام اياالت به جز كولوراو، داراي اين ميزان چاقي بوده اند               2000اما در سال     .   بوده اند 1991مفرط در سال     
 .آوردن وزن مي تواند يك مسئله باشدناتواني در به دست 

 اجزاء وزن بدن

وزن بدن غالباً بر حسب اجزا و تركيب آن توصيف مي شود و تا به حال مدل هاي فراواني براي تخمين                       
توده .   تقسيم مي كنند  2(FFM)ميزان چربي بدن ارائه شده اند كه بدن را به دو بخش توده چربي و توده بدون چربي                

توده بدون چربي بافتي    .  مام بخش ها و اندام ها از جمله مغز، استخوان ها و بافت آديپوز مي شود           چربي شامل چربي ت   
بخش بدون چربي اغلب    .  اين بخش مي تواند شامل آب، پروتئين و مواد معدني نيز باشد          .  است بدون هر گونه چربي    
ي از بدن است كه فاقد بافت        بخش LBM.   به كار مي رود اما با آن يكي نيست        (LBM)به جاي توده خالص بدن      

چربي باشد و شامل عضالت استخواني، آب، استخوان و مقدار كمي چربي الزم براي اندام هاي داخلي، مغز                         
 .استخوان و بافت هاي عصبي مي گردد

 FFM                       در مردان، بيشتر از زنان بوده و بر اثر تمرين و ورزش، افزايش مي يابد و در سالخوردگان، رو به 
وزن بدن را   %  65تا  %  60آب كه   .  اين توده، عاملي تعيين كننده در ميزان سوخت و ساز بدن است            .  رودكاستي مي  

 است، و ميزان وضعيت آب بدن مي تواند نوساناتي چند پوندي را               FFMتشكيل مي دهد تغيير پذيرترين جزو از        
با تغييرات در بافت چربي هماهنگ       ماهيچه ها و توده استخواني تا حدودي تعديل مي شوند تا بتوانند             .  سبب گردد 

 .افزايش وزن در بدن است% 29 عامل FFMمطالعه بر روي تركيب وزن اضافي نشانگر آن است كه . گردند

 چربي بدن 

 كه براي كاركردهاي فيزيولوژيك     چربي ضروري .  چربي بدن هم مي تواند ضروري باشد و هم ذخيره اي         
خيره مي شود، و نيز در قلب، ريه، كبد، طحال، كليه ها، عضالت و              ضروري است در ميزان كم در مغز استخوان ذ         

در زنان چربي ضروري    .   درصد چربي بدن ضروري است     3در مردان، حدود    .  بافت هاي غني از چربي دستگاه عصبي     
مي باشد، زيرا بايد شامل چربي خاص اين جنس در سينه ها، محل لگن، و ران ها نيز                   %  12بيشتر است، و حدود      

، مقدار اساسي ذخيره انرژي در بدن همان چربي اي است كه به شكل                     چربي ذخيره اي  در خصوص      .شود
اين ذخيره شدن در زير پوست و در اطراف اندام هاي            .  تري گليسريد ذخيره مي شود و در بافت هاي چربي مي ماند        

ا مي توان قابل مصرف تلقي     اغلب چربي ذخيره ر   .  داخلي صورت مي گيرد تا از آن ها در برابر ضربه محافظت كند            
كل ذخيره چربي در بافت چربي قادر به تغيير و مصرف شدن است و از اين رو باعث تغيير در روند رشد،                           .  نمود

، )ورزش(تكثير و پيري، و نيز نوسانات محيطي و فيزيولوژيك، مثل دسترسي به غذا و نياز به فعاليت فيزيكي                         
 درصد در   24 تا   8در صورت سالمت فرد حدود      )  وري و چربي ذخيره اي    چربي ضر (ميزان كل چربي بدن     .  مي گردد
 .هرچند ورزش كاران حرفه اي، چربي بسيار كمتري در بدن خود دارند.  درصد در زنان است35 تا 21مردان و 

                                                 
2 - Fat free mass  
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  ساختار بافت چربي 

 با آن كه اين     .بافت چربي پيش از هر چيز در زير پوست، مزانتر و چادرينه و در پشت چادرينه قرار دارد                   
بافت چربي مفيد به عنوان منبع       .  نوع بافت به شكل چربي است اما تقريباً مقادير كمي پروتئين و آب نيز دارد                  

. تري گليسريد، همانند يك بالشت جهت حفظ اندامهاي شكمي، عمل مي كند و عايقي است جهت حفظ دماي بدن                 
  كه در كودكان و مقدار كمي در بزرگساالن          (BAT)اي  بافت چربي قهوه   .  كاروتن به آن كمي رنگ زرد مي بخشد       

رنگ قهوه اي آن ناشي از عروق خوني گسترده آن          .  وجود دارد، معموالً در نواحي كتفي و زير كتفي ديده مي شود           
در حيوانات اين بافت به شكلي گسترده شده است و به نظر مي رسد در توليد حرارت و ايجاد انطباق با سرما                       .  است

 .كاربرد آن در بزرگساالن به درستي مشخص نشده است.  انرژي اضافي نقش داشته باشدو مصرف

 ، هايپرتروفي و هايپرپالزي(Adipocytes)سلول هاي چربي 

سلول چربي بالغ شامل يك بخش مركزي از جنس ليپيد است كه اليه نازكي سيتوپالسم آن را در                        
 درصد حجم خود    95 تا   80 ها چربي را در مقاديري برابر با         برگرفته و شامل هسته و ميتوكندري است؛ اين سلول         

و )  هايپرتروفي:  (زماني كه ليپيد اضافه شود    .  بافت چربي هم با افزايش ابعاد سلول بزرگتر مي شود         .  ذخيره مي كنند 
ركيبي افزايش وزن ممكن است ناشي از هايپرتروفي، هايپرپالزي يا ت          ).  هايپر پالزي (هم با افزايش تعداد سلول ها      

چاقي هميشه از روي هايپرتروفي مشخص مي شود اما تنها برخي از انواع چاقي شامل هايپرپالزي                .  از آن دو باشد   
 .نيز مي گردند

 برابر در بدن، تنها بر اثر هايپرتروفي، گسترش  يابد، روندي كه در               1000ذخيره چربي مي تواند تا حدود       
هايپرپالزي اغلب به عنوان بخشي از فرايند رشد و در          .  ادامه مي يابد هر زمان تا جايي كه فضاي كافي موجود باشد          

طي كودكي و نوجواني رخ مي دهد ولي مي تواند در بزرگسالي، زماني كه محتواي سلول هاي موجود به ظرفيت                      
 در رژيم   هنگامي كه وزن كم مي شود، مثال بر اثر ضربه، بيماري، گرسنگي، يا تغيير             .  كامل رسيده اند، نيز پديد آيد    

 .غذايي و ورزش، ابعاد سلول هاي چربي كوچك مي گردد

 رشد سلول چربي 

در كودكان الغر سپس    .   ماهگي رخ مي دهد   6در سن   %)  25حدود  (بيشترين حد از چاقي در رشد طبيعي        
 6در سن   .  ابعاد سلول چربي كاهش مي يابد؛ با اين همه، اين كاهش در كودكان مبتال به چاقي ديده نمي شود                     

، كه اين افزايش در دخترها بيش از         )بازگشت بافت چربي  (سالگي در كودكان الغر، افزايش چربي ديده مي شود           
 سالگي حاكي از مقدار بيشتري از بافت چربي در             5/5بازگشت بافت چربي به شكل زودرس پيش          .  پسرهاست

نسبتي با افزايش بافت چربي در يك        سالگي يا بزرگسالي است، كه اين رابطه اي است كه            16سنين باالتر و مثالً     
 .بازگشت بعدي بافت چربي همراه با تغيير وزن در بزرگسالي صورت مي گيرد. سالگي ندارد

در دوران كودكي و نوجواني تعداد سلول ها چه در كودكان الغر و چه در كودكان چاق افزايش مي يابد،                     
جواني، افزايش چربي به طور عمده از طريق افزايش         پس از نو  .  منتها در كودكان چاق سرعت اين افزايش باالست       
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بر خالف نظريه هاي قديمي، تعداد سلول هاي چربي مي تواند در كل زندگي              .  ابعاد سلول چربي صورت مي گيرد     
تعداد سلول ها با از دست دادن وزن        .  تعداد سلول ها تا رسيدن به حداكثر ابعاد سلول افزايش مي يابد           .  افزايش يابد 
پيشگيري مهم ترين نكته است زيرا وقتي چربي به مرور زمان به دست آمد و حفظ شد بسيار                      .   يابدكاهش نمي 

 .سخت از ميان مي رود

 ذخيره سازي چربي

بيشترين ذخيره چربي مستقيماً ناشي از تري گليسريد غذايي است كه آگاهي از اين امر نيز حاصل توجه                   
 در بافت هاي ذخيره كننده چربي بازتابي از تركيب اسيدهاي             به اين نكته بوده است كه تركيب اسيدهاي چرب          

كربوهيدرات و پروتئين اضافي در غذاها نيز مي توانند به اسيدهاي چرب در              .  چرب در غذاهاي مصرف شده است      
 .كبد تبديل گردند، فرآيندي كه از طريق روند ليپوژنز پديد مي آيد

چربي غذا مي تواند انرژي     .  ز در اين باره بوده است      تركيب رژيم غذايي نكته اصلي در مطالعات متمرك         
در شرايط تغذيه اي عادي،    .   كيلوكالري بر گرم را ايجاد كند      2/11 تا   9/10 كيلوكالري بر گرم، و در حدود        9بيش از   

از كربوهيدرات غذايي اندكي جهت ساخت بافت چربي در بدن استفاده مي شود، و اين مستلزم حدود سه برابر                        
وقتي رژيم غذايي داراي كربوهيدرات زياد مي باشد،        .  اي تبديل كربوهيدرات اضافي به ذخيره چربي است        انرژي بر 

ولي نمي تواند در ذخيره     .  به خصوص در مورد كربوهيدرات هايي كه به شكل قند هستند، ليپوژنز اتفاق مي افتد                
ت ها باعث مي شود افراد چاق تر شوند،       انرژي اضافي ناشي از كربوهيدرا    .  سازي چربي در بدن نقش عمده اي بيابد       

داده هاي .  هرچند اين امر بر اثر ليپوژنز پديد نيامده بلكه به علّت كاهش اكسيداسيون چربي صورت گرفته است                    
حاصل از منابع گوناگون گوياي اين واقعيت هستند كه آمريكايي ها كالري بااليي مصرف مي كنند، هرچند مصرف                  

پس، توصيه هاي ساده به كاهش چربي غذايي كافي نخواهند         .   سال قبل پايين آمده است     30چربي آن ها نسبت به     
 .بود؛ كل كالري دريافتي است كه مسئله اي مهم در مديريت و نظارت بر وزن به شمار مي آيد

 ليپوپروتئين ليپاز

 آنزيم  تري گليسريد رژيم غذايي به عنوان بخشي از شيلوميكرون ها به كبد منتقل شده و به كمك                     
 از خون حذف مي شود، اين عامل در مجراي مويرگ ها قرار دارد و باعث حذف ليپيد از                    (LPL)ليپوپروتئين ليپاز   

تري گليسريد، كه در كبد از اسيدهاي چرب آزاد به         .  خون و ورود آن به مويرگ از طريق ديواره سلول چربي مي شود           
 حركت مي كند و در خون به كمك         (VLDL) خيلي كم    وجود آمده است، در قالب بخش ليپوپروتئين با چگالي          

LPL  آنزيم ياد شده تري گليسريد را به سه اسيد چرب و گليسرول هيدروليز مي كند، گليسرول به                 .   حذف مي شود
زماني .  كبد مي رود؛ اسيدهاي چرب وارد سلول چربي مي شوند و در آن جا دوباره به تري گليسريد تبديل مي گردند                  

 اين تري گليسريد دوباره هيدروليز مي شود و اسيدهاي چرب و گليسرول از طريق واكنش ليپاز حساس                 كه نياز باشد  
 . به حركت درآمده و وارد خون مي شوند(HSL)به هورمون 

به نظر  .   در بافت هاي گوناگون تاثير بگذارند      LPLهورمون ها مي توانند به اشكال گوناگون بر فعاليت          
 راني بيشتر كرده و از اين رو باعث           – را در سلول هاي چربي دار ناحيه سريني           LPLمي رسد استروژن فعاليت     
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اين ممكن است به    .  افزايش ذخيره چربي در اين محل مي شود، تاثيري كه به ندرت در مردان چاق ديده مي شود                 
روژن به نظر   با اين همه در ناحيه شكمي است       .  هدف خاص ايجاد شير براي نوزاد و نگهداري از كودك پديد آيد             

 .باعث ليپوليز مي گردد
ليپوپروتئين ليپاز در طي افزايش وزن افزايش مي يابد چه در افراد چاق و چه در سايرين پس از كاهش                      

يعني، افرادي  ( به سطح عادي خود باز مي گردد؛ با اين همه، در افرادي كه از چاقي شديد خود كاسته اند                   LPLوزن،  
اين افزايش يكي از عوامل     .   كاهش نمي يابد بلكه در واقع بيشتر نيز مي شود         LPL  )كه وزن خود را كم كرده اند       

سيگار كشيدن همواره همراه با كاهش وزن بدن بوده است و توقف آن              .  موثر بر افزايش سريع و مجدد وزن است       
 5دان و   براي مر )   پوند 10( كيلوگرم افزايش وزن      4/4 ساله، حدود     10همراه با افزايش وزن در يك بررسي           

مكانيسم هاي رواني اي كه از طريق آنها        .  براي زنان مي تواند پس از ترك سيگار ديده شود          )   پوند 11(كيلوگرم  
در واقع، برخي پژوهش هاي     .  كشيدن سيگار كاهش مي يابد و وزن را كم مي كند هم چنان ناشناخته مانده اند                  

بر خالف افزايش وزن كه پس از توقف سيگار در          .  تگوياي آنند كه ترك سيگار هم سو با ذخيره سازي چربي نيس           
 .افراد ديده مي شود، مزاياي توقف آن بسيار بيش تر هستند

 تنظيم وزن بدن 

مكانيسم هاي تنظيمي چون دستگاه عصبي شيميايي، ذخاير چربي بدن، توده پروتئين، هورمون ها و                   
برخي شواهد حاكي از آنند كه      .  يش وزن دارند  عوامل پس از هضم همگي نقش مهمي در تنظيم دريافت غذا و افزا            

تنظيم كوتاه مدت بر مصرف غذا از        .  تنظيم وزن هم به شكل درازمدت و هم به صورت كوتاه مدت پديد مي آيد                
كل .  يك وعده به وعده ديگر كنترل دارد؛ تنظيم درازمدت با توجه به دسترسي به ذخاير چربي در بدن كار مي كند                    

 .رين عامل در اين زمينه، در قياس با عوامل منفرد، هستندكالري مصرفي مهم ت

 تنظيم درازمدت و كوتاه مدت 

سيري .  كنترل هاي كوتاه مدت بيش از هر چيز به عواملي چون گرسنگي، اشتها، و سيري مي پردازند                   
 بعد از جذب    گرسنگي همراه با وضعيت   .  همراه با وضعيت بعد از غذا است، وقتي كه غذاي اضافي ذخيره شده باشد              

عوامل و علل فيزيكي گرسنگي بسيار قوي تر از عوامل سيري             .  يعني هنگام جابه جايي ذخاير ياد شده       .  مي باشد
در يك مطالعه درباره تاثيرات سن      .  اند، و براي مهار ساختن عالئم و عوامل سيري كار آسان تري بايد صورت گيرد              

ت كاهش بي دليل وزن در افراد مسن نتايج جالبي به دست              بر مكانيسم هاي تنظيم انرژي بدن جهت برآورد علّ        
مردان مسن سالم و مردان سالم جوان كه داراي وزن عادي اند داراي رژيم غذايي عادي و فعاليت هاي                   .  آمده است 

در صورت وجود تغذيه بيش از حد يا كم تر از حد نياز مردان جوان تر دچار پرخوري يا كم خوري                       .  معمول هستند 
يافته هاي اين مطالعه نشان    .  اما مردان مسن تر اين واكنش را نشان نمي دهند         .  وند تا وزن خود را تغيير دهند      مي ش

مي دهند كه افراد مسن تر در برابر كاهش وزن غير عادي آسيب پذيرترند و نيز براي افزايش وزن بي دليل                            
با اين همه سن به تنهايي نمي تواند كاهش        .  تمستعدترند زيرا قابليت آن ها براي كنترل وزن كوتاه مدت كمتر اس           
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تنظيم .  وزن را در افراد مسن مهار سازد؛ ارزيابي دقيق مخاطرات و مزاياي وابسته به آن كامالً ضروري است                       
درازمدت به نظر دربردارنده مكانيسم فيدبكي است كه در آن عالمتي از توده بافت چربي در هنگامي كه تركيب                      

 .اين عامل مي تواند در جوان ترها نقش مهم تري داشته باشد. ر مي كند ارسال مي شودعادي وزن بدن تغيي

 نظريه نقطه حساب شده 

. ذخيره سازي بدن در بزرگساالن غير چاق به نظر به شكلي تنظيم مي شود كه وزن كلي بدن حفظ گردد                   
ذيه بي رويه، بازگشت سريع به وزن       هم در انسان ها و هم در حيوانات، تالش هاي عمدي براي كم تر خوردن يا تغ              

عادي بدن را در پي دارند، به گونه اي كه به نظر مي رسد يك نقطه حساب شده از لحاظ فيزيولوژيك در بدن تاثير                       
اگر اين امر دست باشد، پس برخي از اشكال چاقي مي توانند حاصل عملكرد اين نقطه حساب شده به                    .  گذار است 

وزن بدن بر خالف تغييرهاي ناشي      .  ، داده ها در اين زمينه از پژوهش كافي نبوده اند         شكل نامطلوب باشند؛ هر چند    
در مطالعه اي پيرامون سوژه هاي    .  از مكانيسم هاي تنظيمي داخلي كه به شكل ژنتيك عمل مي كنند ثابت مي ماند             

 درصد كاهش در    15   درصد افزايش و   16خيلي چاق و غير چاق ده درصد كاهش يا افزايش در وزن بدن همراه با                 
برخي بررسي ها حاكي از آنند كه وزن بدن مي تواند به شكلي موقت                .   ساعته بوده است    24كل مصرف انرژي     

ساير .  جايگزين شود و اين با وجود پايين تر بودن ميزان سوخت و ساز باعث بازگشت وزن عادي بدن مي گردد                      
 . به كاهش وزن نشان نمي دهندبررسي ها هيچ واكنش متابوليك تعديل شونده اي را نسبت

 عوامل موثر بر تنظيم دريافت انرژي و وزن بدن 

 گرمازايي و اثر گرمازايي غذا 

، كه به شكل ميزان متابوليك پايه يا استراحت         (REE)جنبه هاي مصرف انرژي شامل مصرف انرژي پايه        
(RMR)           ت هاي اختياري؛ و تاثير ترموژنيك غذا       بيان مي شود؛ انرژي مصرف شده در حركت ها و فعالي(TEF)  يا 

گرمازايي ايجاد شده بر اثر تغذيه كه مقدار غذا، تركيب آن، ماهيت رژيم قبلي، مقاومت انسولين، فعاليت فيزيكي و                    
 از يك جز اختياري كه به مقدار انرژي موجود در غذاي مصرف شده ربط دارد                 TEF.   تاثير مي گذارند  TEFسن بر   

 كه احتماالً پاسخي است به تغذيه بيش ازحد، با حذف انرژي اضافي به شكل گرما،                    و يك جز اضافي انطباقي     
 كم مي شود به تاييد رسيده است، ولي روشن نيست           TEFاين فرضيه كه در افراد بسيار چاق         .  تشكيل شده است  

 .اين نقيصه باعث چاقي مفرط شده است يا خود ناشي از آن است

 درصد كيلوكالري روزانه خود را در       20مي خورند و حدود    )  اسنك(كارگران شب كار كه غذاهاي مختصر        
اثر گرمازايي ناشي از    .  درون شيفت كاري تامين مي كنند، ممكن است با تاثيرات متابوليك متفاوتي مواجه گردند               

تغذيه پس از صبحانه بيشتر صورت مي گيرد تا پس از وعده هاي غذايي سبك در عصر يا شب، كه نشان مي دهد                       
 .ثير اين پديده در طول عصر تا شب كاسته مي شودتا
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 ميزان متابوليسم پايه 

RMR  60   درصد كل مصرف انرژي را شامل مي شود         70 تا   .RMR          با سن كاهش مي يابد و نيز با 
محدود شدن دريافت انرژي، وقتي بدن به ناگهان محروم از انرژي بماند، يعني مثل گرسنگي يا حالت خويشتنداري                  

.  درصد كمتر مي شود   15 هفته حدود    2 خود را با كاهش انرژي دريافتي وفق مي دهد و در طي               RMRو پرهيز،   
 . به مقدار طبيعي و عادي خود باز مي گرددRMRوقتي مقدار كافي غذا مصرف مي شود، 

 مصرف انرژي در فعاليت اختياري

در شرايط عادي،   .  ژي است انرژي مصرف شده در فعاليت اختياري مهم ترين جز تغييرپذير در مصرف انر             
داده ها نشان مي دهند كه افرادي كه       .   درصد كل مصرف انرژي را شامل مي شود        30 تا   15فعاليت جسمي حدود    

كالري هاي خود را محدود نمي كنند نيازمند افزايش فعاليت فيزيكي براي حفظ وزن بدن با باال رفتن سن مي شوند،                   
 .مي گردد RMR و FFMزيرا افزايش سن باعث كاهش 

 )ميانجي عصبي مغز(نوروترانسيمترها 

دستگاه هاي تنظيمي شامل نوروترانسيمترها بر فعاليت غذايي در پاسخ به عالئم ارسالي از بافت هاي بدن                
آن .  آزاد مي شوند  ،)SNS(سيستم اعصاب سمپاتيك    نوراپي نفرين و دوپامين توسط      .  تاثير گذاشته و حاكميت دارند    

افت غذا و اين نوروترانسيمترها در فعاليت موجود در نواحي هيپوتاالموس كه بر تغذيه تاثير دارد                هم در پاسخ به دري    
 شده و مقدار اپي نفرين را افزايش          SNSپرهيز غذايي و گرسنگي نسبي باعث كاهش فعاليت           .  دخالت مي كنند 

نرژيك در مغز به نظر نقشي       مسيرهاي دوپامي .  مي دهد كه به نوبه خود مقدار تحرك سوبسترا را تثبيت مي كند             
 .مثبت در تغذيه دارا هستند

 و اندورفين ها، ساير مواد شيميايي هستند كه به نظر مي رسد در              Y، نوروپپتيد   (Serotonin)سروتونين  
. كاهش در مقدار سروتونين و افزايش نروپپتيد، موجب افزايش ميل به هيدرات كربن مي شود             .  رفتار تغذيه اي موثرند  

 در طي محروميت از غذا افزايش مي يابد و نشان مي دهد كه اين عامل مي تواند در افزايش                      Yروپپتيد  ميزان نو 
اشتها، ذائقه و گرايش به غذاهاي شيرين و چرب در ميان افراد چاق و بيماران بوليميايي ديده                     .  اشتها موثر باشد  

 در مغز   (CRF) آزاد شدن كورتيكوتروپين     عامل.  شده است كه مي تواند به سيستم اندورفين نيز ربط داشته باشد            
. توليد مي شود و به كنترل آدرنوكورتيكوتروپيك كه هورموني است كه از غده هيپوفيز ترشح مي  گردد ربط مي يابد                  

CRF      اين عامل مقدار دريافت غذا را كاهش مي دهد و واكنش در برابر غذا و                 .   عاملي موثر بر بي اشتهايي است
 در حين ورزش ايجاد مي شود و مقادير         CRF.   كم تر مي كند  Yلكرد نوراپي نفرين و نوروپپتيد      خوردن را بر اثر عم    

 .باالي آن در بيماران افسرده و افراد گرسنه ديده شده است

 پپتيدهاي روده 

تماس مكانيكي غذا با مخاط معده و عضالت كوچك روده باعث ايجاد و ترشح پپتيدهاي روده مي شود                   
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 عاملي است   (CCK)كوله سيستوكينين   در ميان عوامل مشخص شده در اين باره،         .  ر سيري دارند  كه تاثيري آني ب   
 CCKگيرنده هاي  .  كه توسط روده ترشح مي شود، آن هم هنگامي كه چربي و پروتئين به روده كوچك مي رسند                 

 پانكراس را براي     باعث مي شود تا كيسه صفرا فشرده شده و          CCK.  در دستگاه گوارش و مغز نيز ديده شده اند         
 . بر محدود شدن دريافت غذا تاثير داردCCKترشح آنزيم تحريك كند در سطح مغز 

Bombesin                اين .   كه توسط سلول هاي عصبي روده اي رها مي شود، يكي ديگر از پپتيدهاي روده است
 توليد مي شود   پپتيد ديگري كه در روده     .   را تسريع مي كند    CCKعامل دريافت غذا را مي كاهد و آزاد شدن             

 توسط روده سنتز و      A-IVآپوليپوپروتئين  .  انترواستاتين است، كه به زمان پس از مصرف چربي مربوط مي شود             
ترشح مي گردد، آن هم در فرايند ترشح لنفي شيلوميكرون پس از ورود به جريان خون، بخش كوچكي از                            

 . بر مصرف غذا تاثير مي گذارد و(CNS) وارد سيستم اعصاب مركزي مي شود A-IVآپوليپوپروتئين 

 هورمون ها 

هر .   تنظيم مي كند  SNSهورمون تيروئيد حساسيت بافت را نسبت به كاتكوالمين هاي ترشح شده توسط             
.  شده و در نتيجه از ترموژنز ناشي از آن مي كاهد            SNSكاهش تري يدوتيرونين باعث كاهش واكنش و فعاليت           

زنان بايد از نظر كم كاري غده تيروئيد به        .  وامل مشخص كننده چاقي باشد    چنين كاهش ظريفي مي تواند يكي از ع      
گفته شده است كه افزايش وزن پس از         .  خصوص پس از يائسگي، آزمايش شوند زيرا اين امر شيوع بسيار دارد              

تحقيق در اين زمينه مشخص كرده است كه محدوديت انرژي           .  كاهش آن ممكن است ناشي از اين عارضه باشد         
اين وضع، البته، گذرا است و زماني كه دريافت انرژي به              .   هيپوتيروئيديسم و حالت هيپومتابوليك مي شود      باعث

 .تعادل مي رسد به حال عادي باز مي گردد
) دريافت غذا ( و نيز در سيستم عصبي محيطي آن هم جهت تنظيم ميزان ورود غذا                  CNSانسولين در   

) ذخيره سازي(محدودسازي دريافت است، انسولين در سنتز و انبارسازي           CNSتاثير انسولين بر روي     .  عمل مي كند 
ممكن .   و نيز كاهش ترموژنز منجر گردد       SNSكاهش فعاليت آن مي تواند به كاهش عملكرد         .  چربي نقش دارد  

ا كم  است كه افراد چاق با مقاومت انسولين يا كاهش آن دچار اختالل در ميزان قند شوند يا مقدار ترموژنز در آن ه                     
 . شود

سطح انسولين در زمان پرهيز به      .   كم تر خواهد بود   TEFبه عالوه، هرچه مقاومت به انسولين بيشتر باشد         
نسبت باال مي رود، با اين حال، بسياري از افراد چاق مقاومت انسولين را نشان نمي دهند زيرا گيرنده هاي انسولين                     

اين عوامل مي توانند با كاهش وزن از ميان         .  مي پديد مي آيد   و هيپرليپيد  IGTدر آن ها واكنش نشان نمي دهند،       
 .بروند

در قياس  .  لپتين هورموني است كه توسط بافت چربي ترشح مي شود و به درصد چربي بدن وابسته است                 
 ساله شرح   87 تا   34تفاوت جنسيتي ميان بزرگساالن     .  با مردان، زنان غلظت بيشتري از لپتين در سرم خود دارند           

مطالعات انجام شده نقش    .   كه درصد چربي در بدن چگونه است و مقدار ماده خالص چقدر مي تواند باشد                مي دهد
مطالعه بر روي جانوران شناخت     .   تاييد مي كنند  CNSلپتين در نظام پيچيده تنظيم وزن بدن را، شامل فعاليت هاي            

 . د مي كندعملكرد لپتين را كه افزايش سيري و افزايش مصرف انرژي است را تايي
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كاهش وزن همراه با كاهش لپتين است، درست همان گونه كه تغييرات درازمدت در رژيم و ورزش پديد                   
پس از كاهش وزن، در طي دوره حفظ وزن غلظت لپتين سرم كمي افزايش مي يابد، به رغم آن كه هيچ                      .  مي آيند

ح لپتين توسط عوامل ديگري عالوه بر ابعاد         اين يافته نشان مي دهد كه ترش      .  تغييري در وزن بدن پديد نمي آيد      
محدوديت انرژي  .  عوامل مطرح شده شامل دريافت انرژي و سطح انسولين مي باشند          .  بافت چربي تعديل مي شود   

باعث كاهش سطح لپتين شده و موجب گرسنگي اختياري مي شود، و نيز همراه با ميل به غذا و مصرف متعاقب                        
 . لپتين در تنظيم اشتها هستنداين مشاهدات، نشانگر نقش. آن

Resistin)  ل در سلول هاي چربي                 )رزيستينيكي از هورمون هاي تازه شناخته شده است كه در درجه او 
اين هورمون تحريك فراواني را در جانوران، خاصه در هنگام واكنش نشان دادن نسبت به انسولين،                   .  حضور دارد 

ست كه نشان مي دهند اين هورمون به رابطه ميان چاقي و ديابت در              تحقيق در اين باره به نحوي ا      .  سبب مي شود 
متاسفانه، هيجان ناشي از اين هورمون همچنان در مطالعات اخير مبهم مانده است، اين مطالعات                .  انسان ربط دارد  
 : نشان داده اند كه

 در جانوران گوناگون اين هورمون به اشكال گوناگوني تعديل مي شود •
 بي مقدار اندكي از آن در كل وجود دارددر سلول هاي چر •
 .فقدان رابطه ميان رزيستين و ميزان مقاومت در برابر انسولين نيز امري مشخص شده مي باشد •

Ghrelin)  هورموني است كه توسط معده توليد مي شود و به عنوان عاملي بر روي هيپوتاالموس،                    )گرلين 
 اين هورمون در افراد الغر بيشتر است و در افراد چاق به                ميزان.  جهت تنظيم و تحريك تغذيه اي عمل مي كند       

اين .  سطوح افزايش يافته اين عامل در افراد رژيمي، و خاصه پس از جراحي معده ديده مي شود                 .  كمترين مي رسد 
 .يافته ها نقش گرلين در تنظيم وزن بدن در درازمدت را تاييد مي كنند

 كنترل وزن در طول زندگي 

ميزان كالري هاي دريافتي بايد با     .  انرژي و مصرف آن مبناي كنترل وزن در زندگي است          توازن دريافت   
. با آن كه ممكن است ساده به نظر رسد ولي اين توازن به سختي به دست مي آيد                          .  فعاليت منطبق باشد   

راري توازن ميان   پژوهش گران در زمينه مديريت وزن باور دارند كه بخشي از دليل اين امر به ناتواني آدمي در برق                   
نبود ابزار مناسب جهت دستيابي به اين هدف به معناي ناتواني از هر گونه                .  دريافت و مصرف انرژي باز مي گردد      

روند افزايش  .  الگوي تغذيه سالم و ورزش مناسب بايد از كودكي آغاز شود و تا بزرگسالي ادامه يابد                  .  اقدام نيست 
 به دليل از دست دادن توده بدون         RMRدر نتيجه كاهش    .   مي آورد  سن چالش هاي خاصي را در اين باره پديد        

 .چربي، بايد دريافت غذايي كاهش يابد و مصرف انرژي افزايش يابد تا وزن فرد با باال رفتن سن او ثابت بماند

 نقش هورمون هاي تازه 

 قياس است،   قابل“  كندن اليه هاي روي يك عدد پياز      ” روند كشف روش كنترل انرژي و توازن آن با            
آخرين كشف در   .  زيرا هرچه ما درباره دستگاه هورمون ها بيشتر مي آموزيم به مولكول هاي تازه اي بر مي خوريم                 
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 است و   Y (NPY)اين عامل عضو پپتيدهاي عصبي       .  است)  YY)  36-3PYY  3-36اين باره هورمون پپتيد      
در .  ش به ورود مواد غذايي ترشح مي شود       توسط سلول هاي آندوكرين و اغلب در ناحيه روده كوچك و در واكن              

مطالعه اي كه اخيرا انجام شد مشخص گرديد كه به مردان و زنان غير چاق كه با يك دوز فيزيولوژيك اين                            
 درصد كاهش در كالري دريافتي در       33 ساعت محدود شد و باعث       12هورمون داده شد، در آن ها خوردن تا حدود         

 به نظر بر روي هيپوتاالموس تاثير       3PYY-36.  چ تاثير جانبي اي مالحظه نشد     در اين باره هي   .   ساعت گرديد  24
اين محدودسازي مي تواند توليد و ايجاد        .   جلوگيري مي كند  NPYبا اتصال به يك گيرنده از توليد           .  مي گذارد

د مي توانند   به كار مي رون    PYY  3-36داروهايي كه با هدف اين سيستم       .  پپتيدهاي مهار كننده اشتها را سبب شود      
 .در درمان چاقي در آينده استفاده شوند

 وزن و طول عمر 

هيچ دليل بيولوژيكي وجود ندارد كه تاييد كند فرد با افزايش سن وزن بيشتري مي يابد؛ حتي شواهدي                    
محدوديت انرژي به شكل ژنتيكي در حيوانات چاق، باعث افزايش طول عمر             .  برخالف اين امر نيز ديده شده است      

 درصد كاهش در    40عموماً، حدود   .  ود و عالئم پيري را كند مي كند، حتي زماني كه حيوان چاق مانده است               مي ش
مطالعات بر روي   .  افزايش داشته، ديده مي شود    %  50تغذيه چنين حيواناتي، كه طول عمرشان به طور متوسط             

 ها و جوندگان در طول عمر        نشان مي دهد كه تاثير هشدار دهنده محدوديت كالري در خرگوش            rhesusميمون  
. اين مطالعات امكان محدودسازي كالري و تاثير آن بر وزن آدمي را نيز تاييد مي كنند                   .  آن ها نيز ديده مي شود    

گلوكز پالسما و انسولين در صورتي      .  شواهد موجود نشان مي دهند كه طول عمر از دريافت انرژي متاثر خواهد بود             
 پايين مي آيند و در اين حال گلوكوكورتيكوئيدهاي حساس به تنش بيشتر خواهند             كه ميزان دريافت انرژي كم شود     

 .شد

 اضافه وزن و چاقي: عدم تعادل در وزن

اضافه وزن شرايطي است كه در آن وزن فرد از مقدار استاندارد آن، بر طبق قد تجاوز نكند؛ چاقي حالتي                      
كن است كسي چاق باشد و در عين حال وزنش در حد             مم.  است كه چربي در بدن به ميزان بسيار بااليي مي رسد          

معمول و استاندارد قرار گرفته باشد، و درست امكان دارد كسي اضافه وزن داشته باشد اما چاق نباشد با اين همه                        
 .در اغلب افراد، چاقي و اضافه وزن هم سو با يكديگرند

 ارزيابي 

روش هاي .  و نياز به دقت ارزيابي مي شوند      كم وزني و چاقي در شكل هاي گوناگوني بسته به ضرورت             
 كه در آن    Querlet (W/H2) يا شاخص    (BMI)موثر در تعيين وزن ايده آل بدن شامل شاخص توده بدون چربي             

W        وزن بر حسب كيلوگرم و H    نسبت .  و نيز اندازه گيري محيط دور كمر شاخص ديگري است         .   قد به متر است
 اينچ، در مردان باشد و       40دور كمر اگر بيش از       .   امروزه كمتر به كار مي رود      دور كمر به دور ناحيه فوقاني باسن       

 .  مي باشد9/34 تا 25 بين BMI اينچ، در زنان برسد به مفهوم خطر قابل توجه در افراد با 35چنان چه به بيش از 
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 داراي  25 باالتر از    BMI در رهنمودهاي كلينيكي خود افراد را بر اساس           (NIH)موسسه ملي سالمت    
 افزايش مي يابد، ميزان    25 كمتر از    BMIاگرچه خطر بعضي از عوارض براي برخي با          .  اضافه وزن قلمداد مي كند   

 سال دارند چاق تلقي      30 بيشتر از     BMIافرادي كه   .   به طور قابل توجهي افزايش نمي يابد        BMI  27مرگ تا   
 = BMI>25kg/m2)ه وزن اضاف( . توصيف شده اند2اضافه وزن و چاقي در جدول . مي شوند

 شيوع 

چاقي مردان و زنان را     .   درصد است  30در كشور ايران شيوع اضافه وزن و چاقي در جوامع شهري بيش از              
البته تفاوت در اين بين وجود دارد، و شيوع اين عارضه در             .  تحت تاثير قرار مي دهد، آن هم از همه نژادها و اقوام           

تفاوت هاي جنسيتي در اين ميان ديده      .  يان اقوام تفاوت هايي را نشان مي دهد     زنان بيش از مردان است و اين در م         
در تمام نژادها و گروه هاي قومي، زنان داراي وضعيت           .  فقر نيز مي تواند بر وضعيت وزن تاثير بگذارد         .  مي شوند

 . درصد بيشتر از مردان احتمال ابتال به چاقي را دارند50اجتماعي پايين تر، حدود 

 
  ـ دسته بندي اضافه وزن و چاقي2جدول 

(kg/m2)BMI دسته بندي 

5/18 < 
9/24-5/18 
9/29-25 
9/34-30 
5/39-35 

40 ≥ 

 الغري
 طبيعي

 اضافه وزن
 Iچاقي، درجه 
 IIچاقي، درجه 

 IIIچاقي، مفرط، درجه 

 )اتيولوژي(سبب شناسي 

هر دوي عوامل محيطي و     .  ستعلت چاقي مسئله اي بسيار گسترده و پيچيده، و نيازمند تحقيق فراوان ا            
 .در اين امر دخيل بوده و بايد به آن ها عوامل روحي و مكانيسم هاي فيزيولوژيك را نيز افزود ژنتيكي،

پس از سال ها فرضيه هايي درباره توضيح چگونگي چاق شدن طرح گرديد و مشخص شد كه چرا حفظ                    
ر كه هيچ نظريه واحدي نمي تواند اين پديده را شرح           اين ام .  وزن طبيعي براي افراد بسيار چاق كار دشواري است         

نظريه هايي كه گوياي   .  دهد و در مورد تمام افراد كاربرد داشته باشد، علّت پيچيده اين پديده را دشوارتر مي سازد                  
نظريه هاي مربوط به عدم    .  عدم توازن انرژي ورودي هستند عموماً به عوامل موثر بر اشتها و گرسنگي ربط دارند                

وراثت و تاثيرات محيطي هر دو بر دريافت        .   ربط مي يابند  RMR، فعاليت جسمي و     TEFوازن انرژي مصرفي به     ت
 .و مصرف انرژي تاثير دارند
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 وراثت

اين ها شامل  .  بسياري از عوامل عصبي و هورموني موجود در تنظيم وزن به شكل ژنتيكي كار مي كنند                 
لي كه بر سيري و غذا خوردن تاثير مي گذارند، نواقص اندك در               عوامل كوتاه مدت و بلند مدت مي شوند، عوام         

تعداد و ابعاد سلول هاي چربي و توزيع         .  آشكار شدن يا تداخل مي تواند بر افزايش وزن تاثير به سزايي بگذارد               
 . نيز به طريق ژنتيكي مشخص مي شوندRMRمنطقه اي آن در بدن و 

اما تخمين دقيق تر نقش     .   درصد دانست  88 تا   66، آن را    اولين پژوهش ها درباره نقش وراثت در چاقي       
تعداد ژن ها، عوامل و شاخص هاي كروموزومي همراه فتوتيپ هاي چاقي           .   درصد بوده است    33اين عامل حدود     

شامل ژن هاي مربوط به هر كروموزوم به جز        )  2000(در واقع، نقش ژنتيكي چاقي      .   عدد بوده اند  250مفرط بيش از    
آن چه مي ماند تشخيص رابطه ژن ها و جهش ها است كه معرف چاقي هستند و با شرايط                  .   مي شوند Yكورموزوم  

 .محيطي بروز چاقي نيز سازگار نمي باشند
 و ژن   obبا آن كه ژن هاي فراواني در چاقي نقش دارند، هر دو مورد از آن ها مورد توجه بوده اند؛ ژن                        

β3-adrenoreceptor   ژن ob    مكانيسم هاي .  پتين و جهش در آن موجب چاقي مي شود           موجب شكل گيري ل
 . در چاقي در آدمي ناچيز استobمربوطه در حال مطالعه هستند ولي برخي دانشمندان بر اين عقيده اند كه نقش 

 نقش داشته و به تعديل چربي       RMR كه در بافت چربي قرار دارد، در تنظيم          β3-adrenoreceptorژن  
با اين وجود،   .  است كه افراد داراي جهش ژني احتماالً ظرفيت بهتري براي چاقي دارند           فرض بر آن    .  كمك مي كند 

تمام گزارش ها اين امر را تاييد نمي كنند، از اين رو شايد اين ژن عامل اصلي ايجاد چاقي نباشد، ولي تنها در آن                         
. هايي نقش مجزايي در چاقي بيابند     در واقع، هيچ كدام از اين عوامل گوناگون نمي توانند به تن           .  سهمي داشته باشد  

. پيشنهاد مي شود كه چاقي را هتروژن و پلي ژنيك تصور كنيم كه هيچ ژني به تنهايي عامل آن شناخته نمي شود                     
به عالوه، در حالي كه ژن ها به نظر آسيب پذيري در برابر چاقي را افزايش مي دهند، ساير عوامل بايد در هنگام                         

 .يكي از عوامل عمده در اين ميان محيط زيست است. اشندبروز چاقي حضور داشته ب

 عوامل موثر بر افزايش وزن 

شواهد موجود نشان مي دهند كه الگوي رژيم و ورزش و فعاليت مشخص كننده علّت اصلي چاقي هستند                  
ي دريافت باال .  و آن كه ميان شكل زندگي ما و آمادگي ژنتيكي مان براي حيات عدم هماهنگي ديده مي شود                     

شكل فعال آن در جوامع غربي تا حدودي ناشي از افزايش ابعاد مواد غذايي               .  انرژي مي تواند فعال يا غيرفعال باشد     
ابعاد مواد غذايي و كالري آن ها به خصوص در رستورانهاي امروزي مقدار            .  به عنوان يك استاندارد پيش آمده است      

 1970اقع، تعداد موادي كه چنين ابعادي دارند به شدت از دهه             در و .  كالري اي بيش از نياز فرد را به او مي دهند          
در اين حال، مقدار غذا      .  تغذيه بيش از حد غيرفعال شامل خوردن رژيم هاي پرانرژي است            .  افزايش يافته است  

 گوياي آنند كه دريافت انرژي زياد        NHANESداده هاي  .  ممكن است زياد نباشد اما كالري آن بسيار باال است           
 .غير مغذي مي تواند خطر پرخوري را باال ببردولي 

انواع .  پژوهش ها نشان مي دهند كه غذا و مزه آن پاسخ فرد را از نظر لذت به دست آمده تعيين مي كنند                    
زياد غذاهاي موجود در هر زمان مي تواند دريافت كالري را باال ببرد زيرا مردم بيش از گذشته غذا مصرف مي كنند                      
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بتدريج با شروع مصرف غذا، از لذت بخش بودن آن كاسته              .  د نياز كالري دريافت مي دارند      و بيش از حد مور     
اين كاهش را سيري حسي مي نامند و موجب گرايش به تغيير نوع غذاي مصرفي براي وعده هاي بعدي                    .  مي شود
 شود اما به    با آن كه سيري حسي مي تواند دريافت غذا را كاهش دهد و موجب مصرف غداهاي متنوع                   .  مي شود

تاثير دريافت كالري بيشتر از حد نياز با مصرف كم انرژي تشديد                 .  افزايش دريافت كالري نيز خواهد انجاميد       
اغلب افراد چاق، كمتر ورزش مي كنند و اكثرا وقت خود را در فعاليت هاي كم انرژي و بي تحرك                          .  مي گردد

 .رمي گذارنند، مثل ديدن تلويزيون و استفاده از كامپيوت

 عوامل خطر سالمتي 

خطر نسبي مرگ و مير ميان افراد       .  چاقي مي تواند مستقيماً با مرگ و مير و بيماري هاي مزمن ارتباط بيابد           
اين ).  BMI  ≥19زنان الغر با    (چاق نسبت به زنان و مردان الغر دو برابر مي شود             )  BMI  ≤  27(چاق و زنان    

 10به عالوه حدود    .  ، به دست آمده است    1976در سال   »  داشتي  مركز مراقبت هاي به  «  اطالعات بر طبق بررسي     
 .  سالگي مي تواند عالمت مرگ ومير زودرس باشد18كيلوگرم افزايش وزن پس از 

 باال همراه با افزايش خطر مرگ و مير در زنان و مردان تمام سنين شناخته                BMIدر مطالعات انجام شده     
 .  قلمداد شود9/24 تا 5/20يان  مطلوب براي طول عمر مي تواند مBMI. شد

اين زير گروه   .  زير مجموعه اي از افراد چاق كه از نظر سوخت و ساز عادي هستند نيز به نظر وجود دارد                   
داراي چاقي بي خطري هستند و به نظر مي رسد كه در ابتداي زندگي داراي چاقي بوده يا مبتال به هيپرپالزي در                       

در كل، با اين همه، چاقي مي تواند از نظر سوخت          .  ول از چربي احشايي باشند    سلول هاي چربي طبيعي و مقدار معم     
، فشار خون، سكته مغزي، بيماري      2بيماري هاي مزمن چون بيماري قلبي، ديابت نوع         .  و ساز ناسالم شناخته شود    

 . تر مي شوندكيسه صفرا، بدخوابي، سرطان هاي خاص و استئوآرتريت همراه با چاقي به وجود آمده و با آن وخيم
يكي از شرايط مرتبط با چاقي، بيماري كبد چرب غير الكلي است كه مي تواند نهايتا به نارسايي كبد                        

از نظر ژنتيكي و آزمايشگاهي افراد چاق از لحاظ ميزان ايمني در سطح سلولي و مقاومت در برابر                       .  منتهي شود 
قي همچنين عامل خطر ايجاد سرطان، تاخير در بهبود         چا.  باكتري ها و ويروس ها مقاومت كمتري را نشان مي دهند       
 . هزينه چاقي نيز بسيار باال است.  مي شودBزخم ها، و واكنش آنتي بادي ها نسبت به واكسن هپاتيت 

 
اين اهداف شامل   .  به تاثيرات چاقي و پرخوري در جامعه توجه كرده است            »  2010انسان سالم   «  اهداف  

 . وزن سالمي دارند و نيز بهبود وضعيت كودكان و بزرگساالن بسيار چاق مي شودافزايش نسبت بزرگساالني كه 
 

با توجه به ارزيابي هاي اخير مي توان چاقي را يك بيماري داسنت كه كاهش وزن مي تواند بنا به                          
ن شكل از   با آن كه تمامي افراد بسيار چاق ملزم به اي         .  درخواست پزشك و هم سو با اقدامات درماني او انجام گيرد          

كاهش وزن نيستند، متخصصان بر اين باورند كه اهميت قواعد تازه درباره كنترل چاقي تاثير عميقي بر بهداشت و                    
 .بهبود وضعيت مالي كشور خواهد داشت
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 توزيع موضعي چربي و سندرم متابوليك 

دو نوع از   .  ندالگوهاي موضعي چربي از نظر ژنتيكي كنترل مي شوند و ميان زنان و مردان فرق مي كن                  
چربي ).  ژنوئيد( راني   –و چربي سريني    )  آندروئيد(چربي زير جلدي شكمي     :  ذخيره سازي چربي شناخته شده است     

باال رفتن  .  نوع اول بويژه در ناحيه شكمي قرار داشته و آندروئيد يا شكل سيب است و در مردان بيشتر ديده مي شود                   
مطالعات نشان مي دهند كه اين نوع      .   انبار شدن چربي مي انجامد     سن نيز عامل مهمي در چاقي احشايي است و به         

چربي احشايي وابستگي كاملي به عوامل خطر آفرين چون           .    از چاقي به شدت وابسته به مقاومت انسولين است          
زماني كه اختالالت مزمن در زمينه عدم تحمل گلوكز و            .  عدم تحمل گلوكز، هيپرليپيدمي و پرفشاري خون دارد        

ومت انسولين، هيپرليپيدمي و فشار خون پديد مي آيد و به هم مرتبط مي شوند، آن ها را به عنوان سندرم                          مقا
در برنامه ارزيابي و درمان كلسترول خون در بزرگساالن سندروم متابوليك            .  مي شناسند )  سوخت و ساز  (متابوليك  

 سانتي متر در مردان و      102 كمر بيشتر از     وضعيت محيط دور  :  به عنوان پنج عارضه همراه با هم شناخته شده است         
 ميلي گرم در دسي ليتر، ليپوپروتئين با دانسيته باال         150 سانتي متر در زنان، تري گليسريد سرم در حدود حداقل            88

(HDL)       ميلي گرم در دسي ليتر در زنان، فشار خون         50 ميلي گرم در دسي ليتر در مردان و         40 در حدود كمتر از 
اين مشكالت گاهي همراه با     .   ميلي گرم در دسي ليتر   125 ميلي متر جيوه يا گلوكز خون بيشتر از          85/135بيشتر از   

 .سندروم تخمدان پلي كيستيك نيز مي آيند
توزيع چربي گاينوئيد، كه با شكل گالبي شناخته مي شود ناشي از ذخيره چربي بااليي است، كه در ران ها                   

چاقي در زنان بيشتر ديده مي شود و ذخاير چربي بنا به فرض جهت نيازهاي               اين شكل از    .  و باسن ذخيره مي شود   
زنان داراي چاقي نوع گاينوئيد معموالً نسبت به زناني كه دچار چاقي شكمي               .  بارداري و شيردهي ذخيره مي شوند    

 .هستند كمتر مبتال به اختالل تحمل گلوكز مي شوند
زنان پس از يائسگي    .  ديده شده است، بخصوص در زنان      راني نيز    –تركيب چربي شكمي و چربي سريني       

در نتيجه، اين زنان ممكن است به خطر افزايش گلوكز خون، ليپيد و              .  بيشتر از الگوي چاقي مردان پيروي مي كنند      
در مردان و زنان، هر دو، كه از زمان جواني چاق بوده اند، ميزان بيماري هاي قلبي                 .  عوارض فشار خون دچار شوند    

چربي موضعي و توزيع آن مشخص كننده خطر هيپرليپيدمي و هيپر انسولينمي در             .  ي و ديابت افزايش مي يابد    عروق
 .كودكان، و نيز در بزرگساالن است

 سندرم تخمدان پلي كيستيك 

، اختاللي آندوكرين است كه توسط افزايش آندروژن ها و              (PCOS)سندرم تخمدان پلي كيستيك       
نشانه ها شامل دوره هاي   .   درصد زنان در سنين باروري تاثير مي گذارد       10 تا   5ي شود، بر   مقاومت انسولين شناخته م   

قاعدگي نامنظم، عدم تخمك گذاري مزمن كه باعث ايجاد كيست هاي تخمداني چندگانه، نازايي، آكنه و پرمويي و                 
يار حاد است و باعث       نشان مي دهد كه شرايط اين سندرم بس        PCOSبررسي زنان داراي    .  نيز ريزش مو مي شود   

 .مي شود افراد غير عادي و نامناسب به نظر رسيده و خود را يك زن به شمار نياورند
PCOS                     به شكل تنگاتنگي با چاقي و بيش از هر چيز با چاقي آندروئيد مربوط است مقاومت انسولين و 

، و سرطان   2ديابت نوع    باعث باال رفتن خطر بيماري قلبي عروقي،            PCOSهيپرانسولينمي حاصل از آن در        
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زيرا .  درمان اين سندروم براساس درمان عالئم است       ).  يعني سرطان آندومتر و تخمدان     (دستگاه تناسلي مي شود    
 شامل رژيم فردي و ورزش موجب بهبود وضعيت           PCOSمديريت  .  مكانيسم اتيولوژي آن مشخص نشده است      

 اغلب داراي   PCOSافراد داراي   .  سندروم مي شود كاهش وزن و رسيدن به ميزان صحيح انسولين و حذف عالئم             
 .الگوهاي تغذيه اي نامناسب هستند

 كنترل چاقي در بزرگساالن

در ابتدا، متخصصان باليني بر      .  كنترل چاقي در سال هاي اخير با پيشرفت پژوهش ها بهبود يافته است             
 شود كه اگر مردم بتوانند وزن خود       فرض مي .  روي كاهش وزن تاكيد داشتند و درباره حفظ آن چيزي نمي دانستند            

توجه به نگهداري و حفظ وزن       (اما به زودي اين باور نقض گرديد         .  را بكاهند نگهداري آن نيز ميسر خواهد بود        
سال ها .  و درمان نيز توسعه يافت    )  مسئله اي مهم شد و توجه صرف به كاهش وزن مضر و نادرست قلمداد گرديد               

. نهايتا، تعديل روش زندگي پس از پژوهش هاي فراوان پيشنهاد گرديد         .   درماني بود  قبل، رژيم كم انرژي تنها روش     
و سرانجام، اهميت فعاليت جسمي شناخته شد، آن هم نه فقط براي كاهش وزن كه به عنوان عامل اصلي براي                       

 .حفظ وزن پس از كاهش آن
يك گروه متخصص در     امروزه يك مدل ممانعت از بيماري هاي مزمن جهت مداخله و با عملكرد                   

زمينه هاي مختلف درمان، چون پزشك، متخصص رژيم درماني و تغذيه، متخصص ورزش، و رفتارشناسان بهترين                
برنامه هاي محدودسازي وزن با بهترين تضمين موفقيت شامل انتخاب غذاهاي           .  امكان درمان را فراهم مي آورند      

ولي .   درمان دارويي و جراحي نيز در برخي شرايط مفيدند         .سالم تر، تمرين و ورزش و تعديل روش زندگي مي شوند         
 .نمي توانند جايگزيني براي تغييرات الزم در تغذيه و فعاليت فيزيكي الزم باشند

 اهداف درمان

دستيابي به وزن ايده آل يا درصد مناسب چربي در بدن هميشه واقع گرايانه نيست و در برخي شرايط                       
بسته به نوع و شدت چاقي و سن فرد و شيوه زندگي، كاهش موفقيت آميز وزن                 .  داساسا درست نيز به نظر نمي رس     

حفظ وزن كنوني بدن يا دستيابي به ميزان مورد نظر از كاهش              .  از شكل ساده تا حالتي غير ممكن تغيير مي كند         
المت بيشتري  ممكن است س  )   درصد 10 تا   5(افراد چاق با تغيير اندكي از وزن شان          .  وزن مي تواند سودمند باشد   

 درصد  10در بررسي اي كه بر روي برخي افراد چاق كه            .و احتماالً از شدت بعضي عوارض كم خواهد شد         .  بيابند
وزن خود را كاهش داده بودند انجام شد مشخص گرديد كه آن ها كنترل قند خون را به دست آورده،  فشار خون را                       

كاهش وزن مي تواند به بهبود فراوان وضع چربي هاي        %  10حدود  .  كم كرده و مقدار كلسترول را نيز پايين آورده اند         
به عالوه، اين امر طول عمر را نيز        .   كيلوگرم وزن اضافي داشته باشد     20خون منجر شود حتي اگر بيمار هم چنان          

 .افزايش مي دهد
 بر روي بيماران در مطالعه اي . سوال اصلي درباره كاهش وزن و تاثير آن اخيرا مورد توجه قرار گرفته است
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وزن شان كاهش يافته، مشخص شد كه مقدار هموگلوبين گليكوزيله در بدن              %  5بسيار چاق مبتال به ديابت كه        
. آن ها بهبود فراواني يافته است، آن هم در طول سال، در قياس با بيماران ديگري كه وزن شان بيشتر شده است                      

تاثيرات درازمدت آن بيشتر بوده و نقش محدودسازي انرژي را بر جسته تر             تاثير اوليه اين امر بر كنترل قند خون از          
به رغم  .  حفظ روند بهبودي در طي يك سال حاكي از افزايش و ثبات روند بهبود در زمان هاي بلندتر است                  .  مي كند

اق اين نكته كه كاهش وزن اندك سودمند است و مي تواند آسان باشد، مشخص شده است كه اشخاص بسيار چ                     
اهداف شخصي آن ها در اين     .  اهداف خاصي جهت كاهش وزن خود دارند كه با اهداف متخصصان تفاوت مي كند             

 متخصصان، از اين رو، در كار بيماران مداخله. باره و انتظارات آن ها اغلب غير واقعي و دست نيافتني است
وه بر ايجاد اهداف واقعي، ارزيابي جامع            عال . واقعي تري را براي آن ها در نظر گيرندكرده و مي كوشند روند 

 عوامـل... يا بيشتر وزن شان باالي حد استاندارد است در نظر گرفته شده است % 40خاصي نيز براي بيماراني كه 
 .زيست شناختي، رواني اجتماعي و رفتاري بايد در اين طرح بررسي شوند

 ميزان و گستره كاهش وزن 

ين و چربي هر دو است آن هم در مقاديري كه با كاهش كلي وزن                كاهش وزن بدن شامل كاهش پروتئ     
پاسخ بافت بدن به گرسنگي، يا       .  كاهش شديد كالري بدن باعث كاهش شديد وزن مي گردد          .  مشخص مي شود 

مطالعات كالسيك  .  حالت نيمه گرسنگي يكي از حاالت انطباقي نسبت به دوره محروميت از غذا و خوردن است                  
 12 تا   8 روز بي غذايي و پس از استفاده ذخيره گليكوژن، حدود              10ان مي هند كه در طي        پيرامون گرسنگي نش  

 درصد حذف انرژي    97با ادامه يافتن گرسنگي تا حدود        .  درصد انرژي مصرفي از پروتئين و چربي تامين مي شود         
 انرژي زايي نسبت به     استفاده از چربي، با بيش از دو برابر          .  مصرفي از تري گليسريد ذخيره شده تامين مي شود        

حتي زماني كه بدن خود را وفق داده        .  پروتئين نه تنها موثرتر است بلكه باعث حفظ پروتئين هاي ضروري مي شود           
روند سوخت و ساز در بدن در طي گرسنگي باعث            .   درصد كاهش وزن از پروتئين ها تامين مي شود         5است نيز   

شار خون، پوست و موي خشك، درد، يبوست، عوارض          برخي عوارض منفي شامل كاهش ضربان قلب، كاهش ف         
 .دستگاه عصبي و گاه افسردگي و مرگ مي شود

كاهش وزن طوالني باعث كاهش ذخيره چربي شده و كاهش پروتئين بافت ها را محدود ساخته و از                      
توصيه هاي درماني  .   در كاهش وزن سريع بيشتر كاهش مي يابد         RMR.   جلوگيري مي كند  RMRكاهش شديد   

 BMI پوند كاهش وزن در هفته براي افراد داراي           1 تا   5/0امل كاهش كالري به گونه اي است كه باعث حدود           ش
اين مقدار از كاهش وزن     .   مي شود 35 باالي   BMI و يك تا دو پوند در هفته براي افراد داراي              35 تا   27حدود  
 ماه بعدي، تاكيد بر تغيير وزن نخواهد        6اي  بر.   ماه ادامه مي يابد و باعث كاهش ده درصد وزن بدن مي شود           6حدود  

 .بود بلكه بر حفظ وزن به دست آمده تكيه مي شود
مثال، نبايد افراد هايپرپالستيك و انواع        .  اهداف نهايي بايد بر طبق وضعيت فرد و واقع بينانه باشند               

. ري افراد نامعقول است    براي بسيا  BMI  25و در واقع دستيابي به       .  گاينوئيد كاهش وزن شديدي را تجربه كنند       
مردان سريع تر از زنان وزن كم        .  حتي اگر ميزان دريافت كالري يكسان باشد، ميزان كاهش وزن تغيير مي كند              
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اشخاص سنگين تر كه به دليل وزن باالتر انرژي بيشتري مصرف           .   آن ها بيشتر است   RMR و   LBMمي كنند زيرا   
برخي از اشخاص چاق كه نمي توانند      .  شخاص سبكتر از دست مي دهند    مي كنند انرژي بيشتري را نيز در مقايسه با ا        

در اثر رژيم وزن كم كنند در واقع بيش از آن چه اعا مي كنند انرژي دريافت كرده و فعاليت فيزيكي خود را بيشتر                         
 .تخمين مي زنند

 تعديل شيوه زندگي 

تي است كه هنگام خوردن، وزن و        تعديل شيوه زندگي يا تعديل رفتار، متكي بر تحليل رفتارها و حاال              
مثال، اگر يك فرد به اين نتيجه برسد كه در نتيجه عصبانيت بيش از حد غذا مصرف                    .  عادات غذايي وجود دارند   

. كرده است مراحل كار بايد براي كاهش ميزان عصبانيت وي كه به خوردن بيشتر منتهي مي شوند انجام گيرد                      
اصلي درمان شامل نظارت بر خود، حل مسئله، كنترل محرك ها، كند كردن               عالوه بر تمرين و تغذيه، جنبه هاي        

نظارت بر خود به همراه يادداشت روزانه مي تواند در تشخيص وضعيت                .  خوردن و بازسازي شناختي مي شوند      
 همچنين مي تواند واكنش فرد در قبال وضعيت تازه و تغييرات به وجود آمده را                .  فيزيكي و روحي فرد موثر باشد      

حل مسئله روندي   .  نظارت بر خود همچنين امكان رسيدن به اهداف مورد نظر را به دست مي دهد              .  مشخص سازد 
است براي تعريف مسئله خوردن در زمينه كنترل وزن و ايجاد راه حل هاي ممكن و سنجش آن راه حل ها و                           

 .ارزيابي مجدد راه حل برگزيدهانتخاب بهترين مورد از آن ميان و سرانجام تنظيم رفتارها و در صورت نياز 
نوع غذاي مصرف شده ربط     )  2زمينه رويدادهايي است كه به خوردن و        )  1كنترل محرك ها شامل تعديل     

از بيماران انتظار مي رود نسبت به رفتار و وضيت تغذيه خود               .  با تبعات خوردن نيز پيوند مي يابند       )  3دارند و      
راه كارهايي مثل جا به جا كردن ظروف آشپزخانه بين غذا،             .   را كم كنند   متفكرانه تر برخورد كنند و دريافت غذا       

 .توقف ميان وعده غذايي، و جويدن بيشتر مي تواند جهت كند كردن خوردن موثر واقع شوند
بازسازي شناختي شامل آگاهي دادن به بيمار درباره چالشي است كه در پيش رو دارد و نيز از ميان بردن                     

مثال، انتقاد شديد از خود در پاسخ به وضعيت رژيم مي تواند به ترك هر گونه تالش                   .   اين باره  افكار منفي او در   
من .  يك تكه نمي تواند وزن مرا افزايش دهد      ))  من يك تكه كيك خوردم    ((صحبت مثبت با خود، مثل      .  منتهي شود 

 3اي تعديل شيوه زندگي در جدول       برخي از راه كاره   .  مي تواند موثر باشد  ))  به خوردن سالم و درست ادامه مي دهم      
 .آمده اند

در اين برنامه، شركت كنندگان درباره      .  برنامه اي از اين دست مي تواند يك راه حل موفق محسوب شود            
تعديل جامع روش زندگي به نظر براي افرادي كه          .  محدودسازي تغذيه و رفتار خود در اين باره بيشتر مي آموزند            

بيماران با كم كردن    ).   درصد وزن اضافي دارند    40 تا   20يعني براي كساني كه     (مايد  كمي چاق هستند موثرتر مي ن     
مشخص شده است كه     .   پوند وزن مي توانند به استفاده از روش ها و تدابير اين شيوه ادامه دهند                    25 تا    20

 2/1و باعث حدود     هفته طول مي كشند      15بيشتر برنامه ها معموالً حدود     .  برنامه هاي طوالني تر موفق تر هستند     
 .پوند كاهش وزن در هفته مي شوند

 نشان مي دهد كه بيماران درمان شده با رفتار         1995 تا   1985مروري بر روش ها و مطالعات در اين باره از          
. از وزن از دست رفته را دوباره به دست آورده اند            %  35تا  %  30 كالري روزانه حدود     1200درماني همراه با رژيم     
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جايگزيني وزن مسئله اي است    .   از زمان درمان خيلي از بيماران دوباره به وزن اوليه خود رسيده اند                سال 5پس از   
 .كه به نوع برنامه مربوط نمي شود

 تعديل رژيم 

برنامه هاي كاهش وزن با هر درجه از موفقيت، تغيير در ذائقه را با تمرين فيزيكي و جسمي، آموزش                       
ممكن است درمان دارويي نيز به      .  زماني كه اين روش ها موثر نباشند     .  ه مي سازند تغذيه، و حمايت هاي رواني همرا    

 .برنامه اضافه شود و يا از جراحي نيز كمك گرفته شود
 

  ـ راه كارهاي تعديل شيوه زندگي3جدول 
 حذف محرك هاي خوردن 

 .همواره با نشستن در جايي خاص غذا بخوريد
 .بر روي صندلي هاي متفاوتي بنشينيد

 .خوردن را با فعاليت هاي ديگر همراه نكنيد. با پايان خوردن، ميز را ترك كنيد
 .ظرف غذا را روي ميز نگذاريد

 .در رستوران، مقدار دريافت نان و كره را محدود كنيد
 كاملي كه   بر اساس فهرست  .  تمام غذاها را در كمد نگاه دارد طوري كه ديده نشود          .  مواد غذايي خود در خانه را سالم تر كنيد        
 .ميزان پول را هنگام خريد محدود در نظر بگيريد. پس از هر وعده تعيين مي شود خريد كنيد

 .درباره وعده هاي اصلي و فرعي خود تصميم بگيريد
پس از صرف غذا باقيمانده را فورا در ظرف ريخته و در يخچال يا فريزر               .  درباره مهماني ها، شام ها و رويدادها تصميم بگيريد       

 .ذاريدبگ
 .درباره مواد غذايي مفيدتر با ساير خانواده بحث و مشورت كنيد

 .از سايرين بپرسيد و بخواهيد بر الگوي غذايي نظارت كنند و پاسخ مناسبي در اين باره به دست آوريد 
 .به جاي غذاهاي سرپايي به فعاليت هاي ديگر بپردازيد
 .يدغذاهاي سرپايي را از ماهي و سبزيجات انتخاب كن

 

 رفتارهاي مربوط به كاهش مقدار غذاي خورده شده و افزايش زمان خوردن
 .آرام بخوريد و مقدار خورده شده را خوب ببلعيد

 .چنگال خود را مياه هر لقمه تا لقمه بعد زمين بگذاريد
 . دقيقه به تاخير اندازيد و با ديگران صحبت كنيد3 تا 2خوردن را براي 

. كمي از غذاي بشقاب را باقي بگذاريد. غذا را در بشقاب كوچكي سرو كنيد. قيقه به تاخير اندازيد   د 10خوردن اسنك را حدود     
 .غذا را به دو بخش تقسيم كنيد و بخشي از آن را مصرف كنيد

 بيماري هاي همراه چاقي

ت كه  اين واقعي .  در رابطه با عوارض چاقي، بايد در نظر داشت كه همه افراد چاق اين عوارض را ندارند                   
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كاهش وزن سبب بهبود فشارخون باال و هيپرليپيدمي مي شود، به اين معني نيست كه چاقي، علّت اوليه يا تنها                       
. زيرا محدوديت انرژي و كاهش دريافت نمك ممكن است سبب اين تغييرات شود                  .  علّت اين عوارض باشد    

ه كاهش وزن براي درمان چاقي، مرگ و مير         مطالعات آينده نگر در مورد كاهش وزن و مرگ و مير نشان داده اند ك             
را در كساني كه ديابت، هيپرليپيدمي و فشار خون باال دارند، كاهش مي دهد اما در غياب اين بيماري ها اين احتمال                     

 .كمتر است

 : استئوآرتريت
ديده بيماري دژنراتيو مفصلي يا استئوآرتريت مفاصلي كه وزن را تحمل مي كنند، در افراد چاق بيشتر                     

اين نكته نشان   .  همچنين آرتريت استخواني در مفاصلي كه وزن را تحمل نمي كنند، هم افزايش مي يابد              .  مي شود
چاقي چه علّت اوليه و چه علّت ثانويه بيماري هاي          .  مي دهد كه آرتريت به طور مستقيم نتيجه بار مكانيكي نيست          

 . غيير حالت اندام شده و درمان را پيچيده تر مي كندمفصلي باشد، در هر حال، سبب تشديد عالئم مفصلي و ت

 : سرطان
چاقي با افزايش خطر ابتال به سرطان سينه، دهانه رحم، آندومتر، مثانه، سيستم صفراوي و تخمدانها در                    

اما با در نظرگرفتن ساير عوامل خطر ، فقط          .  زنان و سرطان كولون، راست روده و پروستات در مردان همراه است            
مكانيسم عمل در مورد اين دو سرطان ممكن است به سطح            .  ن هاي سينه و آندومتر با چاقي همراه هستند        سرطا

آندروستنديون و  (استروژن در حال گردش در زنان چاق وابسته باشد كه ناشي از افزايش تبديل آندروژن ها                        
 .در بافت چربي است) استرون و استراديول(به استروژن ها ) تستوسترون

 : و هيپرانسولينميديابت 
شيوع ديابت در چاقي     .  ارتباط مثبتي بين درجه و طول دوره چاقي و خطر ديابت شيرين وجود دارد                  

سطح انسولين پالسما در افراد چاق در هر دو          .   برابر افزايش مي يابد   30 برابر و در چاقي شديد        10متوسط، حدود   
با اين حال، چنين    .  اين نكته بيانگر مقاومت انسولين است      .  حالت ناشتا و بعد از دريافت گلوكز، افزايش مي يابد          

احتماالً چاقي فقط در افرادي كه زمينه هاي ديگري نيز دارند،           .  نيست كه همه افراد چاق به ديابت مبتال مي شوند         
 .ايجاد ديابت مي كند

 : ـ صفراوي بيماري هاي كبدي 
فزايش حجم كيسه صفرا در حالت ناشتا وغير        چاقي خطر تشكيل سنگ هاي صفراوي را احتماالً از طريق ا         

علّت اين امر توقف جريان صفرا، افزايش توليد كلسترول و اشباع كلسترول صفراوي است                .  ناشتا افزايش مي دهد  
كاهش تدريجي وزن در جهت وزن طبيعي بدن، خطر         .  كه منجر به تشكيل هسته هاي كريستالي كلسترول مي شود       

در مقابل، كاهش سريع وزن سبب افزايش تشكيل سنگ در طول دوره               .   دهدتشكيل سنگ صفرا را كاهش مي      
 .  برابر بيش از افراد چاق بدون رژيم است25 تا 15استفاده از رژيم مي شود به طوري كه 

نكته .  از افراد چاق گزارش شده است     %  88در  )  تجمع چربي در سلول هاي كبدي      ((Steatosis)استئاتوز  
ربي كبد مستقيماً با درجه چاقي ارتباط ندارد و محدوديت كالري مي تواند تجمع چربي را                جالب، اين كه محتواي چ    

 . حتي با وجود چاقي كاهش دهد
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  ـ معيارهاي مورد استفاده براي انتخاب برنامه هاي كنترل وزن1 كادر 

 :انتخاب بيمار
 . به موارد زير بايد توجه خاصي شود

 )ه دليل نيازهاي تغذيه اي خاصب( سال 65 و بيشتر از 20سن كمتر از  
 BMI كيلوگرم بر متر مربع37 بيشتر از  
 )بي اشتهايي رواني، بوليميا(سابقه ساير اختالالت غذايي  
 :در موارد زير از درمان خودداري شود 
 بارداري يا شيردهي 
 BMI    بيماران داراي   :  توجه( كيلوگرم بر متر مربع       20 كمتر ازBMI    ر  كيلوگرم بر مت   25 كمتر از

مربع، كساني كه توزيع چربي زنانه دارند و افراد با فقدان بيماري هاي همراه با چاقي احتماالً براي                    
 )كاهش وزن مناسب نيستند

 :شرايط كاهش وزن
 :به موارد زير دقت كنيد

  كيلوگرم در هفته 5/1 درصد يا 5/1سرعت كاهش وزن تجويز شده كمتر از  
  كاهش وزن مشاوره مستقيم در مورد سرعت باالتر 
  سال يا بيشتر از درمان 1نتايج اقدامات  

 : راهكار درماني
 : به موارد زير دقت كنيد

 گروه ماهري در روش هاي رژيمي، ورزشي و رفتاري  
 رژيمي مبتني بر انتخاب شخص از ميان غذاهاي معمولي براي حفظ درازمدت وزن  
 برنامه فعاليت بدني متناسب با نيازهاي شخصي  
  رفتاري، حمايت رواني و اجتماعيتغييرات 

 :نظارت پزشكي
 :در موارد زير توصيه مي شود

 .ساير ناراحتي هاي مهم مرتبط با چاقي وجود داشته باشد 
 . كيلوكالري در روز باشد800رژيم درماني، فراهم كننده كمتر از  

 :هيپرليپيدمي، پرفشاري خون و بيماري هاي شريان كرونري

بين تري گليسريد و كلسترول سرم و افزايش درجات چاقي ارتباط مثبتي نشان داده             اكثر مطالعات مقطعي،    
كاهش وزن معموالً سطح ليپيد سرم را در طول استفاده از رژيم بهبود             .   كمتر است  HDLمعموالً در افراد چاق     .  اند

 كاهش وزن،   پس از رسيدن به وضعيت ثابت       .  مي بخشد، اما اين اثر بيشتر مربوط به محدوديت انرژي است              
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اما در طول كاهش وزن، در يك سطح بهبود يافته باقي            .  قسمتي از سطح ليپيد دوباره به حالت قبلي بر مي گردد          
اما، بيشتر  .  در مطالعات جمعيتي، ارتباط خفيف اما معني داري بين وزن بدن و فشار خون ديده شده است                  .  مي ماند

 اهش وزن، فشار خون را بهبود مي بخشد، اما بهبود سطح ليپيدافراد چاق، فشار خون باال ندارند به طور كلي ك
كاهش وزن و   .  است)  و احتماالً همراه با كاهش دريافت نمك       (بارزترين اثر ناشي از محدوديت انرژي        

 . حفظ آن در افراد چاق بيشترين كمك را به بهبود پر فشاري خون مي كند
اما هنوز مشخص نيست كه چاقي      .   كرونري هستند  افراد چاق در معرض افزايش خطر بيماري هاي شريان       

بدون عوارض، عامل خطر مستقلي براي بيماري شريان كرونري در غياب شرايطي چون ديابت، هيپرليپيدمي و                    
تقريباً سه دهه مشاهده در مطالعه فرامينگهام نشان مي دهد كه وزن بدن، پيشگويي كننده عمده                  .  پرفشاري باشد 

 . ه مستقل از ساير عوامل خطر است؛ البته همه مطالعات، اين نتيجه را تاييد نمي كنندبيماري هاي قلبي است ك

 : مشكالت تنفسي

با درجات چاقي، خواب آلودگي، قطع        (Pickwickian Syndrome)سندرم پيك ـ ويكين     هيپوونتيالسيون چاقي يا    
توضيحات در  .  ثانويه شناخته مي شود  و پلي سيتمي    )  CO2احتباس  (دوره اي تنفس، هيپوكسمي مزمن و هيپركاپنه       

مورد تهويه ناكافي و كاهش حجم عملي ريه واضح نيست، اگرچه كاهش كارايي ماهيچه هاي تنفسي، كاهش                     
عوارض، .   و افزايش فضاي مرده و آتلكتازي مشخص شده است          CO2كمپليانس تنفسي، كاهش پاسخ تهويه به        

حتي كاهش وزن   .  ري ريوي و نارسايي قلب راست مي شود       شامل انقباض شريان ريوي است كه منجر به پرفشا          
قطع دوره اي تنفس سبب انسداد متناوب مجاري هوايي         .  متوسط مي تواند سندرم هيپوونتيالسيون را بهبود بخشد       

 .فوقاني، جدا از سندرم هيپوونتيالسيون آلوئولي مي شود اين انسداد اغلب به درمان جراحي جواب مي دهد

  چاقيپيشگيري و درمان

چندين معيار براي انتخاب برنامه     .  حدود يك چهارم مردان و نيمي از زنان تالش مي كنند كه وزن خود را كم كنند                
با چاقي بايد مانند ساير بيماري هاي مزمن مثل پرفشاري خون يا ديابت            .   پيشنهاد شده است   1كنترل وزن در كادر     

مدت انجام گيرد، بلكه تالش مداوم و درازمدت الزم است تا             براي درمان آن نبايد مداخالت كوتاه        .  برخورد شود 
هدف، ايجاد تغييراتي دايم در عادات غذايي و فعاليت بدني است، به طوري               .  فرد بتواند اين اختالل را كنترل كند       

 با توجه به آن كه كاه. كه اين دو عامل بر يكديگر تاثير مثبت مي گذارند و يكديگر را تقويت كنند
 5/1متوسط كمتر از  ن عامل خطري براي تشكيل سنگ صفرا است سرعت مناسب كاهش وزن را به طورسريع وز

 . درصد وزن بدن در هر هفته باشد5/1كيلوگرم در هفته پيشنهاد كرده اند كه در هر حال نبايد بيشتر از 

 : (Weight cycling)تغييرات دوره اي وزن 

 به دوره هاي تكراري در كاهش و        (Yo-Yo dieting)يمي  تغييرات دوره اي وزن يا نوسانات مكرر رژ       
اخيرا در يك مقاله مروري،     .  افزايش وزن اطالق مي شود، اين عامل سبب نااميد شدن بيمار و پزشك معالج مي شود             

نتيجه گيري شده است كه دليل قاطعي مبني بر اثرات مضر تغييرات دوره اي وزن بر تركيب بدن، انرژي مصرفي،                     
از آن جا كه طول     .  ري بيماري هاي قلبي، يا اثر بخشي تالش هاي آينده براي كنترل وزن وجود ندارد              عوامل خط 
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 برابر مدت زمان از دست دادن آن است، مي توان            10مدت زمان متوسط براي جبران وزن از دست رفته تقريباً              
ا از لحاظ كاهش خطرات تهديد      چنين نتيجه گيري كرد كه اثر كلي برنامه كاهش وزن حتي اگر دائمي نباشد، ام                

زيرا .  افراد چاق را نبايد نسبت به تغييرات دوره اي وزن نگران كرد           .  كننده سالمتي به طور موقت مثبت خواهد بود        
 .اين كار آن ها را از تالش براي كنترل وزن باز مي دارد

 :  مراقبت غذايي

 اي مطمئن بوده و اجراي درازمدت آن        راهكار درماني بايستي منطق علمي داشته باشد، از لحاظ تغذيه           
و در عين حال    )   كيلوكالري در روز   800(رژيم هاي داراي كالري بسيار پايين با محدوديت شديد انرژي           .عملي باشد 

در اين رژيم ها از    .  با رساندن پروتئين كافي براي به حداقل رساندن كاهش توده بدون چربي بدن، طراحي شده اند                
 . كمتر از حالت گرسنگي است اما اغلب اتفاق مي افتددست رفتن پروتئين 

اشكال اصلي اين نوع رژيم ها اين است كه سبب كاهش سريع وزن و افزايش خطر تشكيل سنگ صفرا                    
مانند سندرم    ( اين برنامه ها گاهي براي بيماراني كه چاقي شديد، خطر اساسي براي سالمت آن هاست               .  مي شوند

 و كاهش سريع وزن از اهميت زيادي        ) Obesity Hypoventilation Syndrome – اقيهيپوونتيالسيون ناشي از چ   
 .در چنين مواردي مشاوره مستقيم پزشكي اهميت ويژه اي دارد. برخوردار است، مناسب هستند

 
  براي كنترل وزنEatRight ـ راه حل 4جدول 

 Fast-eatingپركالري، كم حجم  Slow-eatingكم كالري، پرحجم 
   چربي–روغن   گوشت–لبنيات نشاسته ميوه ها زي هاسب

 كيلوكالري/اونس 225 75 50 15 10

 كيلوكالري/واحد 5/4 110 80 60 25

 واحد/روز 3كمتر از  5/2 4 3بيشتر از  4بيشتر از 
 ) كيلوكالري در روز1000(

 
. وزن دارند، مناسب هستند   رژيم هاي با كالري نسبتاً پايين و متعادل براي بيشتر افرادي كه قصد كاهش               

) 1200 تا   1000اغلب  ( كيلوكالري در روز     800يعني تامين كننده حداقل     :  اين رژيم ها بايد سه ويژگي داشته باشند      
 كالري يا رژيمي كه بر اساس       –استفاده از تفكر جايگزيني زمان      .  با تاكيد بر چربي كم و كربوهيدرات پيچيده باشند        

در اين جدول، بر غذاهاي     .   نشان داده شده است    5اي مختلف غذايي است، در جدول       طيف دانسيته كالري گروه ه   
 . كم كالري، كم چربي، حجيم و غذاهايي كه خوردن آن ها نيازمند صرف وقت بيشتري است، تاكيد شده است

خاب فهرستي از غذاهاي هر گروه در اختيار بيماران قرار مي گيرد تا بر حسب عالقه خود از بين آنها انت                     
به بيشتر بيماران مونثي كه از نظر افزايش وزن در حد متوسطي هستند، توصيه مي شود كه تعدادي از                          .  كند

 كيلو  1000 را انتخاب كنند، به طوري كه در روز تقريبا              5واحدهاي قيدشده در زير هر گروه غذايي در جدول             
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 4و3 واحد، ميوه وسبزي به ترتيب حداقل        3ز  در اين جدول ها حداكثر مصرف چربي در رو       .  كالري انرژي تامين شود   
در اين برنامه، كربوهيدرات هاي پيچيده به صورت سبزي ها، ميوه ها و             .  واحد در روز و بدون ميزان حداكثر است        

غالت تصفيه نشده آزاد هستند و گوشت كم چربي و لبنيات در حد متوسط و تنها مقداركمي چربي، با دريافت                         
در موقعيت هاي خاص،   .  مارش كالري مي توان كفايت تغذيه اي وسيعتري را به دست آورد          كالري پايين و بدون ش    

 Eatrightبررسي برنامه   .   كيلو كالري در هفته مجاز شمرده مي شود        200شيريني ها و تنقالت حداكثر به ميزان        
پيشگيري از چاقي و با      اين برنامه براي    .  نشان مي دهد كه اين برنامه در درازمدت داراي كفايت تغذيه اي است             

 .تغييرات اندكي براي كودكان چاق و افراد ديابتي مناسب است
كلمه .  هر برنامه رژيمي تنظيم وزن از نظر الگوي مصرف بايد بر تغييرات درازمدت زندگي استوار باشد                  

نيست، بلكه تغيير   رژيم بر مداخله موقتي داللت دارد، در حالي كه مبارزه اصلي در درمان چاقي از دست دادن وزن                    
 .در عادات غذايي براي اطمينان از حفظ روند كاهش وزن است

 : فعاليت بدني

فعاليت بدني بايد در برگيرنده برنامه تنظيم وزن با هدف افزايش از دست دادن چربي و حفظ توده بدون                     
 روزمره فعاليت بدني براي      مطالعات متعددي نشان داده اند كه برنامه      .  چربي و ايجاد تغيير در روش زندگي باشد         

افزايش فعاليت بدني به عنوان مكمل محدوديت انرژي، به بهبود بيماري هاي قلبي            .  حفظ درازمدت وزن مهم است    
بر اساس برخي مطالعات، با وجود كاهش وزن، توده عضالني و              .  عروقي و حساسيت به انسولين كمك مي كند        

يت بدني همراه با چندين بار ورزش منظم در هفته همراه قدم زدن يا               افزايش فعال .  دانسيته استخوان حفظ مي شود   
اگر قدم زدن يا باال رفتن از       .  باال رفتن از پله به جاي رانندگي يا استفاده از آسانسور در طول بهترين راه حل است                 

 . دپله به طور روزانه انجام شود، مي تواند در روند كاهش وزن، حتي موثرتر از برنامه ورزشي باش
تغييرات رفتاري و حمايت رواني ـ اجتماعي بايد در             :     اجتماعي -تغييرات رفتاري و حمايت رواني        

برگيرنده برنامه هاي تنظيم وزن با تمركز بر روش هاي نوين رفتاري، همراه با روش هاي درماني استاندارد شامل                   
تغييرات .  اها جهت حفظ وزن كاهش يافته باشد      كنترل توسط خود فرد و تغيير در ساختار شناختي و استفاده از راهنم            

 .  اجتماعي نياز دارند–رژيمي و فعاليت بدني به حمايت رواني 
ثبت جزئيات دريافت مواد غذايي، ورزش و عوامل احساسي جنبه مهمي از برنامه تنظيم وزن است و به                     

جنبه مهمي از حمايت     .  ري دارد الگوها و مشكالت در مقايسه با مقدار كيلوگرم وزن از دست رفته توجه بيشت                  
رفتاري، كمك به بيمار در حفظ يك چشم انداز مثبت و حتي تاكيد بيشتر بر تغييرات مثبت رفتاري به جاي توجه                       

بايد به بيمار كمك كرد تا يك ناپرهيزي موقت را شكست بزرگي در برنامه كاهش                 .  به موارد عدم موفقيت است    
 .وزن تلقي نكند

 : درمان دارويي

مانند فن فلورامين، ممانعت     (آگونيست هاي سرتونرژيك    :   عبارتند از   وهاي سركوب كننده اشتها    دار
مثل فن ترمين، دي اتيل      (، داروهاي آدرنرژيك     )مثل فلوگزتين، سرترالين  (كننده هاي برداشت مجدد سرتونين      

اين داروها  ).  مثل سيبوترامين   (و مواد داراي اثرات تركيبي آدرنر ژيك و سرتونرژيك        )  پروپيون و فنيل پروپانل آمين    
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 ـ مصرف به تنهايي يا توام آن ها         1.  اما در اين رابطه دو نكته وجود دارد        .  در كاهش وزن موثرتر از دارونما هستند      
 ـ مطالعات اندكي در زمينه      2.  به صورت دارودرماني نسبت به دارونما، عموماً كاهش وزن متوسطي ايجاد مي كند             

 دسترس و اين كه اين داروها در زمان بيش از يك سال روند كاهش وزن را حفظ مي كنند،                   ايمن بودن داروهاي در   
تا زمان  .  به نظر مي رسد كه جهت حفظ روند كاهش وزن، مصرف نامحدود اين داروها الزم است               .  انجام شده است  

 از آن ها براي عامه مردم       دستيابي به اطالعات بيشتر در مورد كارايي و بي خطر بودن درازمدت اين داروها، نبايد                
 .استفاده كرد

 : روش هاي جراحي
 40-50و در حدود     ( سال شديدا چاق هستند        3براي حداقل   :  جراحي بايد محدود به اين افراد باشد        

، كساني كه دچار عوارض باليني جدي ناشي از چاقي هستند، افرادي كه                )باالي وزن مطلوب  %  100كيلوگرم يا   
. ش وزن با شكست مواجه شده است و افرادي كه قادر به تحمل عمل جراحي هستند                 تالش آن ها در جهت كاه    

طراحي شده، به علّت عوارض باليني      %  90 كه براي كاهش ظرفيت جذب به ميزان         "3باي پس ژژنوايلئال  "جراحي  
اسب در  اخيرا روش كوچك كردن معده مطمئن تر معرفي شده، اما لزوما منجر به كاهش وزن من                .  تاييد نشده است  
عفونت بعد از عمل و      .  موفقيت در اين روش به تغييرات عادات غذايي و فعاليت وابسته است              .  بيماران نمي شود 

 .استفراغ پس از مصرف مواد غذايي از عوارض اين روش است

 ديابت شيرين 
 تعريف 

وليد يا  ديابت شيرين يك اختالل مزمن سوخت و سازي است كه با هيپرگليسمي ناشي از عدم كفايت ت                  
 براي شناسايي ديابت،     (4NDDG) گروه ملي ديابت       1979در سال     .بي تاثير بودن انسولين شناخته مي شود       

يكي از اين معيارها، ميزان گلوكز پالسمايي       .   تجديد نظر شد   1997اين معيارها در سال     .  معيارهايي را معرفي كرد   
و يا بيشتر است كه با عالئم هيپرگليسمي مثل            )  ر ميلي مول در ليت    1/11( ميلي گرم در دسي ليتر      200تصادفي  

معيار .  تشنگي زياد، افزايش دفعات و حجم ادرار، خستگي، گرسنگي زياد، تاري ديد و كاهش وزن همراه است                     
يا تست تحمل گلوكز    )   ميلي مول در ليتر   7(/ ميلي گرم در دسي ليتر     126ديگر، ميزان گلوكز خون ناشتاي در حدود        

چنانچه گلوكز پالسماي ناشتا در حدود      .   ميلي گرم در دسي ليتر يا بيشتر است       200 ساعته،   2  (5OGTT)خوراكي  
 70-120ميزان طبيعي گلوكز خون تقريباً       .   نيست OGTT ميلي گرم در دسي ليتر يا بيشتر باشد نيازي به             126

 .ميلي گرم در دسي ليتر است

                                                 
1. Jejunoileal bypass 
2. Oral Glucose Tolerance Test  
3.Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 



 630/نقش تغذيه در سالمت و بيماري  / 10گفتار 
 

 

 انواع ديابت

  هم ناميده    6(IDDM) ديابت وابسته به انسولين           كه ديابت نوجواني يا       Iديابت شيرين نوع      
بايد در نظر   .   در كودكان و جوانان شايع تر است        IDDM.   درصد افراد ديابتي را در بر مي گيرد        10 تا   5مي شود،  

زيرا سلول هاي بتاي پانكراس توسط سيستم ايمني       .  داشت كه اين نوع ديابت يك بيماري دستگاه خود ايمني است          
 Iافراد مبتال به ديابت نوع       .  شوند و انسولين يا اصال توليد نمي شود يا ميزان كمي توليد مي شود             بدن تخريب مي   

 .جهت حفظ تنظيم گلوكز خون به انسولين خارجي وابسته اند
 يا ديابت بزرگساالن نيز ناميده        (7NIDDM) كه ديابت غير وابسته انسولين         IIديابت شيرين نوع     

چاقي و  .   سالگي رخ مي دهد   40اين بيماري عموماً بعد از      .  د ديابتي را در بر مي گيرد      درصد افرا  95 تا   90مي شود،  
اين نوع ديابت اغلب با تغيير رژيم و روش زندگي كنترل مي شود، اما              .  وراثت عوامل عمده بروز اين بيماري هستند      

 . ضروري باشددارو درماني مثل استفاده از مواد هيپوگليسميك خوراكي يا انسولين نيز ممكن است
اين نوع ديابت   .  ديابت بارداري در زناني كه در طول اين دوران، دچار عدم تحمل گلوكز مي شوند، پديد مي آيد                   

 . بارداري پديد مي آيد28 و 24معموالً بين هفته هاي 

 عوارض 

.  هستند افراد ديابتي در معرض خطر نوروپاتي و اختالالت عروقي از قبيل سكته، رتينوپاتي و نفروپاتي                 
با .  كارآزمايي هاي كنترل ديابت و عوارض آن نشان داده اند كه تنظيم قند خون، ميزان عوارض را كاهش مي دهد                  

 است، ولي محققان معتقدند كه اين يافته ها را مي توان به            IDDMاين كه نتايج اين تحقيقات تنها مربوط به افراد          
 . نيز تعميم دادNIDDMافراد 

  اي اهداف درمان تغذيه

حفظ سطح گلوكز خون نزديك به ميزان طبيعي از راه تعادل دريافت غذا و فعاليت بدني و با استفاده از                        •
 .قرص هاي خوراكي يا انسولين بر حسب نياز

 .به دست آوردن و حفظ سطح مطلوب ليپيد سرم •
وانان و  تامين انرژي كافي جهت حفظ وزن طبيعي بدن در بزرگساالن و رشد طبيعي در كودكان و نوج                    •

 .تامين كالري بيشتر مورد نياز در طول دوران بارداري و شيردهي
 .تغذيه مناسب •

 گروه هاي مواد غذايي افراد ديابتي 

پيشرفت برنامه تغذيه اي افراد ديابتي نه تنها به نيازهاي تغذيه اي بلكه به توانايي يادگيري فرد نيز بستگي                 
در فهرست جانشيني، غذاهايي    .   منتشر شده است   "فهرست جانشيني "تي  براي تنظيم برنامه غذايي افراد دياب     .  دارد

                                                 
6 National Diabetes data Group 
1.Non- Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
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ماده غذايي يك فهرست مي تواند با مواد       .  كه از نظر ارزش تغذيه اي شبيه هم هستند، در يك گروه قرار مي گيرند             
لي  اين فهرست مجدداً با تمركز بر روي مواد مغذي اص           1995در سال   .  غذايي ديگري از همان گروه جانشين شود      

نشاسته، ميوه و شير به عنوان قسمتي از گروه كربوهيدرات با              .  شامل كربوهيدرات، پروتئين و چربي اصالح شد       
غذاهاي .   گرم كربوهيدرات است   12-15هر واحد از اين گروه حاوي تقريباً         .  همديگر در يك گروه قرار مي گيرند      

 گرم كربوهيدرات است، نيز در      5حد از آن ها حاوي     سبزي ها كه هر وا   .  اين گروه را مي توان جايگزين يكديگر كرد      
 .گروه كربوهيدرات قرار مي گيرند

غذاهايي .   فهرست جديدي به نام كربوهيدرات هاي ديگر در گروه كربوهيدرات ها قرار گرفت            1995در بازبيني سال    
در اين  )  ب زميني مثل كيك، شيريني، كلوچه يا بيسكويت، چيپس سي        (كه حاوي قند و چربي افزوده شده هستند          

 1 واحد شير و     1 ميوه،   1 گرم كربوهيدرات دارد كه برابر با        15هر واحد از اين فهرست تقريباً       .  گروه قرار مي گيرند  
 .واحد نشاسته است

. گوشت به گروه هاي گوشت خيلي كم چربي، كم چربي، با چربي متوسط و با چربي باال تقسيم مي شود                   
تقسيم مي شود تا ميزان    )   يك پيوند دو گانه، با چند پيوند دو گانه و اشباع شده               با(گروه چربي به سه زير گروه        

 . چربي اشباع شده در غذا كاهش و ميزان نسبي چربي هاي با يك پيوند دوگانه افزايش يابد

 Iاهداف تغذيه اي براي افراد مبتال به ديابت نوع 

افرادي كه در روز يك يا دو بار        .  درماني است  شامل انسولين درماني همراه با رژيم        IDDMمراقبت افراد   
افرادي كه  .  انسولين تزريق مي كنند، در زماني كه فعاليت انسولين به حداكثر مي رسد، نياز به مصرف غذا دارند                    

برنامه تزريق انسولين دارند و از چند تزريق استفاده مي كنند يا پمپ انسولين دارند، قابليت انعطاف بيشتري در                       
 .ي وعده هاي غذايي و ميان وعده ها و همچنين ميزان غذاي خورده شده دارندزمان بند

 IIاهداف تغذيه اي در افراد مبتال به ديابت نوع 

 كيلوگرم، هيپرگليسمي را كاهش مي دهد و باعث اصالح         5-10در افراد با وزن باال، حتي كاهش متوسط         
ميزان دور كمر به دور     (تال به چاقي آندروئيد يا شكمي       اين مسئله مخصوصا براي افراد مب     .  ليپيدهاي خون مي شود  

اگر .  مهم است، زيرا اين چاقي بيشتر با هيپرانسولينمي و مقاومت به انسولين همراه است                 )  باسن، افزايش يافته  
پيشنهاد )   كيلوكالري در روز    250-500مثال كاهش    (كاهش وزن مورد نظر است، محدوديت متوسط كالري             

مثال جوجه كبابي به    (آموزش افراد در مورد انتخاب غذا       :   عبارتند از  NIDDMمل مهم در درمان     ديگر عوا .  مي شود
، توزيع كربوهيدرات دريافتي در طول روز و        )جاي سرخ شده يا بيسكويت بدون چربي به جاي چيپس سيب زميني            

 .ورزش منظم

 كالري و مواد مغذي مورد نياز و توزيع كربوهيدرات 

روش معقول برآورد كالري مورد نياز،       .  به منظور دستيابي و حفظ وزن معقول باشد         تجويز كالري بايد     
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جدول .  تاريخچه غذايي با استفاده از دريافت غذاي معمول است كه مخصوصا براي كودكان و نوجوانان مهم است                 
مقادير پيشنهادي  شواهد اندكي در مورد      . راهنمايي براي برآورد كالري مورد نياز بر اساس وزن مطلوب بدن است            5

 درصد كالري روزانه از پروتئين تامين       20 تا   10پيشنهاد شده است كه     .  دريافت پروتئين افراد ديابتي در دست است      
پيشنهاد عمومي براي افراد ديابتي در مورد       .   درصد باقيمانده بين چربي و كربوهيدرات توزيع شود         90 تا   80شود و   

 درصد از   10كالري، از چربي اشباع شده و حداكثر        %  10 است كه كمتر از      كل كالري دريافتي  %  30چربي، كمتر از    
از آن جا كه افراد ديابتي      .  چربي هاي غيراشباع با چند پيوند دوگانه و باقيمانده چربي غيراشباع با يك پيوند دوگانه               

. يز ضروري شود   اغلب مبتال به هيپرليپيدمي هستند، ممكن است استفاده از راهنماهاي درمان هيپرليپيدمي ن                  
مطالعات نشان داده اند كه رژيم با چربي باال به شكل چربي هاي غيراشباع با پيوند دو گانه و كربوهيدرات پايين                       

مثال (بيشتر از رژيم پر كربوهيدرات، كم چربي        )  پروتئين%  20چربي و   %  35 تا   30كربوهيدرات،  %  50 تا   45مثال  (
تري گليسريد، گلوكز و انسولين پالسما را كاهش         )  پروتئين%  20و  چربي  %  25 تا   20كربوهيدرات،  %  60 تا   55

اما رژيم كم چربي براي بيماراني كه نياز به از دست دادن وزن دارند، مي تواند كاهش كالري دريافتي را                      .  مي دهد
 .تسهيل كند

)  و شربت  مثل شكر (سالهاست كه اين عقيده وجود دارد كه در رژيم ديابتي بايد از مصرف قندهاي ساده                 
جايگزين آن ها  )  مثل نان كامل، غالت و ماكاروني      (جلوگيري شود و كربوهيدرات هاي پيچيده تر و تصفيه نشده            

اين اعتقاد بر اساس اين فرض است كه قندهاي ساده با سرعت بيشتري نسبت به نشاسته هضم و جذب                       .  شود
شواهد علمي چنداني در تاييد اين فرضيه       .  مي دهندمي شوند بنابراين، سطح گلوكز خون را با درجه باالتري افزايش           

 مطالعه، ساكارز به جاي كربوهيدرات هاي پيچيده استفاده شده، ولي اثر نامطلوبي روي              12در بيش از    .  وجود ندارد 
از اين رو، پيشنهاد مي شود كه ساكارز و ساير قندهاي ساده مي تواند بر حسب مراقبت               .  گلوكز خون ديده نشده است    

اما بايد اين نكته را مد نظر داشت كه رژيم با قند ساده باال از نظر فيبر                  .  تي، جايگزين ساير كربوهيدرات ها شود    دياب
 .و ساير مواد مغذي پايين تر و از نظر دانسيته انرژي باالتر از رژيم با كربوهيدرات پيچيده است

ه تغليظ شده ميوه، مالتوز، مانيتول،      شيرين كننده هايي مثل فروكتوز، شربت ذرت، مالس، آبميوه يا عصار          
سوربيتول، مانيتول و گزيلتول،    .  سوربيتول، گزيلتول و نشاسته هيدروليز شده فوايد عمده اي نسبت به ساكارز ندارند            

قندهاي الكلي هستند كه پاسخ گليسميك كمتري نسبت به سوكروز و ساير كربوهيدرات ها ايجاد مي كنند، اما                     
 .ها مي تواند موجب اسهال شودمصرف مقدار زياد آن 

 به عنوان شيرين كننده هاي غير تغذيه اي جهت           FDA و ساخارين توسط       Kآسپارتام، آسه سولفام     
افراد ديابتي مي توانند از همه اين شيرين كننده ها در حد متوسط استفاده كنند، اما هنوز                    .  مصرف، تاييد شده اند  

ميزان دريافتي  .  ر كنترل ديابت يا تنظيم وزن بدن باشد، اندك است         شواهدي كه نشان دهنده سودمندي اين مواد د       
مي تواند جذب گلوكز را به     )  مثل پكتين و سبوس جو    (فيبر محلول   .   گرم در روز پيشنهاد شده است      20-35فيبر را   

سته با اين حال، فيبرهاي محلول مخصوصا نشا      .  تاخير اندازد، اما اثر قطعي آن روي سطح گلوكز خون ناچيز است            
 .تصفيه نشده، سبزي ها و ميوه در تنظيم سطح ليپيد و وزن بدن دخالت دارند
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 مراقبت در موارد پايين بودن گلوكز خون

 ميلي گرم در دسي ليتر اطالق مي شود و با عالئمي          70هيپوگليسمي كه معموالً به گلوكز خون پايين تر از          
علل .  ا مصرف مقداري كربوهيدرات ساده درمان مي شود      مثل لرزيدن، حواس پرتي يا تغييرات حواس همراه است، ب         

عدم تعادل در دريافت غذا و       :  هيپوگليسمي در افراد ديابتي كه از انسولين يا قرص استفاده مي كنند، عبارتند از                
انسولين خارجي، نامنظم بودن وعده ها و ميان وعده هاي غذايي، نامناسب بودن فاصله بين وعده ها و ميان وعده                    

از )  كه سريعا حالت ناشتا را از بين مي برد        ( گرم كربوهيدرات ساده     15درمان با دادن    .  مصرف الكل و ورزش   ها،  
 . قبيل شكر، نصف فنجان آبميوه، يا نصف فنجان نوشيدني هاي شكر دار شروع مي شود

در دسي ليتر   ميلي گرم   70اگر گلوكز خون بيشتر از      .   دقيقه مجدداً كنترل شود    15گلوكز خون بايد بعد از      
غذاهايي كه براي   .  ميان وعده يا وعده برنامه ريزي شده بايد مد نظر باشد            .   گرم ديگر بايد مصرف شود      15نبود،  

 .رفع هيپوگليسمي استفاده مي شوند، بايد عالوه بر وعده هاي اصلي باشند

 ورزش

. نظيم وزن است   ورزش فوايد بسياري براي افراد ديابتي دارد كه شامل كاهش هيپرانسولينمي و ت                   
 NIDDMهيپوگليسمي ناشي از ورزش، مشكل عمده افرادي است كه انسولين يا قرص دريافت مي كنند، اما افراد                 

در افرادي كه انسولين يا     .  كه تنها از طريق رژيم و ورزش كنترل مي شوند، در معرض اين نوع هيپوگليسمي نيستند              
 ميلي گرم در دسي ليتر باشد، مصرف ميان وعده        100ش كمتر از    قرص دريافت مي كنند، اگر گلوكز خون قبل از ورز        

 .قبل از ورزش پيشنهاد مي شود
 

 :خالصه

بهترين رژيم براي افراد يابتي به ارزيابي          .  رژيم واحدي براي همه موارد ديابت وجود ندارد          
 عادات  تغذيه درماني در افراد ديابتي با در نظر گرفتن          .  تغذيه اي و اهداف درماني بستگي دارد      

بررسي و پيگيري گلوكز خون،      .  غذايي و سايــر عوامل شيوه زندگي فرد بايد اختصاصي شود           
هموگلوبين گليكوزيله، ليپيدها، فشار خون و وزن بدن در كسب نتيجه موفقيت آميز، بسيار حياتي 

 .است

 تغذيه و بيماري هاي قلبي عروقي 
 عوامل خطر 

بيماري هاي عروق  .  علل عمده مرگ و مير در جهان هستند          از   (8CVD)بيماري هاي قلبي و عروقي      

                                                 
1.Cardiovascular Disease 
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بيماري هاي قلبي عروقي را تشكيل مي دهند، با تغيير در رژيم و مصرف سيگار كاهش                %  65 كه   (9CHD)قلبي  
. از بين عوامل قابل پيشگيري مرگ و ميرها مي توان مصرف دخانيات و رژيم و فعاليت بدني را نام برد                      .  مي يابند

: اين عوامل خطر عبارتند از    .  را فراهم مي سازند  CHD  خطر كه با يكديگر در ارتباطند، زمينه پيدايش         برخي عوامل 
 همراه با افزايش تري گليسريد،       10VLDL، بويژه Bاختالل در ليپوپروتئين خون شامل افزايش آپوليپوپروتئين           

 حاوي  12HDL و مقادير پايين      a   و ليپوپروتئين  11LDLبقاياي ليپوپروتئيني، ليپوپروتئين پس از مصرف غذا،          
Apo-I       ساير عوامل تعيين كننده CHD  جنس مذكر، سابقه خانوادگي      :   عبارتند ازCVD      بافت چربي تنه اي يا 

 .مقاومت انسوليني و عدم فعاليت بدني
 و كلسترول تام سرم و فشار خون دياستولي وجود            CHDارتباط خطي مثبتي بين مرگ و مير ناشي از            

افزايش %  10 نشان مي دهد كه به ازاي هر          CHDباط وابسته به دوز مربوط به كلسترول تام و             اين ارت .  دارد
 LDLافزايش يك ميلي گرم در دسي ليتر         .  افزايش مي يابد %  27كلسترول تام سرم خطر بيماري و عروق قلبي          

 2 با   HDLل  در حالي كه كاهش يك ميلي گرم در دسي ليتر كلسترو           .   را يك درصد افزايش مي دهد     CHDخطر  
 اثر سينرژيك دارد؛ به     CVDكلسترول تام سرم با ساير عوامل خطر        .   درصد افزايش خطر بيماري همراه است      3تا  

 . را چندين برابر افزايش مي دهدCVDطوري كه خطر 

 ): ديس ليپوپروتئينمي(تشخيص اختالل ليپوپروتئين خون 
غييرات رژيم، فعاليت و دارو در باالترين چارك         برنامه ملي آموزش كلسترول، يك راه كار باليني شامل ت          

اين .   و همچنين اقدامات بهداشت همگاني براي تغيير در شيوه زندگي مردم را پيشنهاد داده است                    CVDخطر  
 .برنامه افراد را به صورت زير طبقه بندي مي كند

o    ،در دسي ليتر  ميلي گرم   160 ميلي گرم در دسي ليتر و       200با كلسترول تام بيش از         (پر خطر :
LDL-C( 

o    ،ميلي گرم  130-159 ميلي گرم در دسي ليتر و      200-240با كلسترول تام در دامنه      (حاشيه خطر 
 )LDL-C: در دسي ليتر
o   ،ميلي گرم در دسي ليتر     130 ميلي گرم در دسي ليتر و       200با كلسترول تام كمتر از       (مطلوب <

LDL-C( 
LDL-C    ميلي گرم در دسي ليتر به عنوان يك عامل         60ايين و باالتر از      ميلي گرم در دسي ليتر ، پ     35 كمتر از 

 خطر باال، احتماالً نياز به      LDL-C عامل خطر يا بيشتر يا       2 مرزي با    LDL-C.  خطر منفي در نظر گرفته مي شود     
بتال به  بيمار م .  ارزيابي باليني آزمون علل ثانويه اختالل ليپوپروتئينمي، شروع رژيم درماني و دارو درماني دارد                  

CHD   كه LDL     ميلي گرم در دسي ليتر است، بايد تحت رژيم درماني قرار گيرد و دارو درماني نيز                100 او بيش از 
 سال بايد اطالعات مربوط به الگوي مناسب غذايي،           2براي پيشگيري اوليه در ساير افراد باالي          .  مد نظر باشد  

                                                 
2.Coronay Heart Sisease  
3. Very Low Density Lipoprotein  
4. Low Density Lipoprotein  
5. High Density Lopoprotein  
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 .فعاليت بدني و كاهش عوامل خطر در اختيار قرار گيرد

 : اثرات رژيم غذايي

 شواهدي ارائه كرده اند كه جدا از        CHDمطالعات درازمدت در مورد اثر مستقيم عوامل رژيمي بر روي             
 با ميزان    CHDبا تطبيق سن، مصرف سيگار و فشار خون، ميزان مطلق                .  فشار خون و كلسترول تام است       
موارد %  90علّت تفاوت، ميزان مرگ و مير در        .  اوت دارد  برابر با اروپاي شمالي تف     3كلسترول تام در منطقه مديترانه      

اين نتايج نشان مي دهند كه ارتباط بين رژيم و          .  مربوط به اسيدهاي چرب اشباع و فالونوئيدها گزارش شده است          
رژيم مديترانه اي حاوي گوشت كم ولي ماهي، ميوه،        .   است CHDكلسترول سرم، تنها بخشي از ارتباط بين رژيم و          

اين رژيم كه از نظر اسيدهاي چرب اشباع، پايين و غني از اسيدهاي چرب تك                     .   الكل بيشتر است    سبزي و 
 و ترومبوز   LDLغيراشباعي، آنتي اكسيدان ها و مواد فيتوشيميايي است، مي تواند اثر سودمندي روي اكسيداسيون              

 .ناشي از تجمع ليپوپروتئين ها داشته باشد
 در  kcal1000/mg200دهد كه افزايش كلسترول رژيم به ميزان           ساير مطالعات درازمدت نشان مي       

همبستگي مشاهده شده از طريق      .   همراه است  CHDخطر  %  30صورت تطبيق كلسترول تام سرم، با افزايش          
 CVDبنابراين، چگونگي تاثير اين رژيم بر روي مرگ و مير ناشي از              .  غلظت كلسترول تام سرم ثابت نشده است      

، يا زمينه ترومبوزي و ايجاد      LP ناشتا يا غير ناشتا، تغييرات كيفي در تركيب يا عمل             LPسطح  مي تواند از طريق    
.  و ميزان كل مرگ و مير داشته باشد         CHDتغيير در رژيم مي تواند اثر عمده اي بر روي مرگ و مير             .  پالك باشد 

 1000كلسترول به ازاي هر       mg  300كالري از اسيدهاي چرب اشباع و        %  16اگر رژيم مرد ميانسالي كه شامل        
 كالري تغيير يابد،     1000 كلسترول به ازاي هر       mg100كالري از اسيدهاي چرب اشباع و         %  7كالري است، به     

 ميلي گرم در دسي ليتر و فشار خون سيستولي به ميزان          180 ميلي گرم در دسي ليتر به      220كلسترول تام سرم وي از      
 نخ در روز كم كند، خطر مرگ و مير ناشي از             10وي مصرف سيگار را نيز      اگر  .   ميلي متر جيوه كاهش مي يابد    20

CHD  86    %      به طور كلي، اين عمل باعث مي شود كه اميد به زندگي يك            .  كاهش مي يابد %  76و مرگ و مير كلي
 . ساله برابر شود41 ساله با يك فرد 55فرد 

 پاتوژنز

ره شدن پالك ها يا صفحات آترواسكلروتيك و به         بيماري هاي عروق قلبي به سبب ترومبوز كه در اثر پا          
آترواسكلروز، فرايندي با التهاب مزمن و فعال است كه در اثر جذب توسط                .  مرور زمان ايجاد شده، پديد مي آيد      

اين اختالل ابتدا به    .   و مرگ اين سلول ها شكل مي گيرد       (Foam Cell)سلول هاي كف آلود    ماكروفاژها، تشكيل   
ي يا ضايع مسطح انتيمايي است كه از ماكروفاژهاي تحت آندوتليوم و پراز استركلسترول و بر                  صورت رگه اي چرب  

 همراه با فسفوليپيد يا     LDLاسترهاي كلسترول داخل سلولي از ذرات        .  روي انتيماي ضخيم شده تشكيل مي شود     
حت اندوتليوم توسط    مربوط به آن ها مشتق مي شوند كه توسط اكسيداسيون تغيير يافته يا در بخش ت                    Bآپو  

 .پروتئوگليكان ها به دام افتاده اند
LDL                   تركيبي كروي و با وزن مولكولي باال از ليپيدها، پروتئين و استرهاي كلسترول در مركز و سطحي 
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به نظر مي رسد كه اكسيداسيون در عمل اندوتليال اختالل ايجاد           .   است Bپوشيده از فسفوليپيدها، كلسترول و آپو        
 اكسيد شده ژن هاي سلول اندوتليال را فعال مي كند كه              LDL-C.  اعث تجمع ماكروفاژها مي شود    مي كند و ب  

به نظر  .  فعاليت ضد انعقادي و سطح ضد التهابي آن را به سطحي مستعد براي انعقاد و التهاب تبديل مي كند                       
ن است و به همين دليل       در خارج كردن كلسترول از ماكروفاژها اساس نقش محافظتي آ          HDLمي رسد كه توانايي    

 .به عنوان عامل مفيد شناخته مي شود
برخي رگه هاي چربي به پالك هاي فيبروزي تبديل مي شوند، مسير رگ را تنگ مي كنند و ضايعه اينتيما                 

اندازه اين پالك هاي رشته اي در اثر تكثير سلول هاي ماهيچه اي صاف افزايش           .  را با سطحي از كالژن مي پوشانند      
. د و در اثر تخريب سلول هاي كف آلود ايجاد يك محور چربي متشكل از بلورهاي كلسترول مي كند                         مي ياب

 و ماكروفاژها در سطح پالك هاي در حال گسترش سبب انهدام كالژن              Tسلول هاي التهابي بويژه لنفوسيت هاي     
ته، سازماندهي شده و در      اين لخ .  مي شوند، پالك ها را در معرض خون قرار مي دهند و سبب ترومبوز مي شوند               

عوامل مربوط به آسيب    .  تشكيل پالك نقش ايفا مي كند يا باعث حوادث ايسكمي ناشي از تنگي عروق مي شود                
همكاري .  شناسي شامل انباشته شدن سلول كف آلود ماكروفاژي، تكثير سلول ماهيچه اي صاف و ترومبوز هستند                

به نظر مي رسد كه اين فرايندها توسط ليپوپروتئين ها،           .  دبين اين عوامل سبب تشكيل يا تحليل پالك مي شو          
اختالل در عملكرد اندوتليال، فعال شدن و تجمع پالكتها، فعال شدن آبشار انعقادي و جلوگيري از ليز شدن فيبرين                   

هر دو عامل ژنتيك و محيط، عوامل خطر را تحت تاثير قرار مي دهد و به طور مستقيم يا غير                         .  تعيين مي شود 
، از طريق كاهش سلول هاي كف آلود، پالك         سرمLDLبا كاهش عمده    .  ستقيم اين فرايندها را تنظيم مي كند      م

به .  دچار تحليل مي شود؛ در حالي كه ماده زمينه اي كالژني دست نخورده و پوشش محافظ ضايعه تثبيت مي شود                  
 آن ها، و جلوگيري از ترومبوز        محدود شدن اكسيداسيون   APOBنظر مي رسد كه كاهش غلظت ليپوپروتئين هاي       

 .راهبردهاي تكميلي براي پسرفت و تثبيت اين ضايعات هستند

 اثرات مواد مغذي 

 : اسيدهاي چرب
چربي هاي قابل صابوني شدن موجود در غذا عمدتاً تري گليسريدهاي حاوي انواع مختلف اسيدهاي چرب               

.  اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط هستند          كربنه 8-10اسيدهاي چرب اشباع شده حاوي زنجيرهاي          .  هستند
و استئاريك  )  C:16(، پالميتيك   )C:  14(، ميريستيك   )C:12(اسيدهاي لوريك   :  اسيدهــاي چرب بلندتـر عبارتند از    

)18:C  .(      اسيدهاي چرب تك غيراشباعي(13MUFA)       شامل اسيد اولئيك سيس )1:18:C  (    و شكل ترانس آن
: خانواده است 2 در برگيرنده     (14PUFA)سيدهاي چرب چند غيراشباعي      ا).  C:18:1(يعني اسيد االيديك است      

) C:18:2( از انتهاي متيل زنجيره پيوند دوگانه دارد و شامل اسيد لينولئيك               6 كه روي كربن شماره       n-6خانواده  
 .است) C:18:3( كه شامل اسيد لينولنيك n-3است و خانواده 

                                                 
1. Monounsaturated Fatty Acid  
2. Polyunsaturated Fatty Acid  
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رژيم ژاپني كه از نظر چربي، پايين و رژيم مديترانه اي            كشور انجام شده است،       7در مطالعاتي كه روي     
15TGاسيدهاي چرب اشباع شده ميزان      .   را دارا بودند   CHD نوع سيس بودند، پايين ترين ميزان        MUFAغني از   

  ،HLD-C  ،LDL-C   اين اثرات مربوط به اسيدهاي بوريك، ميريستيك و پالميتيك است و            .   را افزايش مي دهند
 .ر چنداني ندارداسيد استئاريك اث

 MUFAاسيدهاي  .   است HDL-C و افزايش كمتر      LDL-Cافزايش كلسترول تام مربوط به افزايش        
 را افزايش   HDL-C را كاهش و     LDL-Cنوع سيس براي كلسترول خون خنثي هستند، اما به نظر مي رسد كه               

آزاد ترانس هنوز به    اسيدهاي چرب   .   را افزايش مي دهد   HDL راكاهش ولي    LDL-C و   PUFA  ،TG.  مي دهند
 . مي شوندHDL-C و كاهش مختصر LDL-Cخوبي مطالعه نشده اند، اما به نظر مي رسد كه سبب افزايش 

% LDL  ،90-80ميزان افزايش   .  كلسترول غذا كلسترول تام سرم را باال مي برد        :  كلسترول و فيتوسترول  
قطه مشخص، خطي و پس از آن تاثير روي          اما اين ارتباط تا يك ن     .   نيز مختصري افزايش مي يابد    HDLاست و   

TG     بنابراين، دريافت باالتر كلسترول غذايي اثر كمتري بر كلسترول تام سرم دارد            .   سرم به تدريج كاهش مي يابد .
رژيم پايه كلسترول نسبت به رژيمي كه كلسترول به آن اضافه شده، اثر قويتري بر تغييرات كلسترول تام سرم                       

پايه كلسترول افزايش مي يابد، كلسترول افزوده شده منجر به كاهش روند صعودي كلسترول              زماني كه رژيم    .  دارد
 عدد  2معادل  ( ميلي گرم كلسترول غذايي       500با اين ارتباط مي توان نتيجه گرفت كه افزودن          .  تام سرم مي شود  

ميلي گرم در دسي ليتر     16 ميلي گرم كلسترول، كلسترول تام سرم را تا           100به يك رژيم حاوي     )  زرده تخم مرغ  
 ميلي گرم كلسترول داشته     500 عدد تخم مرغ در صورتي كه رژيم پايه           2در حالي كه همان     .  افزايش خواهد داد  

افزايش كلسترول تام سرم با افزايش       .   ميلي گرم در دسي ليتر كلسترول تام سرم را افزايش خواهد داد            4باشد، تنها 
LDL        ناشي از كاهش سوختن يا تجزيه LDL          كه در اثر خود تنظيمي منفي گيرنده هاي كبدي LDL   ،رخ مي دهد 

 درصد كلسترول غذايي جذب مي شود و بخشي از تفاوت پاسخ ها در افراد مربوط به تفاوت                40-60تنها  .  ارتباط دارد 
يا بخش استرولي روغن هاي گياهي، جذب ضعيفي دارد و           )   سيتوسترول –بتا  (فيتوسترول مثال   .  در جذب است  

 . متوقف كند1:1تواند جذب روده اي كلسترول آندروژن و اگزوژن را در نسبت مي 
روغن هاي موجود در ماهي عبارتند از اسيد             :  اسيدهاي چرب امگا سه، روغن ماهي و ماهي              

 كه هر دو اسيدهاي چرب اشباع نشده چند پيوندي امگا           20C:5 و اسيد دوكوزاهگزانوئيك     20C:5ايكوزاپنتانوئيك  
شايد اين اسيدهاي چرب اثرات ضد آتروژنيك داشته باشند، شامل كاهش                .  ر، خيلي بلند هستند    سه با زنجي   

اين اثرات مي تواند از طريق     .  تري گليسريد، كاهش تجمع پالكت ها و جلوگيري از لخته شدن خون و كاهش التهاب            
و افزايش  )  بويژه ترومبوكسان (ها  قرار گرفتن اين اسيدهاي چرب در داخل فسفوليپيدها و تغيير توليد پروستاگالندين            

 .سنتز پروستاسيكلين اعمال شود
 گرم ماهي مصرف مي كنند، مرگ      18-40مطالعات آينده نگر درازمدت پيشنهاد كرده اند مرداني كه روزانه          

 درصد كاهش   25-65، ميزان اين بيماري ها نيز      CHDومير كمتري دارند و با در نظر گرفتن عوامل خطر معمول             

                                                 
1. Triglyceride 
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 ناشي از مصرف ماهي را مشاهده نكرده اند يا پيگيري          CVDدر چندين مطالعه آينده نگر كه پيشگيري از         .  دمي ياب
 گرم  40در يك كارآزمايي باليني پيشگيري ثانويه، دادن        .  آنها كوتاه مدت بوده يا تعداد نمونه ها خيلي كم بوده است          

از .  است، اما در سكته مجدد كاهش ديده نشده است        كاهش در ميزان مرگ و ميز همراه بوده         %  29ماهي در روز با     
آن جا كه غذاهاي دريايي سرخ نشده به طور كلي چربي و اسيدهاي چرب اشباع كمي دارند، منابع خوبي براي                         

.  كمك مي كنند  CVD امگا سه به سالمتي و رهايي از          PUFAجايگزيني گوشت هاي پرچربي هستند و با تامين         
مبوتيك، آسپرين يا ساير تركيبات فعال كننده پالكت ها خاص تر و فعال تر هستند و بهتر                 اما از نظر اثرات ضد ترو     

 .از روغن ماهي تحمل مي شوند

 : چاقي و عدم تحرك

زيرا با اختالل در ليپوپروتئين خون، فشار خون و قند          .   است CVDبافت چربي زياد، مهمترين عامل خطر       
امل چاقي شكمي، فشار خون باال، عدم تحمل گلوكز،               مجموعه عو .   همراه است   NIDDMخون باال و      

هيپرانسولينمي، اختالل در ليپوپروتئين خون، باال بودن فاكتور ممانعت كننده فعال كننده پالسمينوژن و                         
اين چهره هاي گوناگون سندرم    .   معروف شده است   Xهيپراوريسمي به عنوان سندرم مقاومت انسولين يا سندرم           

 .ميزان بافت چربي احشايي، در مقايسه با بافت چربي كل ارتباط قويتري داردمقاومت انسولين با 

منشا اين سندرم، ظرفيت اضافي انرژي و يك الگوي استروئيد جنسي خاص است كه منجر به انباشته                     
اين سلول هاي چربي مخصوصا به ليپوليز حساس بوده و اسيدهاي چرب را در              .  شدن بافت چربي احشايي مي شود    

اين .  باب كبد رها مي كنند كه سبب كاهش استخراج انسولين به واسطه كبد و هيپرانسولينمي عمومي مي شود               وريد  
افزايش توليد  .   كبدي را افزايش مي دهند      VLDL و ترشح     Bاسيدهاي چرب آزاد، سنتر تري گليسريد و آپو           

VLDL      سبب افزايش سطح LDL باالتر ليپاز كبدي همراه    ميزان باالتر بافت چربي احشايي با سطح         .   مي شود
اين تغييرات مسئول نوعي اختالل     .   را كاهش مي دهد   HDL را افزايش و سطح      LDL به   VLDLاست كه تبديل    

 باال و   B تهي از كلسترول، آپو      LDL باال، ذرات كوچك و متراكم       VLDLليپوپروتئين خون است كه ويژگي آن       
HDLپايين همراه است . 

TG     ميلي گرم در دسي ليتر ، باالتر و        30-100سه با افراد با وزن طبيعي،        افراد چاق اغلب در مقاي HDL 
حتي كاهش اندكي در ميزان بافت چربي مي تواند تغيير عمده اي          .   ميلي گرم در دسي ليتر ، پايين تر است      5-10آن ها  

. ن خون ايجاد كند   در وضعيت متابوليسم در جهت بهبود تحمل گلوكز و كاهش انسولين سرم و اختالل ليپوپروتئي                
مردان ممكن است كاهش    .   پايه باالتر باشد، مقدار آن با كاهش وزن، بيشتر پايين مي آيد            TGبه طور كلي هرچه     

)  سال 34كمتر از   ( نسبت به زنان داشته باشند و بيماران جوانتر           HDL-C و افزايش بيشتري در      TGبيشتري در   
 است، به طوري    CVDت بدني عامل خطر عمده اي براي بروز        عدم فعالي .   دارند LDL-Cكاهش بيشتري در ميزان     

اين عامل با خطر نسبي هيپركلسترولمي،      .   است 9/1كه خطر نسبي آن در افراد كم تحرك در مقايسه با افراد فعال              
فعاليت بدني بر برخي مكانيسم هاي متابوليك و فيزيولوژيك         .  پرفشاري خون و سيگار كشيدن قابل مقايسه است        

اين عوامل شامل افزايش تحمل گلوكز، حساسيت به           .   مطرح هستند، موثر است      CHDيشگيري از    كه در پ   
ورزش سبك تا متوسط مي تواند فشار خون          .  ، فشار خون و ترومبوز است       TG و كاهش     HDL-Cانسولين،  
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ن در مرداني با وزن نامناسب كه به وز         .   كاهش دهد  mmHg  8 و دياستولي را تا       mmHg  10سيستولي را تا     
 CVDكاهش مرگ و مير ناشي از        %  52كاهش در مرگ و مير ناشي از تمام علل و              %  44مطلوب رسيده اند،    

 كيلومتر در ساعت    6 دقيقه فعاليت متوسط، مثال پياده روي با سرعت حداقل           30توصيه عمومي بر    .  مشاهده مي شود 
 .حتي االمكان در تمام روزهاي هفته است

ن افرادي كه هيپرتري گليسريدمي دارند، باال مي برد كه اين افزايش             سرم را مخصوصا در بي      TGالكل،  
در .   است VLDL از   TGاين افزايش مربوط به افزايش ترشح       .   ميلي گرم در دسي ليتر باشد    50-100ممكن است   

  عروقي و ساير بيماري ها افزايش     – بار در روز الكل مي نوشند خطر بيماري هاي قلبي            4بين افرادي كه بيش از       
هر بار  .  بخشي از افزايش مرگ و مير مربوط به افزايش مرگ و مير ناشي از افزايش فشار خون است                      .  مي يابد

به عالوه، با دريافت    .  نوشيدن الكل سبب افزايش يك ميلي متر جيوه در فشار خون سيستولي و دياستولي مي شود               
سيروز كبدي،  :  ه اين عوارض عبارتند از     ميزان باالتر الكل، ساير عوارض به مرگ و مير باال كمك مي كند ك                 

پانكراتيت، گاسترويت، تروما، خودكشي، برخي سرطان ها، كارديوميوپاتي، آريتمي كبدي، هموراژي و تخريب                   
 .سيستم عصبي

لوبيا و جو منابع خوب فيبر محلول       .  فيبر محلول، در آب حل مي شود و تشكيل ژن مي دهد          :  فيبر محلول 
فيبرهاي محلول در آب شامل پكتين،      .   درصد كل فيبر است    50 تا   38ر كدام به ترتيب     هستند كه ميزان آن در ه     

 .صمغ، موسيالژ، پلي ساكاريدهاي جلبكي، برخي همي سلولزها و برخي پلي ساكاريدهاي ذخيره اي هستند
لول، افزايش  مكانيسم مستقيم عمل فيبر مح    .  اثر اين نوع فيبر بر كاهش كلسترول تام بيشتر از فيبر نامحلول است             

 را توسط كبد تحريك مي كند      LDLاين عمل برداشت    .  حذف اسيدهاي صفراوي و كلسترول از طريق مدفوع است        
عمل غير مستقيم غذاهاي غني از فيبر محلول اين است كه جانشين             .  و در نتيجه، سطح سرمي آن كاهش مي يابد       

ومي بر اين است كه بزرگساالن بايد كل فيبر           توافق عم .  چربي، بويژه اسيدهاي چرب اشباع شده رژيم مي شوند         
اين اقدام مي تواند تا حد زيادي بر        .   گرم در روز برسانند     25 گرم در روز كنوني به حداقل       13غذايي را از ميانگين   

CHD      درصد كاهش خطر سكته     19-26 گرم افزايش در فيبر غذايي، بويژه از غالت با            10 تاثير بگذارد، زيرا هر 
 ).5جدول  (قلبي همراه است

 به سن آن ها به صورت       5 سال ميزان دريافت معقول فيبر با افزودن عدد            20در كودكان و نوجوانان تا       
 واحد نان، غالت، برنج و ماكاروني مي توان به اين افزايش             6-11با مصرف   .  گرم فيبر مورد نياز محاسبه مي شود      

 گرم فيبر غذايي تام     45 كامل غالت، حاوي تقريباً       واحد از محصوالت دانه    1 واحد ميوه و سبزي و       5.  دست يافت 
 2 تا   5/0به طور كلي از آن جا كه به ازاي هر  گرم فيبر محلول، كلسترول تام سرم                  .   گرم فيبر محلول هستند    15و  

 .كلسترول تام را كاهش مي دهد% 15درصد كاهش مي يابد، مصرف واحدهاي ذكر شده در باال، 

 : پروتئين سويا
 گرم در روز در محصوالتي مانند شير سويا، توفو و            20وتئين سويا به طور گسترده اي به ميزان        در آسيا پر  

مكانيسم .  با افزايش ميزان مصرف اين ماده، اثر بخشي آن بر هيپركلسترولمي باال مي رود              .  تمپه مصرف مي شود  
ا محتواي ايزوفالون ها يا     كاهش كلسترول ممكن است شامل تغيير در الگوي اسيد آمينه، ساختمان پروتئين ي                 
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 گرم در روز پروتئين سويا دريافت        20-30 واحد در روز مي توانند       3 تا   2بيماران با مصرف    .  فيتواستروژن ها باشد 
 . ميلي گرم در روز مي شود10كنند كه سبب كاهش كلسترول تام سرم به ميزان 

 
 CVD* ـ اثر مواد مغذي روي خطر 5جدول 

 (%) CVDاهش خطربرآورد در ك مكانيسم ها
 مواد مغذي/غذا

 و عوامل غير مغذي
 ♣كلسترول  كيلوكالري در روز1000 ميلي گرم در هر 200براي كاهش دريافت % 30  بعد از ناشتا LPكاهش 

 ماهي  گرم در روز در مقابل صفر گرم در روز30-40، در %35 ضد ترومبوتيك 
 فعاليت بدني رفعال باشد برابر گروه غي5-7، چنانچه فعاليت LP 50%بهبود 

 فيبر غذايي  گرم افزايش 10براي هر % LDL 26-19كاهش 
 هموسيستئين   ميكرمول5براي كاهش سطح پالسمايي % 38 ضد ترومبوتيك 
 فوالت   mol/l6/13 به mol/l8/6براي افزايش از % 40 ضد ترومبوتيك 

بل دريافت رژيمي واحد      واحد در روز در مقا       200-400با تامين   %  35 ضد اكسيداني 
 بين المللي در روز 

 Eويتامين 

مثل پالكتها،  ( يا عالئم بيولوژيك آتروژنيك        CVD مطالعات نشان مي دهد كه مواد مغذي بر عوامل خطر               *
 .اثر مي گذارند) عوامل انعقادي و هموسيستئين

  مستقل از اثرات بر روي كلسترول تام سرم ♣

 : B6، B12هموسيستئين، فوالت، ويتامين 
در اختالل سوخت و سازي ارثي هموسيتئين اوري، انسداد سرخرگي و ترومبوآمبولي وريدي بسيار رايج                  

باال بودن سطح هموسيستئين سرم اثرات معكوسي بر سلول هاي آندوتليال، ايجاد لخته غيرطبيعي و افزايش                .  است
دامنه .   وجود دارد  CHD بين هموسيستئين باال و      در بين عامه مردم ارتباطي    .  چسبندگي پالكت ها و تجمع آنها دارد     

 مول در ليتر بوده و اين دامنه اي است كه ميزان باالي آن             5-15هموسيستئين تام پالسما كه عموماً پذيرفته شده،        
 مول در ليتر افزايش هموسيستئين،       5 به ازاي هر      CHDخطر نسبي   .  ممكن است زمينه ساز آترواسكلروز باشد      

سطح (هيپرهموسيستئينمي  ).  5جدول  ( ميلي گرم در دسي ليتر كلسترول تام دارد        20ت كه افزايش    همان مقداري اس  
اما به نظر مي رسد    .   عمل مي كند  CHDمستقل از ساير عوامل خطر شناخته شده        )   مول در ليتر   15سرمي باالتر از    

 .با ساير عوامل، حداقل افزاينده يا حتي شتاب دهنده است
انتظار مي رود  .   است كه سطح هموسيستئين را كاهش مي دهد         B ويتامين گروه    اسيد فوليك مهمترين  

 به عنوان يك فاكتور متيالسيون مجدد و نه يك كوسوبسترا، تاثير كمي بر كاهش سطح                           B12ويتامين  
وقتي كه  .  دريافت كم غذايي، رايج ترين علّت وضعيت نامطلوب اسيد فوليك است              .  هموسيستئين داشته باشد  

 مول در ليتر برسد، غلظت هموسيستئين به         15 ميكروگرم در روز و فوالت سرم به حدود            400والت به دريافت ف 
كمتر از زماني است كه     %  CHD  ،40در اين سطح سرمي كه باالترين چارك است، خطر          .  يك سطح پايين مي رسد   

 سازي آرد كه در اياالت      غني).  5جدول  ( مول در ليتر در پايين ترين چارك است          8/6سطح فوالت سرم كمتــر از      
 گرم در روز افزايش مي دهد، اجباري شده است،         100 در سطحي كه دريافت را تقريباً        1998متحده آمريكا از سال     
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پروتئين حيواني كه غني از متيونين است با        .   مول در ليتر هموسيستئين تام سرم گرديده است        1-4منجر به كاهش    
تغييرات رژيم بايد بر اساس كاهش مصرف گوشت، جهت كاهش متيونين           .  افزايش سطح هموسيستئين همراه است    

 .دريافتي و افزايش سبزي ها و حبوبات جهت افزايش اسيد فوليك باشد

 : آنتي اكسيدانها و اكسيدانها

بر اساس اين   .  شواهد ناشي از مطالعات پايه و اپيدميولوژيك فرضيه اكسيداسيون را مطرح كرده اند                 
 و ساير ليپوپروتئين ها در پيدايش آترواسكلروز از اهميت برخوردار است و ممانعت              LDLسيداتيو  فرضيه، تغييرات اك  

اين فرضيه، جالب و اميد      .  ، آترواسكلروز و پيامدهاي باليني آن را كاهش مي دهند          LDLكننده هاي اكسيداسيون   
 .بخش است اما اثبات آن به مطالعات بيشتري نياز دارد

و مطالعه درازمدت بر روي كاركنان بهداشتي مرد و زن به عمل آمد، دريافت مكمل               در مشاهداتي كه از د    
% 35، با   C و استفاده از مولتي ويتامين، كاروتن و ويتامين            CHD پس از تطبيق ساير عوامل خطر          Eويتامين  

ئين نبودند و   در هيچ يك از اين دو مطالعه قادر به كنترل سطح ليپوپروت             ).  5جدول  ( همراه بود    CHDكاهش در   
اثرات .  تنها داده هاي مربوط به چربي، گزارش خود نمونه ها از زمينه قبلي باال بودن كلسترول تام وجود داشت                     

 و تشكيل سلول هاي كف آلود از نظر زيست شناسي قابل            LDLمحافظتي آنتي اكسيدان ها بر اساس اكسيداسيون       
ساير عوامل  .  ظر آنتي اكسيداني اثر هم افزايي داشته باشد          از ن  E مي تواند با ويتامين      Cويتامين  .  پذيرش است 

كمك كننده غذايي مثل مس، روي، منگنز و سلنيم فاكتورهايي براي آنزيم هاي آنتي اكسيداني شامل سوپراكسيد                  
 .دسموتاز و گلوتاتيون پراكسيداز هستند كه ممكن است سميت سلولي را محدود كنند

فالونوئيدها پاك كننده   .  سيدان فيتوشيميايي به نام فالونوئيدهاست     غذا حاوي نوع ديگري از آنتي اك        
راديكال هاي آزاد مثل آنيون هاي سوپر اكسيد و راديكال هاي پروكسي ليپيد هستند و بنابراين، واكنش زنجيره اي                  

 آهن به   پيشنهاد شده است كه   .   و اثرات ناشي از آن را كاهش مي دهند        LDLراديكال را قطع كرده و اكسيداسيون       
 موثر است، اما يافته ها در ارتباط با رابطه وضعيت تغذيه اي آهن با خطر                  CHDعنوان افزاينده اكسيداسيون در      

CHDضد و نقيص هستند و كامالً ثابت نشده اند . 

 : رژيم مناسب

كمي مواد مغذي اثراتي دارند كه از طريق كلسترول تام سرم و ليپوپروتئين ها، فشار خون باال و چربي ش                   
اين عوامل تاثير گذار ممكن     .  اعمال مي شود و اثرات ديگري دارند كه احتماالً از اين عوامل خطر مستقل هستند               

است بر اكسيداسيون ليپوپروتئين، سطح هموسيستئين، ترومبوژنز، سطح انسولين، فاكتور شل كننده عروق، التهاب               
درك اين مسئله براي كاركنان بهداشتي از        .  ر گذارند سرخرگي يا ساير مكانيسم هايي كه تاكنون روشن نيست، اث         

مهمترين اولويت  .  اهميت خاصي برخوردار است تا اولويت هاي تغييرات غذايي و فعاليت را به بيماران توصيه كنند                
براي .  ها، حذف سيگار، رسيدن به وزن مناسب و كاهش اسيدهاي چرب اشباع شده و كلسترول در غذاست                       

بنابراين، به نظر مي رسد كه هرچه بيمار، ميزان كمتري         .   و كلسترول، حداقل نياز وجود ندارد      اسيدهاي چرب اشباع  
بيماران را بايد تشويق كرد تا دريافت اسيدهاي چرب اشباع را به تدريج به               .  از اين دو ماده دريافت كند، بهتر است       
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از بين بردن    .باشدميلي گرم در روز      100انرژي نباشد و كلسترول، كمتر از        %  4حدي كاهش دهند كه بيشتر از        
كل كالري و افزايش فعاليت بدني، مكمل ارزشمندي         %  20چاقي از طريق كاهش ميزان چربي رژيم به كمتر از             

 واحد يا بيشتر در     8(رژيم بايد غني از ميوه و سبزي        .  براي كاهش دريافت اسيدهاي چرب اشباع و كلسترول است        
 .باشد)  واحد در روز12 تا 10( محصوالت تهيه شده از غالت كامل و) روز بر اساس انرژي دريافتي

. پروتئين را مي توان از منابع گياهي شامل سويا و ساير انواع لوبيا تامين كرد و نيازي به گوشت نيست                      
 CVDشروع اين تغييرات رژيمي در دوران كودكي احتماالً فوايد زيادي از نظر حفاظت آن ها در مقابل ابتال به                       

فوايد مكمل هاي روزانه اسيد    .  اين رژيم بايد از نظر تغذيه اي مناسب و تامين كننده رشد و تكامل كودك باشد              .  اردد
ثابت نشده است، اما نسبت      )  mg1000  (Cو ويتامين   )  IU400  (E، ويتامين   ) ميكروگرم 1000 تا   400(فوليك  

 فشار خون بيماران از دوران كودكي بايد هرچند          سطح ليپوپروتئين و  .  فوايده به مضررات آن ها ظاهراً مطلوب است      
افرادي كه با وجود برنامه رژيمي و فعاليت، داراي عوامل خطر فوق باشند، ممكن                .  سال يك بار اندازه گيري شود    

 .است به دارو درماني نياز داشته باشند

 تغذيه و پرفشاري خون 

، سكته، بيماري هاي   CHDخطري براي   شيوع اين عارضه با سن افزايش مي يابد پرفشاري خون عامل             
خطرات همراه با پرفشاري خون به طور مستقل با افزايش فشار خون سيتولي و                .  كليوي و مرگ و مير كلي است       

 .دياستولي افزايش مي يابد
 سال گذشته در شناسايي و درمان پرفشاري خون بوده است كه احتماالً به                 25پيشرفت عمده در طول      

اما هنوز افراد زيادي وجود دارند كه شناخته نشده اند و           .  ر همين دوره كمك كرده است       و سكته د   CHDكاهش  
حداكثر يك سوم افراد مبتال به پرفشاري خون از وضعيت خويش آگاه نيستند و               .  فشار خون آن ها مهار نشده است     

 در.   آمده است  6 جدول   طبقه بندي پرفشاري خون در    .  حداكثر نيمي از اين بيماران تحت درمان قرار نگرفته اند           
 كه عامل    در صورتي  .گويند مي خون اوليه  پرفشاري آن به كه است ناشناخته ،خون پرفشاري موارد، علت  بيشتر

 پرفشاري خون ثانويه  مشخصي، مثل بيماري كليوي يا دارويي و امثال اين ها علت پرفشاري خون باشند، به آن                  
 .ر بالقوه بر درمان و پيشگيري فشار خون اثر داشته باشدتغييرات رژيمي مي تواند به طو .گفته مي شود

 
  2017 در سال ACCف فشار خون باال در آخرين دستورالعمل تعري  ـ6جدول 

استوليكفشار خون دي  
)ليمتر جيوهمي(  

ستوليكفشار خون سي  
)ليمتر جيوهمي(  

  فشارخونطبقه بندي

80 كمتر از و 120كمتر از    )نرمال(طبيعي  

80 كمتر از و 129 تا 120   باال 
 : خونپرفشاري  
89 تا 80 اي 139 تا 130  1مرحله     

90مساوي يا بيشتر از  اي 140مساوي يا بيشتر از   2مرحله     
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 همبستگي عوامل تغذيه اي با پرفشاري خون 

افزايش وزن بدن باعث افزايش خطر پرفشاري خون مي شود؛ هرچند كه همه افراد چاق، دچار پرفشاري                  
در مقايسه با افرادي    )  چاقي شكمي يا شكل سيب    (افرادي كه توزيع چربي در آن ها باال تنه اي است           .  نيستندخون  

 .بيشتر در معرض خطر پرفشاري هستند) چاقي سريني يا شكل گالبي(كه چاقي پايين تنه دارند 

ايي و پرفشاري را    به طور كلي، مطالعات باليني و اپيدميولوژيكي، ارتباط مستقيم بين دريافت سديم غذ               
اين ارتباط عمدتاً با كلريد سديم ديده مي شود و با تركيبات ديگر سديم مثل بيكربنات سديم يا                       .  تاييد مي كند 

نياز ).  مثال نمك طعام  (اما بيشتر سديم مصرف شده به صورت نمك كلريدي است           .  اسكوربات سديم ديده نمي شود   
است، دريافت باالي سديم مي تواند زمينه ساز ابتال به پرفشاري          ر روز   ميلي گرم د   200غذايي اجباري به سديم تنها      

 .پاسخ افراد به محدوديت سديم غذايي متفاوت است. خون باشد

در بسياري از مطالعات ارتباط معكوسي بين       .  حساسيت به سديم را در يك فرد نمي توان پيش بيني كرد           
كلسيم ممكن است منجر به كاهش        مكمل .ت آمده است  فشار خون و دريافت پتاسيم، كلسيم و منيزيم به دس           

مانند .  ، اما در فشار دياستولي تاثيري ندارد      ) ميلي متر جيوه  2به طور متوسط كمتر از      (اندكي در فشار سيستولي شود      
آن چه كه در مورد محدوديت سديم گفته شد، ممكن است گروه هايي از مردم به مكمل كلسيم، پاسخ بهتري                         

اين حال با توجه به شواهد موجود، دادن مكمل ماده مغذي به صورت جداگانه جهت درمان يا پيشگيري                   با  .  بدهند
 .از پرفشاري در جامعه توجيهي ندارد، مگر اين كه كمبود يك ماده مغذي خاص وجود داشته باشد

پيشگيري مفيد  افزايش دريافت غذاهايي كه منابع غني از اين مواد مغذي هستند، مي تواند براي درمان و                 
، )كنسرو شده با استخوان    (ميوه ها و سبزي ها منابع خوب پتاسيم و لبنيات كم چربي، برخي انواع ماهيها                  .  باشد

سبزي هاي برگي، بروكلي و مغزها منابع خوب كلسيم و غالت، مغزها و سبزي هاي برگي منابع خوب منيزيم                       
 .هستند

اسيدهاي .  اي اشباع شده، فشار خون را كاهش مي دهند        چربي هاي چند غيراشباعي در مقايسه با چربي ه       
اما بايد در   .  نيز وقتي كه به ميزان زيادي مصرف شوند، فشار خون را كاهش مي دهند             )  روغن ماهي   (3چرب امگا   

شيوع پرفشاري خون در    .  نظر داشت كه چربي ها از نظر انرژي چگالي بااليي دارند و به افزايش وزن كمك مي كنند               
چگونگي اين رابطه مشخص نيست، اما اين امر احتماالً مربوط به           .  خواران كمتر از ساير افراد جامعه است      بين گياه 

اين اثرات مفيد، احتماالً به سبب كاهش        .  اثرات كلي الگوي غذايي و نه يك يا دو ماده مغذي به خصوص است               
 چربي هاي چند غيراشباعي، غذاهاي غني      دريافت سديم، كالري تام و چربي هاي اشباع شده و افزايش دريافت فيبر،           

 .به عالوه وزن گياهخواران عموماً كمتر از ساير افراد جامعه است. از پتاسيم و منيزيم است

به نظر مي رسد كه فيبر غذايي ارتباط معكوسي با فشار خون داشته باشد، گرچه شواهد در اين زمينه هنوز                   
ر فزاينده حادي داشته باشد، اما در افرادي كه آن را به طور مداوم                  كافئين مي تواند بر پرفشاري اث     .  كافي نيست 

 .مصرف مي كنند، تحمل ايجاد مي شود
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 درمان و پيشگيري 

اگر در تاريخچه يا    .  ارزيابي بيماري كه فشار خون باال دارد، در برگيرنده تاريخچه غذايي و ورزش است               
 .ته باشد، بايد پيگيري و ارزيابي شودمعاينات بدني، دليلي براي يك علّت ثانويه وجود داش

كاهش وزن، ورزش منظم و      :   مسئله متمركز باشد   4درمان اوليه بايد در برگيرنده تغيير شيوه زندگي و بر روي               
موفقيت در اين موارد مي تواند نياز به دارو را از بين ببرد يا ميزان آن را كاهش                       .  محدود كردن نمك و الكل     

محدود كردن نمك در افراد حساس به        .  ق اثر بالقوه زيادي بر كاهش فشار خون دارد          كاهش وزن افراد چا   .دهد
بنابراين، به افراد با فشار خون باال توصيه شده است كه دريافت             .  نمك، ممكن است سبب كاهش فشار خون شود       

كاهش )  يم است  ميلي  مول سد   100 ميلي گرم نمك طعام يا       6كه برابر   (ميلي گرم در روز      2300سديم خود را به     
 ).7جدول (دهند 

غذاهاي كنسرو شده، بسته بندي شده يا منجمد شده بيشترين سهم را در افزايش دريافت نمك دارند                     
به همين دليل، خواندن برچسب مواد غذايي جهت آگاهي از ميزان نمك آن ها داراي اهميت خاصي                     ).  2كادر  (

اين مسئله،  .  غيير مي كند و افراد به كاهش نمك عادت مي كنند         بعد از چند ماه دريافت پايين سديم، ذائقه ت         .  است
 .پيروي از رژيم كم نمك را آسان مي كند

 
  ـ رژيم تغيير يافته سديم7جدول 

 
 دريافت روزانه سديم محدوديت غذايي

 گرم  15 تا   5/12( گرم سديم    6 تا   5 .شامل نمك طعام سر سفره و غذاهاي شور و نمك زده مي شود
 )نمك

 ) گرم نمك10( گرم سديم 4 .رسفره نمك استفاده نمي شوددر س
غذاهاي كم نمك، محدود از نظر چيپس، شور، سس ها و چاشني ها و               

 .اغلب سوپ هاي آماده سر سفره، نمك استفاده نمي شود
 ) گرم نمك5/7( گرم سديم 3

. عالوه بر محدوديت هاي فوق در طبخ غذا از نمك استفاده نمي شود              
) غذاهاي قوطي شده، پنير، كالباس و سوسيس       (ي فرآورده   بيشتر غذاها 

. مگر اين كه با محاسبه در برنامه غذايي گنجانده شود           .  حذف مي شود 
 .نان معمولي، كره و شير به ميزان محدود مجاز است

 )  گرم نمك5( گرم سديم 2

تخم )   گرم 120حداكثر  (عالوه بر محدوديت هاي فوق، ميزان گوشت         
 مرغ

 ) گرم نمك5/2 ( گرم سديم1

كره بي نمك   .  محدود مي شود )  كمتر از دو ليوان    (برخي سبزيها، شير     
 .مجاز است

 ) گرم نمك25/1( گرم سديم 5/0

ورزش هاي هوازي به كاهش وزن بدن كمك مي كنند و تا حدودي سبب كاهش فشار خون مستقل از                    
كه برايشان مقدور است، در شيوه زندگي اعمال         بيماران را بايد تشويق كرد تا تغييراتي را           .  كاهش وزن مي شوند  
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تغييراتي كه در   .  كنند و به خاطر داشته باشند كه هدف اصلي كاهش فشار خون حفظ هميشگي اين تغييرات است                 
در جوامعي كه اين    .  شيوه زندگي براي درمان پرفشاري خون به كار مي روند، در پيشگيري از آن نيز موثر هستند                  

اما پيشگويي اين كه كداميك از افراد جامعه از اين تغييرات بهره             .  ود، فشار خون، پايين مي آيد    تغييرات ايجاد مي ش  
افرادي كه فشار خون باالتر از ميزان طبيعي يا سابقه خانوادگي پرفشاري دارند، بايد اين               .  مند مي شوند، دشوار است   

 .تغييرات رفتاري را به طور خاص اعمال كنند
حفظ وزن  :  اي از زندگي كه مي تواند به كاهش پرفشاري كمك كند، عبارت است از            به طور خالصه، شيوه    

مناسب بدن، انجام منظم ورزش هاي هوازي، داشتن و مصرف رژيمي كه از نظر ميزان مواد گياهي فراوري نشده                    
نيزيم، كلسيم و   چنين رژيمي داراي سديم كم و پتاسيم، م       .  نظير ميوه، سبزي، حبوبات و دانه كامل  غالت باال باشد          

اين تغييرات در شيوه زندگي با ساير توصيه ها براي پيشگيري از بيماري ها سازگار است بنابراين، به                  .  فيبر باالست 
 . و سرطان كمك مي كندCHDكاهش خطر بيماري هايي مثل 

  ـ غذاهاي غير مجاز در رژيم محدود از سديم 2كادر 

 
 ادويه ها 

شور، دسرهاي تجارتي، منوسديم گلوتامات، سس استيك، سس گوجه فرنگي، سس سويا، خردل،             ترشيها، زيتون، چاشني، آجيل     
 كره نمك زده، چاشني هاي شور

 نان ها
 كراكرهاي نمكي و نان هاي نمكي

 گروه گوشت 
 گوشت دودي و فراوري شده، كنسرو ماهي و تون، همه پنيرها به جز پنير بي نمك 

 سوپها
 )وپ هاي كم سديمبجز س(كنسرو سوپ هاي بي آب 

 سبزي ها
 آب سبزي ها و گوجه فرنگي قوطي شده 

 چربي ها
 كره بادام زميني، آب خورش و آبگوشت 

 سيب زميني يا جانشينهاي آن 
 چيپس سيب زميني، چيپس ذرت، ذرت بو داده شور

 

 سرطان 

 است كه   شواهدي در دست  .  در سال هاي اخير، به ارتباط بين رژيم و سرطان توجه زيادي شده است                
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تغييرات كمي در تعداد زيادي از مواد مغذي باعث پيدايش پيشرفت بدخيمي ميشود اما اهميت نسبي اثرات انفرادي                  
از آن جا كه سرطان يكي از علل عمده مرگ و مير است و ميزان بقا در                    .يا جمعي مواد مغذي هنوز روشن نيست      

وز مورد رضايت نيست، پيشگيري از طريق رژيم مي تواند         هن)  سرطان ريه، پستان و كولون    (بين سرطان هاي كشنده    
 .اثر مهمي بر جامعه داشته باشد

سرطان طي يك فرايند چند مرحله اي ايجاد مي شود كه معموالً بدن در معرض يك ماده سرطانزاي                     
 ايجاد يك   بعد از فعال شدن، اثرات سرطانزايي تومور با        .  محيطي قرار مي گيرد و اين ماده در بدن فعال مي شود           

. جهش كه يك ژن انكوژن را فعال مي كند يا يك ژن مهار كننده تومور را از ميان بر مي دارد، شروع مي شود                           
تومور ابتدا با جهش بيشتر تحت تاثير       .  خوشبختانه برخي سلول هاي جهش زا قبل از تشكيل توده، از بين مي روند             

. د و پيشرفت مي كند؛ سپس عالئم آن ظاهر مي شود         عوامل رشد كه اغلب چند سال طول مي كشد، زياد مي شو            
مواد مغذي و عادات غذايي يا سرعت         .  تداخل تغذيه در هر مرحله از ايجاد سرطان، ارتباط را پيچيده مي كند                

 .پيشرفت سرطان را افزايش مي دهند يا آن را متوقف مي كنند

 دريافت اضافي انرژي و چربي، چاقي 

 باعث افزايش خطر چندين سرطان از جمله سرطان پستان، كولون و رحم              دريافت اضافي انرژي و چربي،    
دريافت گوشت قرمز امكان ابتال به سرطان كولون را افزايش مي دهد كه ممكن است به دليل وجود چربي                  .  مي شود

ربي در واقع  عمده ارتباط دريافت چربي با سرطان بيش از آن كه مربوط به خود چ                  .  گوشت يا مستقل از آن باشد     
 .باشد به ساير عوامل، از جمله كل دريافت انرژي مربوط است

با افزايش  )  زندگي بدون تحرك  (در مطالعات حيواني، دريافت انرژي اضافي و يا انرژي مصرفي پايين               
ارتباط چاقي با افزايش سرطان رحم و پستان بويژه با چاقي شكمي نشان داده              .  ابتال به انواع سرطان ها همراه است     

 .اين ارتباط احتماالً به خاطر تغيير در استروژن هاي در گردش زنان چاق است. استشده 

 : فيبر غذايي

بعضي از انواع فيبر نامحلول، دانه هاي كامل غالت مثل سبوس گندم، در مقابل سرطان كولون اثر                       
 آمده، مي تواند انعكاسي    پيشگيري كننده دارند، اما برخي اثرات ظاهري فيبر كه در مطالعات اپيدميولوژيك به دست             

 .از ساير عوامل ناشي از فيبر باال مثل دريافت چربي يا انرژي پايين تر باشد

 :Aكاروتن و ويتامين 

همبستگي بيشتري بين رژيم و     )  Aمثل ويتامين   ( كاروتن و كاروتنوئيدهاي مربوط و تركيبات رتينوئيدي        
عات اپيدميولوژيك حيواني، آزمايشگاهي و باليني نشان         داده هاي به دست آمده از مطال       .  سرطان نشان مي دهند  

 . دهنده اثر پيشگيري كننده كاروتن در مقابل سرطان ريه، حلق و پوست است
مطالعات اپيدميولوژيك نشان مي دهد كه افراد سيگاري و غير سيگاري كه دريافت يا سطح پالسمايي                   

اين افزايش احتماالً به دليل تركيبي از         .   ريه هستند  كاروتن آن ها پايين تر است، بيشتر در معرض خطر سرطان          
عوامل، شامل، از بين بردن راديكال هاي آزاد، ساير فعاليت هاي آنتي اكسيداني و ارتباطات منظم سلول به سلول از                   
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 .طريق فضاهاي بين سلولي است
. اي مصنوعي هستند  مطالعات مداخله اي انساني اساس آزمون خواص ضد سرطان، بتاكاروتن يا رتينوئيده           

اما بر خالف اين موارد، يك مطالعه درازمدت         .  بعضي از آن ها اثرات محافظتي مورد انتظاررا كامالً تاييد كرده اند            
اين نتيجه  .  درباره مكمل بتاكاروتن در افراد سيگاري فنالند، افزايش اندك اما معني داري در سرطان ريه نشان داد                 

 سال، به عنوان يك     36ط به اثر بتاكاروتن باشد، از كشيدن سيگار به مدت متوسط            ممكن است بيش از آن كه مربو      
اين مسئله ممكن است نشان دهد كه ساير تركيبات موجود در ميوه و سبزي، مسئول                  .  عامل سرطانزا ناشي شود   

 .بعضي اثرات محافظتي نسبت داده شده به بتاكاروتن هستند

 : ساير آنتي اكسيدانها

بنابراين، .   تبديل نتريت به نيتروز آمين كه يك تركيب سرطانزاست جلوگيري مي كند                از:  Cويتامين  
 در غذاها با ساير مواد مغذي مثل         Cاز آن جا كه ويتامين       .  احتماالً از پيدايش سرطان معده نيز جلوگيري مي كند        

 .بتاكاروتن و اسيد فوليك همراه است، تفكيك اثر آن ها دشوار است
بب توانايي در محافظت از غشاي ليپيدي در مقابل اكسيداسيون احتماالً در ممانعت از                به س   :  Eويتامين  

. سلنيوم نيز كه يك آنتي اكسيدان است مي تواند، اثر محافظت كنندگي داشته باشد            .  عمل مواد سرطان زا نقش دارد     
ت در معرض خطر در      يك بررسي درازمدت با دادن مكملي شامل مجموعه اي از آنتي اكسيدان ها به يك جمعي                 

 .چين، تا حدودي نقش محافظت كننده اين مواد مغذي را ثابت نمود
 فوالت گلبول هاي قرمز با ديس پالزي دهانه رحم كه عفونت پاپيلوما ويروس انساني دارند               :اسيد فوليك 

دريافت .  هستنداين دو از عالئم پيش از بدخيمي        .  و متاپالزي ريوي غير تيپيك در سيگاري ها رابطه معكوس دارد         
 .باالتر فوالت نيز با ميزان پايين تر سرطان كولون در ارتباط است

 مصرف زياد الكل علّت اصلي سيروز كبدي در آمريكاست كه اين بيماري نيز به نوبه خود بزرگترين                  :الكل
را مصرف زياد الكل و كشيدن سيگار نيز خطر سرطان هاي دهان، حلق و مري                  .  عامل خطر سرطان كبد است     

 .شواهدي در دست است كه حتي دريافت متوسط الكل خطر سرطان سينه را افزايش مي دهد. افزايش مي دهد

 : مواد غير تغذيه اي

موجود در ميوه ها و سبزي ها      )  مواد فيتوشيميايي (عالوه بر مواد مغذي شناخته شده، مواد غير تغذيه اي            
ئيدها و ايزوفالون ها نيز احتماالً در خواص مفيد اين مواد غذايي            مثل ايندول ها، ممانعت كننده هاي پروتئاز، فالونو      

از آن جا كه اين مواد تنها از غذاها به دست مي آيد، استفاده از مكمل هاي غذايي به جاي غذا جهت                       .  نقش دارند 
د، اما  اگرچه مشخص نيست كه بيشترين اثر را مواد مغذي يا غير مغذي دارن             .  پيشگيري از سرطان، عاقالنه نيست    

 .فوايد دريافت باالي ميوه و سبزي غيرقابل بحث است

 :توصيه هاي غذايي براي پيشگيري از سرطان

انواع ميوه ها و سبزي ها را در غذاي روزانه خود منظور            .  غذاهاي متنوع بخوريد  .  وزن خود را حفظ كنيد     
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 فيتوشيميايي و فيبر هستند و ميزان        اين غذاها منابع عمده مواد مغذي آنتي اكسيداني، اسيد فوليك، مواد             (كنيد  
 ).چربي آن ها پايين است

دريافت كل چربي را    .  غذاهاي با فيبر باال از قبيل دانه كامل غالت، حبوبات، سبزي ها و ميوه ها بخوريد               
، لبنيات پر چربي، روغن هاي طباخي،      )بويژه همبرگر (گوشت پر چربي    :  منابع اصلي چربي عبارتند از    .  كاهش دهيد 

 .نوع كم چربي برخي از اين مواد در دسترس است. گارين، غذاهاي فراوري شده، شيريني جات و تنقالت استمار
اين غذاها در خطر ابتال به      .  مصرف غذاهاي نمك سود، دودي و غذاهاي حاوي نگهدارنده نيتريت را محدود كنيد             

 .سرطان معده نقش عمده دارند

 پوكي استخوان 
متابوليك است كه در اثر عدم تعادل بين تشكيل و برداشت استخوان كه                پوكي استخوان يك بيماري      

در اثر كاهش توده استخواني، شكستگي استخوان در اثر         .  منجر به كاهش توده استخواني مي شود، به وجود مي آيد        
 از  استئوپني، كاهش مقدار بافت استخوان در واحد حجم نسبت به جوان سالم              .  ضربه يا بدون آن ايجاد مي شود      

 .همان جنس است
نرمي استخوان يا استئوماالسي    .  منظور از استئوپني با مقادير طبيعي ماتريس و استخوان آهكي شده است           

اختالل در توانايي آهكي شدن ماتريس است كه ناشي از افزايش ماتريس و كمبود نسبي مواد آهكي استخوان                      
 .پوكي استخوان به سه صورت زير طبقه بندي مي شود. است

مربوط به علّت مشخصي است مثل هيپرپاراتيروئيديسم       (يا ثانويه   )  علت آن مشخص نيست، ايديوپاتيك    ( اوليه   -1
 )يا بدخيمي ها

و )  تشكيل استخوان  (اين طبقه بندي، فعاليت استئوبالست ها           .   استئوپروز با بازگردش باال و پايين            -2
ي استخوان با بازگردش باال با افزايش در فعاليت             پوك.  را منعكس مي كند   )  برداشت استخوان (استئوكالست ها  

استئوبالست ها و استئوكالست ها همراه است، اما برآيند آن كاهش بافت استخواني ناشي از فعاليت بيشتر                         
برعكس، كاهش استخوان با فعاليت كم استئوبالست ها و فعاليت طبيعي استئوكالست ها به             .  استئوكالست ها است 

 .ا بازگردش پايين شناخته مي شودعنوان استئوپروز ب
را )  مثل جسم مهره ها   ( در اوايل يائسگي زنان اتفاق مي افتد و عمدتاً استخوان ترابكوالر             I نوع.  I  ،II  ،III نوع   -3

اين نوع استئوپروز هر دو جنس را        .   به عنوان استئوپروز سالمندي شناخته مي شود       IIنوع  .  تحت تاثير قرار مي دهد   
محلهاي .   مي دهد، وابسته به سن است و بر استخوان هاي ترابكوالر و كورتيكال اثر مي گذارد                  تحت تاثير قرار  

 .اما شكستگي بازو، ساق پا و كف لگن نيز ممكن است، ديده شود. شكستگي عمدتاً لگن و ستون فقرات است
يدها كه از دست      عمدتاً ناشي از داروهاست، مثل استئوپروز ناشي از كورتيكواستروئ            IIIاستئوپروز نوع   

 .رفتن استخوان ترابكوالر و كورتيكال هر دو اتفاق مي افتد

 پاتوفيزيولوژي 

استئوپروز در اثر اختالل در دوره شكل گيري استخوان به وجود مي آيد كه منجر به از دست رفتن توده                      
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كامالً مشخصي كه   فرايند شكل گيري استخوان در طول چندين ماه با طي مراحلي در نقاط                 .  استخواني مي شود 
 .واحدهاي شكل گيري استخوان ناميده مي شوند، انجام مي گيرد

اين مراحل شامل برداشت استخوان توسط استئوكالست ها و به دنبال آن، جايگزيني استئوبالست ها براي              
كيل در افراد جوان سالم توده استخواني به علّت هماهنگ بودن برداشت و تش               .  پر كردن حفره تخليه شده است      

 . كاهش توده استخواني از عدم هماهنگي ميان تشكيل و برداشت استخوان ناشي مي شود. استخوان، حفظ مي شود
).  سال بعد از يائسگي است     15 تا   10كه  (استئوپروز با بازگردش باال در اوايل دوره يائسگي رخ مي دهد            

% 15در طول اين دوره حداكثر      .  بيشتر مي شود فعاليت استئوكالست ها و استئوبالست ها با افزايش فرايند برداشت          
بيماري بازگردش باالي استخوان در      .  چگالي استخوان از دست مي رود كه عمدتاً از استخوانهاي ترابكوالر است            

 .حاالتي مثل هيپرپاراتيروئيديسم نيز ديده مي شود
ن استئوبالستي و فعاليت طبيعي     استئوپروز با بازگردش پايين در افراد سالمند رخ مي دهد و با فعاليت پايي             

كاهش فعاليت استئوبالستي مي تواند    .  استئوكالستي شناخته مي شود كه منجر به از دست رفتن استخوان مي شود            
يا كاهش حساسيت به عوامل     )  مثل سيتوكين ها  (مربوط به كاهش وابسته به سن عوامل تحريك كننده استخوان            

 .باشد)  استئوبالست هاDن گيرنده ويتامين مثل كاهش وابسته به سن در بيا(خارجي 

 عوامل خطر 

كاهش استخوان وابسته به سن در هر       .   سالگي به دست مي آيد    30باالترين ميزان توده استخواني در سن       
كاهش چگالي مواد معدني استخوان بويژه بعد از يائسگي سريع              .  دو جنس بعد از دوره تثبيت، شروع مي شود          

دستيابي به ميزان پايين توده       .  دوره اثر تروفيك استروژن روي استخوان از بين مي رود            مي شود، زيرا در اين       
ساختار ژنتيك،  :  عوامل موثر بر توده استخواني عبارتند از        .  استخواني مي تواند شخص را مستعد استئوپروز كند        

 .ح داده مي شوند توضي3اين عوامل در كادر . تغذيه، سن، شيوه زندگي، اختالالت پزشكي و دارو درماني

 : عوامل ژنتيك

استئوپروز يك عامل ژنتيك دارد، زيرا احتمال بروز عالئم اين اختالل در افرادي كه سابقه خانوادگي                     
نژاد .  مردان حتي با در نظر گرفتن وزن، توده استخواني بيشتري نسبت به زنان دارند              .  استئوپروز دارند، بيشتر است   
 نيز يك عامل خطر است،

 : ذيه ايعوامل تغ

چگالي آهك استخوان تحت تاثير تعدادي از عوامل تغذيه اي شامل دريافت كلسيم، سديم، پروتئين و                   
چگالي آهك استخوان با دريافت كلسيم مخصوصا در طول دوره تكامل توده استخواني               .   قرار مي گيرد  Dويتامين  

گلوكز دارند، ممكن است لبنيات كمتري       افرادي كه عدم تحمل به       .  ارتباط مستقيمي دارد  )  كودكي و نوجواني  (
 Dچگالي آهك استخوان به دريافت ويتامين       .   كمتري دريافت مي كنند   Dبنابراين، كلسيم و ويتامين     .  مصرف كنند 

 رژيمي به شكل    Dويتامين  .  اين ويتامين مي تواند از غذا يا در اثر تابش نور به پوست به دست آيد              .  نيز بستگي دارد  
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تبديل مي شود كه اين شكل ويتامين براي جذب كلسيم از             D3 دي هيدروكسي ويتامين     25و    -1فعال آن يعني    
 آنها كم است، يا به اندازه كافي در         Dبنابراين كودكاني كه دريافت ويتامين      .  روده و باز جذب آن از كليه الزم است        

نند، نمي توانند توده استخواني را در      معرض نور خورشيد قرار نمي گيرند، بويژه اگر غذاهاي فقير از كلسيم دريافت ك             
كه ممكن  )  هيپركلسيوري(دريافت باالي سديم، دفع ادراري كلسيم را افزايش مي دهد           .  حد مطلوب به دست آورند    

آيا افزايش دريافت پروتئين كه دفع ادراري كلسيم را افزايش مي دهد،             .  است فرد را مستعد كاهش استخوان كند       
اما بعد از   .  كستگي را باالتر مي برد؟ هنوز پاسخ دقيقي به اين سوال داده نشده است              كاهش استخوان يا ميزان ش    

 .مدت زيادي دريافت باالي پروتئين، ميزان كلسيم ادرار به سطح طبيعي بر مي گردد

 : عامل وابسته به سن

در شروع  تاخير  .  ميزان كافي هورمون هاي جنسي در به دست آوردن و حفظ چگالي آهكي استخوان مهم است                  
15ناشي از كاهش ميزان استروژن با       )  طبيعي يا جراحي  (يائسگي  .  اولين قاعدگي باتوده استخواني پايين ارتباط دارد      

كاهش تستوسترون در مردان    .  در ستون فقرات همراه است     %  15-20كاهش در استخوان هاي اندامي و       %  10-
 جايگزيني هورمون در هر دو جنس مي تواند          .عامل خطري براي از دست رفتن استخوان است         )  هيپوگناديسم(

 .سرعت از دست رفتن استخوان را آهسته كند
مطالعات نشان داده است كه حول و حوش دهه چهارم زندگي، فعاليت استئوبالستي كاهش مي يابد و                    

 پيري  اين عدم تعادل به كاهش چگالي آهكي استخوان كه در اثر           .  برداشت استخوان بر بازسازي آن غلبه مي كند       
با دريافت  .   سالگي كاهش مي يابد    65در هر دو جنس، كارآيي جذب كلسيم بعد از             .  رخ مي دهد، كمك مي كند    

 .  يا غيرفعال صورت مي گيردDباالي كلسيم، جذب آن از طريق فرايند مستقل از ويتامين 
مطالعات .  ود جذب مي ش  Dدر حالي كه با دريافت كم، كلسيم به صورت فعال يا وابسته به ويتامين                    

 ناشي از   Dپيشنهاد مي كنند كه كارايي پايين جذب كلسيم احتماالً مربوط به كاهش فرايندهاي وابسته به ويتامين                 
 به  D3 دي هيدروكسي    -25به عالوه، اختالل در هيدروكسيالسيون      .  كاهش گيرنده هاي روده اي اين ويتامين است     

عث اختالل در جذب روده اي كلسيم و باز جذب كليوي آن             در كليه، ممكن است با     D3 دي هيدروكسي    -1 و   25
 .شود

كاهش استروژن در زنان در دوران يائسگي با كاهش بخشي از جذب كلسيم همراه است و ممكن است                    
پيري با افزايش سطح هورمون پاراتيروئيد نيز همراه          .  اثر مستقيمي روي برداشت كلسيم از دوازدهه داشته باشد          

: عوامل افزايش دهنده پاراتورمون عبارتند از         .  د تشكيل استخوان را افزايش مي دهد         است كه فعاليت واح     
هيپوكلسمي، هيپرپالزي پاراتيروئيد، تغيير نقطه بحراني كلسيم و تغيير الگوي دوره اي يا كاهش پاك سازي                      

 .پاراتورمون

 : عوامل شيوه زندگي

مثال در بيماراني   (ورزش بي رويه    .  ه استخواني همراه است   ورزش مستمر با وزنه كه تداوم داشته باشد با افزايش تود          
استعمال درازمدت  .  منجر به آمنوره مي شود و براي سالمت استخوان زيان آور است          )  كه اختالالت در خوردن دارند    

به نظر مي رسد كه دريافت     .  دخانيات و دريافت باالي الكل هر دو از عوامل كاهش دهنده توده استخواني هستند               
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 .الي كافئين نيز با چگالي پايين استخوان ارتباط داردبا
 

  ـ عوامل خطر استئوپروز3كادر 

 عوامل ژنتيك 
 تاريخچه خانوادگي استئوپروز
 نژاد سفيد پوست يا آسيايي

 فعاليت بدني منظم 
 جنس مونث

 عوامل تغذيه اي 
 دريافت پايين كلسيم 

 عدم تحمل الكتوز 
 Dكمبود ويتامين 
 سديم دريافت باالي 

 دريافت باالي پروتئين 

 عوامل مرتبط با سن 
 كاهش استروژن ناشي از يائسگي 

 هيپوگناديسم 
 كاهش كلسيتريول سرم 

 (PTH)افزايش هورمون پاراتيروئيد 
 تاخير در شروع قاعدگي 

 كاهش عمل استئوبالست ها 
 كاهش جذب كلسيم 

 عوامل مربوط به شيوه زندگي 
 عدم تمرين با وزنه 

  ورزشي زياد، كه سبب آمنوره مي شوندتمرينات
 تماس ناكافي با نور خورشيد

 سيگار كشيدن 
 افراد در مصرف الكل 

 كافئين 
 بيماري هاي مرتبط 

 پيوند كليه، قلب و ريه 
 سندرم كوشينگ 

 پروالكتينوما 
 ديابت 

 نارسايي كليوي
 اختالالت خوردن 
 هيپرپاراتيروئيديسم

 سوء جذب 
 آرتريت روماتوئيد 

 روتوكسيكوز تي
 تغذيه پيراروده اي طوالني مدت 

 دارو درماني
 ضد تشنج ها 

 مصرف مزمن آنتي اسيدهاي متصل شونده به 
 فسفات 

 Aسيكلوسپورين 
 جايگزين درماني تيروئيد در حد وسيع

 گلوكوكورتيكوئيدها 
 آگونيست درماني هورمون هاي رها كننده 

 گنادوتروپين 
 هپارين 

 متوتروكسات 
 د تتراسايكلين مصرف زيا

 : اختالالت پزشكي و دارو درماني
سوء جذب، نارسايي كليوي،     :  اين بيماري عبارتند از    .  چندين بيماري بر روي چگالي استخوان اثر منفي دارند            

دارو درماني نيز مي تواند منجر به تسريع در           .  هيپرپاراتيروئيديسم، تيروتوكسيكوز و اختالالت مربوط به خوردن        
استخواني شود كه از اين موارد مي توان استفاده درازمدت از گلوكوكورتيكوئيدها، ضد تشنج ها و                    كاهش توده    

 .مصرف اضافي جايگزينهاي هورمون تيروئيد را نام برد
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 تشخيص

براي تشخيص استئوپروز مجموعه عوامل، تاريخچه بيماري، معاينه باليني، روش هاي آزمايشگاهي،                 
 .ر استراديوگرافي ساده و ويژه موث

 : تاريخچه و معاينات باليني
تاريخچه بايد بر عوامل ژنتيك، شيوه زندگي، بيماري ها و مصرف دارو كه بر چگالي مواد معدني استخوان 

 اينچ، كليدي براي 5/1كاهش . قد بايد در هر بار معاينه با قدسنج اندازه گيري شود. اثر دارند، تاكيد داشته باشد
با توجه به اين كه تظاهرات . ي تواند نشان دهنده شكستگي مهره اي ناشي از فشار باشدوجود استئوپروز است و م

باليني استئوپروز خاموش است، بنابراين حالت ايستادن فرد، تغيير شكل اسكلتي و حالت راه رفتن عوامل مهمي 
: ره اي رخ مي دهد كه شاملتغييرات ويژه در حالت قامت در اثر شكستگي مه. هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند

 .كاهش قد، قوز پشتي، از دست رفتن قوس كمر و شكم برآمده است

 : روش هاي آزمايشگاهي

از اين آزمون ها براي جلوگيري از علل ثانويه استئوپروز و تعيين ميزان بازگردش استخوان استفاده                      
 اختالل جذب كلسيم و هيپركلسيوري كمك        ساعته و كرآتي نين به تعيين      24اندازه گيري كلسيم ادراري    .  مي شود
 ترمينال تلوپپتيدهاي    -Nهيدروكسي پرولين ادراري، پيريدينولين، دي اكسي پيريدوينولين و قسمت               .  مي كند

از آن جا كه هيدروكسي پرولين ادراري مي تواند با         .  كالژني به عنوان نشانگرهاي برداشت استخوان به كار مي روند         
 .اال رود، بايد قبل از انجام آزمايش، ميزان مصرف آن كاهش يابددريافت كالژن غذايي ب

 : راديوگرافي
راديوگرافي هاي ساده در ارزيابي بيماري هايي مثل آرتريت روماتوئيد، ريخت شناسي استخوان و وجود                 

باشد، %  30با توجه به اين كه اين موارد زماني آشكار مي شوند كه كاهش استخوان بيشتر از                 .  شكستگي مفيد است  
راديوگرافي جانبي نخاع   .  راديوگرافي هاي استاندارد، شاخص نسبتاً غير حساسي براي تعيين توده استخوان است             

 .جهت بررسي شكستگيهاي توده اي مهره اي مفيد است
 با  Xجذب سنجي اشعه    :  چند آزمون پيچيده تر جهت ارزيابي دانستيه مواد معدني استخوان عبارتند از              

، توموگرافي محاسبه شده      (DEXA)، جذب سنجي اشعه ايكس با انرژي دو گانه                 (SXA)انرژي منفرد    
(computed tomography quantitative)  (CTQ)      و جذب سنجي راديوگرافيك DEXA.(RA)   دقيق ترين 

 ايجاد مي شود كه نشان دهنده دانسيته استخواني فرد مورد آزمون           Score- Tدر اين روش يك     .  روش موجود است  
، دانسيته مواد معدني    DEXAدر روش   .   به يك فرد جوان سالم به عنوان كنترل از همان جنس و سن است              نسبت

 انحراف معيار ميانگين حد باالي توده استخواني در همان جمعيت استئوپني تعريف                  5/2استخوان با بيشتر از      
ون، سوء جذب، استوپني ناشي از       شامل بيماري پاراتيروئيد، درمان مزمن با پردنيزول       DEXAشاخص هاي  .  مي شود

اين روش در دوران قبل از يائسگي مفيد است         .  تصادف كه روي فيلم هاي ساده حك مي شود و هيپوگناديسم است         
 .كه در صورت پايين بودن نسبي دانسيته استخواني، جايگزيني هورمون پس از يائسگي توصيه مي شود
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 : هيستومورفومتري استخوان و بيوپسي

با نشاندار كردن   .  تخوان آزمون مفيد ديگري جهت تشخيص بيماي متابوليسم استخوان است          بيوپسي اس 
 .تتراسيكلين مي توان ميزان تشكيل استخوان را از طريق بيوپسي استخوان ارزيابي كرد

 
  ـ دريافت مناسب كلسيم8جدول 

 

 پيشگيري از       :پيشگيري و درمان     
پيشگيري .  استئوپروز با صرفه تر از درمان آن است        
واني و حفظ   بايد بر دستيابي به حد باالي توده استخ       

كودكان و نوجوانان را بايد به         .  آن متمركز باشد   
تعادل رژيم با دريافت كافي كلسيم تشويق كرد            

دريافت كلسيم در زنان قبل از يائسگي        ).  8جدول  (
دريافت ).  8جدول  (و مردان شبيه نوجوانان است        

 .كلسيم مي تواند از غذا يا مكمل باشد

. ورزش منظم با وزنه توصيه مي شود          
صرف كافئين يا در حد متوسط باشد يا به كلي             م

. حذف شود و از مصرف سيگار نيز خودداري شود          
 سال كه زندگي بي تحركي دارند،       70افراد باالتر از    

بايد به قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و                
.  و كلسيم تشويق شوند     Dدريافت مكمل ويتامين    

راهبردهايي براي پيشگيري از افتادن و زمين             
در حال  .  ردن در اين گروه سني نيز مهم است         خو

حاضر براي افراد مبتال به استئوپروز، درمان هايي          
در مورد زنان، جايگزين كردن          .  موجود است  

هورمون بعد از يائسگي به عنوان استاندارد طاليي         
اما در حال حاضر، براي       .  در نظر گرفته مي شود    

ده كنند،  زناني كه نمي توانند از اين نوع درمان استفا       
انواع ديگري از درمان شامل كلسيتونين و بيس            

دريافت كلسيم و     .  فسفونات در دسترس است      
 . كافي به عنوان مكمل اين درمان ها مهم استDويتامين 

دريافت مناسب  موقعيت دريافت كننده
 (mg)كلسيم 

   شيرخواري 

 200  هگي  ما6تولد تا 

 260   سال 1 ماه تا 6

  كودكان

 700   سال 5-1

  سال 10-6
  سال                                       18-11

 1000 
1300 

  جوانان / نوجوانان 

24-11  1500-1200 

  مردان 

  سال 31 – 70 
  سال 70 بيشتر از 

1000 
1200 

  زنان 

  سال31 - 50 
  سال 51 – 70
  سال 70تر از بيش

1000 
1200 
1200 

  )يائسگي( سال <50

 1000 استروژن درماني 
 1500 بدون استروژن درماني 

 1500  سال <65

 1000 - 1300  حاملگي يا شيردهي 
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 كم خوني تغذيه اي 

كم خوني به صورت كاهش ظرفيت حمل اكسيژن خون ناشي از كمبود گلبول هاي قرمز در گردش                      
 در مردان، به عنوان كم خوني تشخيص        g/dl  14 در زنان و كمتر از       g/dl  12وبين كمتر از    هموگل.  تعريف مي شود 

كم خوني در   .  در زنان و مردان مطابقت دارد      %  42و  %  36هموگلوبين تقريباً با ميزان هماتوكريت       .  داده مي شود 
با طبيعي  .  ل آن باشد  صورتي تغذيه اي در نظر گرفته مي شود كه دريافت يك يا چند ماده مغذي ضروري از عل                   

مثالت براي  (بودن دريافت غذايي، كمبود نسبي ماده مغذي در صورتي رخ مي دهد كه يا نيازهاي سوخت و سازي                   
مثال از دست دادن آهن ناشي از خونريزي مزمن دستگاه            (يا دفع، باال باشد      )  اسيد فوليك در هموليز يا بارداري      

علل كم خوني هاي   ).  متوتروكسات كه آنتاگونيست اسيد فوليك است      مثال  (يا آنتي ويتامين مصرف شود       )  گوارش
 .  نشان داده شده است9 در جدول (MCV)تغذيه اي بر اساس حجم متوسط گلبولي 

 
 MCV ـ تشخيص تمايز كم خوني هاي تغذيه اي با استفاده از حجم متوسط گلبولي 9جدول 

 تشخيص طبقه بندي
 MCV > 80: ميكروسيتيك

 
 MCV : 80-100: نرموسيتيك

 
 MCV <100: ماكروسيتيك

 كمبود آهن 
 كمبود پيريدوكسين 

 كمبود مس 
  پروتئين –سوء تغذيه انرژي 

 كمبود اسيد فوليك 
 B12كمبود ويتامين 

 
تاكيكاردي در زمان   .  عالئم كم خوني شامل خستگي زودرس و ناتواني در انجام حركات ورزشي است               

 در دقيقه عالمت تشخيصي مفيدي است؛ زيرا نشان دهنده تطابق بدن با                ضربه 100استراحت با نبض بيشتر از       
ساير عالئم كم خوني شامل تپش قلب، سرگيجه، سنكوپ، آمنوره و            .  كاهش ظرفيت حمل اكسيژن در خون است      

و پوست نشانه اي از    )  شامل بافت ملتحمه چشم، حفره دهاني و زبان        (رنگ پريدگي غشا مخاطي     .  منوراژي است 
تاكيكاردي، فشار نبض قوي، سوفل     .  اما متاسفانه رنگ پريدگي با هماتوكريت مطابقت ندارد       .   خوني است  وجود كم 

 .جهشي سيستوليك از ديگر عالئم كم خوني هستند
 و شمارش رتيكولوسيت از جمله ارزيابي هايي        (WBC)شمارش كامل گلبولي همراه با شمارش افتراقي         

آسپيره و بيوپسي مغز استخوان در تشخيص كم خوني         .  توجه قرار گيرند  است كه بايد در تشخيص كم خوني مورد         
ارزيابي اسمير خون توسط كاركنان نظام مراقبت هاي بهداشتي مي تواند نشانه مهمي براي كم خوني                 .  مفيد است 

سا در تشخيص كمخوني تغذيه اي بر اندازه گيري ماده مغذي مستعد كننده كم خوني يا متابوليتي در سرم                     .  باشد
بايد به خاطر داشت كه كم خوني تقريباً هرگز يافته جداگانه اي             .  پالسما، سلول هاي خوني يا ادرار تاكيد مي شود       

كم خوني تغذيه اي در آن حدي كه بتواند توليد گلبول هاي قرمز را محدود كند، معموالً بر ساير سلول هايي                   .  نيست
بيشتر موارد كم خوني    .  ، پالكت ها و آنتروسيت ها نيز اثر مي گذارد      كه ميزان بازگردش باال دارند، مانند لوكوسيت ها       

اين تغييرات ممكن است در     .  مگالوبالستيك با سرخي و تورم زبان و از دست رفتن پرزهاي چشايي همراه است                
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عمل غذاخوري ايجاد مشكل كرده و محدوديت بيشتري در انتخاب غذا به وجود آورد و زمينه را براي ساير                           
 .هاي ويتاميني و مواد معدني مهيا سازدكمبود

 )ميكروسيتيك(كم خوني فقر آهن 

كم خوني ناشي از كمبود آهن، شايع ترين شكل كم خوني تغذيه اي است و احتماالً شايع ترين كمبود                      
به وجود  )  خونريزي(فقر آهن به علّت دريافت ناكافي، جذب ناكافي يا دفع اضافي                .  تغذيه اي در دنيا نيز هست     

 سالگي، اوايل   4 ماهگي تا    6:  احتمال وقوع كم خوني فقر آهن در مراحل عمده چرخه زندگي بيشتر است              .   آيدمي
 .نوجواني، در طول دوره توليد مثل در زنان و دوران بارداري

 ميلي گرم در روز، زماني برقرار مي شود كه رژيم حاوي              1در مردان و زنان يائسه، تعادل آهن با جذب            
اين مقدار، آهن كمي را كه در هر دو جنس در هر روز از طريق صدمات كوچك و ريزش                    .   آهن باشد   ميلي گرم 10

 ميلي گرم  30زنان در طول دوران باروري به طور متوسط          .  سلول هاي اپيتليال از دست مي رود، جايگزين مي كند        
ز فرد اضافه مي كند يا به طور         ميلي گرم آهن به نيا    5/0آهن عنصري را در هر دوره قاعدگي از دست مي دهند كه             

 .براي حفظ تعادل الزم استميلي گرم در روز  5/1كلي 
 30 آهن براي دوران بارداري      RDA.  استميلي گرم در روز      15 براي زنان قبل از يائسگي       RDAميزان  
-15.   است منابع غذايي حاوي آهن هم و غير هم        .استميلي گرم در روز      15و در دوران شيردهي     ميلي گرم در روز    

 درصد از   85-90 درصد آهن غذا از نوع هم است كه در گوشت و محصوالت دريايي يافت مي شود و در حدود                     10
آهن .  انواع غير هم است كه در لوبيا، نخود فرنگي، كلم پيچ، كاكائو، خشكبار، نان و غالت غني شده موجود است                     

 ميلي گرم در دسي ليتر مي تواند نشانه كم خوني          400   باالتر از  TIBC ميلي گرم در دسي ليتر و       50سرم كمتر از    
 به حالت اشباع شده است و ميزان كمتر از آن             TIBCدر حالت طبيعي تقريباً يك سوم        .  ناشي از فقر آهن باشد     
 40ميزان فريتين سرم كمتر از       .  سطح پايين فريتين در تشخيص فقر آهن مفيد است          .  نشانه كمبود آهن است    

 ميكروگرم در ليتر در صورت وجود       70ميزان فريتين سرم كمتر از      .  احتماالً بيانگر فقر آهن است    ميكروگرم در ليتر    
 .عفونت، مي تواند به عنوان تشخيص فقر آهن در نظر گرفته شود، زيرا در موارد التهابي، مقدار فريتين باال مي رود

در مرحله بعد آهن    .  خليه مي شود در مرحله اول، آهن مغز استخوان ت      .  ايجاد فقر آهن داراي مراحلي است     
تعيين علّت  .  بروز كم خوني تقريباً آخرين عالمت كم خوني فقر آهن است           .   افزايش مي يابد  TIBCسرم كاهش و    

در زنان  .  كمبود آهن و تمايز بين دريافت ناكافي تغذيه اي و از دست دادن خون از اهميت خاصي برخوردار است                    
ده و تاريخچه بيماري داليلي مثل بارداري مكرر يا از دست رفتن زياد خون قاعدگي               چنانچه معاينه باليني طبيعي بو    

 . روز توصيه مي شود30را تاييد كند، دادن مكمل خوراكي به مدت 
كم خوني هيپوكروميك ميكروسيستيك در مراحلي از زندگي كه ذكر شد، بيشتر به علّت خونريزيهاي                   

ني ميكروسيستيك در گروه هاي سني نياز به مطالعه دقيق نمونه             كم خو .  مزمن و پنهان دستگاه گوارش است       
در .   و آندوسكوپي دستگاه گوارش دارد       Xمدفوع از نظر وجود خون و انگل و همچنين راديوگرافي با اشعه                   

)  ميلي ليتر  500(يك واحد خون    .  بيمارستان، گرفتن نمونه خون بيش از حد، كم خوني فقر آهن را تشديد مي كند               
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 .  ماه آهن را تامين مي كند2-4 ميلي گرم آهن است كه مدت 250حاوي 
جهت درمان كم خوني فقر آهن، جايگزيني آهن با استفاده از نمك هاي ساده آهن مثل سولفات فرو كه                    

موارد ديگري كه   .   ميلي گرم از يك تا چهار بار در روز به صورت خوراكي داده مي شود، كامال موثر است                325با دوز   
 با هر وعده غذا، دريافت ميزان مناسبي از         Cاستفاده از ظروف آهني، دريافت ويتامين       :  ايت شود، عبارتند از   بايد رع 

پروتئين حيواني كه با كيفيت باال و جلوگيري از دريافت مواد ممانعت كننده جذب آهن مثل فسفات، فيتات، اسيد                     
 .تانيك چاي و آنتي اسيدها

آهن پيراروده اي بندرت مورد    .  تگاه گوارش، درمان محدود مي شود     برخي مواقع به علّت عدم تحمل دس       
مصرف اين تركيب   .   ميلي گرم عنصر آهن دارد    50 دكستران، در هر ميلي ليتر       –نياز است، اما به شكل تركيب آهن        

بايد محدود به بيماراني شود كه درمان خوراكي در آن ها با شكست مواجه شده است يا افرادي كه ظرفيت جذب                       
منظور كردن آهن در مخلوط هاي تغذيه اي         .  آن ها به خاطر واكنش آنافيالكتيك كشنده، كاهش يافته است             

 .ظاهراً بي خطر استميلي گرم در روز  1-2پيراروده اي به ميزان 

 )كم خوني هاي ماكروسيتيك (B12كمبود اسيد فوليك يا ويتامين 

خونيهاي تغذيه اي را ايجاد مي كند كه            نوع ديگري از كم         B12كمبود اسيد فوليك و ويتامين         
با توجه به اين كه تجمعي از گلبول هاي قرمز نابالغ در مغز                  .  ماكروسيتيك يا مگالوبالستيك ناميده مي شود      

از عالئم تشخيص، يافتن عاملي مبني بر جلوگيري        .  استخوان ايجاد مي شود،  به آن ها مگالوبالست اطالق مي شود        
اما تدريجا با ارزيابي بيوشيميايي سطح ويتامين و ساير مواد متابوليك در               .  استخوان است از بلوغ در نمونه مغز       

 .پالسما، گلبول هاي قرمز و ادرار جايگزين مي شود

 : B12ويتامين 
 كه كم خوني پرنيسيوز است، روي هم رفته يك كمبود غذايي نيست، بلكه به                 B12كمبود اوليه ويتامين    

اين .  بيماران مبتال به كم خوني پرنيسيوز، دچار كمبود فاكتور داخلي هستند          .  يجاد مي شود علّت سوء جذب روده اي ا    
، B12فاكتور، يك نوع گليكوپروتئين است كه به طور طبيعي از سلول هاي كناري معده ترشح و ضمن اتصال با                       

برداشتن كامل  .  ي افتد به علّت سوء جذب روده اي اتفاق م       B12نقص در عملكرد ويتامين     .  موجب جذب آن مي شود   
نارسايي شديد پانكراس نيز از طريق      .  معده و قطع ايلئوم نيز سبب اختالل در مكانيسم جذب فيزيولوژي آن مي شود            

 را به   B12 به فاكتور داخلي مي تواند جذب ويتامين         binder-Rتغيير در انتقال طبيعي كوباالمين از پروتئين هاي         
 .تاخير اندازد

زيرا در  .   سال است  4-5 به كم خوني مگالوبالستيك بعد از برداشتن كامل معده تقريباً             متوسط زمان ابتال  
تقريباً علّت كم خوني       B12دريافت ناكافي ويتامين      .   است B12بيشتر افراد كبد منبع عمده ذخيره ويتامين            

 .نظر گرفتمگالوبالستيك است، اما در گياهخواران مطلق، بايد اين مسئله را در تشخيص كم خوني در 
 ميكروگرم در روز براي هر دو       2 براي اين ويتامين     RDA.   در منابع حيواني يافت مي شود       B12ويتامين  

.  ميكروگرم در روز مي رسد    6/2 ميكروگرم در روز و در شيردهي         2/2اين ميزان در دوران بارداري به       .  جنس است 
يتامين بر ستون كناري و خلفي نخاع، با ساير كم              به جز اثر و       B12عالئم و يافته هاي باليني كمبود ويتامين         
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% 5 لوب در    5وجود بيش از    .  در نمونه محيطي يافت مي شود    )  مگالوبالست ها (ماكروسيت ها  .  خوني ها مشابه است  
 به علّت اختالل      B12زماني كه غلظت پالسمايي ويتامين      .  از نوتروفيل ها به عنوان هيپرسگمانتاسيون تلقي مي شود      

طبيعي ( نانوگرم در ميلي ليتر مي رسد       15-20در برداشت و بازگردش فوالت، ميزان فوالت در پالسما به             بافت ها  
 شامل باال بودن      B12آزمون هاي جديد تشخيص كمبود ويتامين          ).   نانوگرم در ميلي ليتر است       3-10آن  

 ). 9جدول (هموسيستئين و اسيد متيل مالونيك سرم است 
اولين مرحله، تراز منفي است كه با       .  بود آهن در مراحل مختلفي اتفاق مي افتد      مثل كم   B12كمبود ويتامين   

در مرحله بعد، سطح عمومي     .  يعني ترانس كوباالمين ظاهر مي شود      B12پايين بودن سطح پروتئين ناقل ويتامين        
B12     كمبود  .   پيكوگرم در ميلي ليتر كاهش مي يابد     150 به كمتر ازB12      پرسگمانتاسيون در حين خونسازي سبب هي

  100 كمتر از    B12در مرحله آخر كمبود، ميزان      .   پيكوگرم در ميلي ليتر مي رسد    100شده و سطح كلي آن به كمتر از         
 افزايش تشخيص كم خوني پرنيسيوز و يا عدم وجود آن از اهميت خاصي                MCVپيكوگرم در ميلي ليتر مي شود،     

را ارزيابي مي كند، در تشخيص كمبود         B12 راديواكتيو ويتامين    از آزمون شيلينگ كه جذب يك دوز      .  برخوردار است 
اگر كم خوني پرنيسيوز با دوز باالي اسيد فوليك به تنهايي درمان شود، با اين كه كم خوني                    .  پايه استفاده مي شود  

و اسيد    B12بنابراين ارزيابي سطح ويتامين     .  از بين مي رود، ولي تخريب ستون خلفي كناري و نخاع بدتر مي شود             
 .فوليك هر دو در بيماران ماكروسيتيك، مناسب و مقتضي است

 1000دادن اين ويتامين به صورت پيراروده اي است در آغاز، تزريق              ،  B12عموماً درمان كمبود ويتامين     
 1000يق  در بيماراني كه به درمان مداوم پيراروده اي نياز دارند، تزر         .  ميكروگرم در روز براي چند روز توصيه مي شود       

 ميكروگرم در روز    100درمان خوراكي   .   خون تطبيق داده شود    B12ميلي گرم در هر ماه الزم است، اما بايد با سطح            
 .در بيماران مبتال به كم خوني پرنيسيوز در صورت اطمينان از دريافت كامل آن توصيه مي شود

 : اسيد فوليك

. ت مي كنند و در حالت سوء جذب ديده مي شود           اسيد فوليك در افرادي كه مقدار ناكافي فوالت درياف          
كمبود اسيد فوليك   .  كمبود اسيد فوليك در افراد الكلي، به علّت فقر دريافت فوالت و سوء جذب آن شايع است                    

كمبود .  اخيرا به عنوان يك عامل خطر براي نقصهاي دستگاه عصبي در طول دوران جنيني شناخته شده است                     
اسيد فوليك در مخمر، جگر و گوشت، سبزي هاي برگي،          .   نسبتاً شايع است   B12سه با   غذايي اين ويتامين در مقاي    

پخت طوالني مدت و فرايندهاي غذايي       .  حبوبات، ميوه هاي تازه و برخي غالت و نان غني شده يافت مي شود              
 180( ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن           3 براي اين ويتامين      RDA.  باعث تخريب فوالت غذا مي شود     

 400 در دوران بارداري      RDAميزان  .  است)   ميكروگرم در روز براي مردان      200ميكروگرم در روز براي زنان و        
 . ميكروگرم در روز است260-280ميكروگرم در روز و در شيردهي 

 نيست، زيرا در هر دو كم       B12مشخصات كم خوني ناشي از كمبود اسيد فوليك، قابل تشخيص از كمبود             
اگر ميزان فوالت پالسما    .  ونه خون محيطي نوتروفيل هاي ماكروسيت و هيپرسگمانته يافت مي شود          خوني در نم  

اما سطح فوالت گلبول هاي قرمز شاخص      .   نانوگرم در ميلي ليتر باشد، كمبود اسيد فوليك محتمل است          3كمتر از   
. لي ليتر از عالئم تشخيص كمبود است      نانوگرم در مي   140قابل اعتمادتري از ذخاير بافتي است و ميزان پايين تر از            
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سطح هموسيستئين در كمبود اسيد فوليك باال مي رود كه به علّت عدم توانايي متيله شدن مجدد هموسيستئين و                    
 .تشكيل متيونين در حين متابوليسم است

 اولين مرحله، تراز منفي است كه با پايين بودن سطح سرمي             .  كمبود اسيد فوليك داراي مراحلي است      
 نانوگرم در ميلي ليتر    140در مرحله تخليه فوالت، سطح فوالت گلبول هاي قرمز به كمتر از             .  فوالت ظاهر مي شود  

در كم خوني ناشي از      .  در كمبود فوالت در مرحله خونسازي، نوتروفيل هاي هيپرسگمانته وجود دارند            .  مي رسد
 .سلول ها ماكروسيت هستند. اهش مي يابد افزايش و هموگلوبين كMCVكمبود فوالت كه مرحله نهايي است، 

اسيد پتروئيل  ( ميلي گرم ويتامين    1-5كمبود اسيد فوليك در بيشتر بيماران با قرص هاي خوراكي حاوي             
 ميلي گرم در روز براي     45از دوزهاي خوراكي تا     .  ، به صورت روزانه درمان مي شود     )گلوتاميك ـ فوالت اكسيد شده    

طي كه اثرات بيماري مشاهده نشود، استفاده مي شود، اما اين قبيل دوزها به ندرت مورد                دوره هاي هفته اي، در شراي   
در بيماران دريافت كننده داروهاي ضد تشنج، مصرف دوزهاي باالي اين ويتامين مانع از كنترل                     .  نياز هستند 

صرف ويتامين هاي  م.   ميكروگرم اسيد فوليك هستند    400بيشتر مولتي ويتامين ها حاوي     .  حمالت صرعي مي شود  
حاوي بيش از يك ميلي گرم اسيد فوليك حتما بايد با تشخيص پزشك باشد، زيرا در غير اين صورت كم خوني                        

 . مخفي مي ماندB12ناشي از كمبود 

 فيتوكميكالها

فيتوكميكال ها تركيبات شيميايي غير تغذيه اي در گياهان هستند كه خاصيت حفاظت كننده و پيشگيري                
بعضي از فيتوكميكال هاي   .  ابر بيماري ها دارند و تاكنون بيش از هزاران نوع از آنها شناسايي شده است              كننده در بر  

. شناخته شده شامل ليكوپن در گوجه فرنگي، ايزوفالون ها در سويا و فالونوئيدها در ميوه ها مي باشند                            
براساس انواع  .  اتي بنظر نمي رسد  فيتوكميكال ها مواد مغذي غير ضروري هستند كه براي حفظ بقاء انسانها حي               

 :بعضي از اعمال آنها به شرح زير است. موجود فيتوكميكال ها، عمل آنها نيز متفاوت است

  آنتي اكسيدان

بيشتر فيتوكميكال ها فعاليت آنتي اكسيداني دارند و سلول ها را در برابر استرس اكسيداتيو حفظ كرده و                   
فيتوكميكال هايي كه فعاليت آنتي اكسيداني دارند       .  ن را كاهش مي دهند   خطر پيشرفت بعضي از انواع معين سرطا       

ميوه ها و  (، فالونوئيدها    )ميوه ها و هويج   (، كاروتنوئيدها    )پياز، سير، تره فرنگي     (سولفيدهاي آليل    :  عبارتند از 
 ).چاي، انگور(و پلي فنلها  ) سبزيجات

 :  عمل هورموني

شوند مانند استروژن انسان عمل كرده و به كاهش عالئم يائسگي و             ايزوفالونها كه در سويا دريافت مي        
 .استوپروز كمك مي كند
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 : تحريك آنزيم ها

ايندول ها،  فيتوكميكال هايي هستند كه در انواع كلم يافت مي شوند و مي توانند آنزيم هايي را كه سبب                   
ساير .   سينه را كاهش دهند        تحريك كنند و به اين ترتيب خطر سرطان            كاهش اثرات استروژن مي شوند،     

 ، ترپن ها  )سويا و لوبيا ها    (فيتوكميكال هايي كه در فعاليت آنزيمها مداخله مي كنند شامل مهاركننده هاي پروتئاز              
ساپونين كه در لوبيا يافت مي شود با عمل نسخه برداري           :  DNAعمل آنها در نسخه برداري      ).  مركبات و گيالس  (

DNA      كاپسايسين كه در فلفل قرمز     .  رتيب از تكثير سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند       مداخله كرده و به اين ت
 . را از آسيب كارسينوژن ها حفظ مي كندDNAوجود دارد،  

 : اثر ضدباكتريايي
 .آليسين كه در سير وجود دارد خاصيت ضدباكتريايي را داراست

 :ميزان مصرف فيتوكميكال ها
در .   حال حاضر بخشي از رژيم غذايي روزانه ما محسوب مي شوند            مواد غذايي حاوي فيتوكميكال ها در     

 بيشتر مواد غذايي به جز مواد غذايي تصفيه شده مثل شكر يا الكل حاوي فيتوكميكال ها هستند مثل غالت                     واقع،
كميكال ها آسانترين راه براي دريافت فيتو    .  كامل، سبزيجات،  ميوه ها و گياهان دارويي و حبوبات بويژه خانواده لوبيا           

مثل توت فرنگي، گيالس،     ( و سبزيجات   ...) سيب و   مثل توت فرنگي، گيالس،  تمشك،      (مصرف بيشتر ميوه ها     
 9 تا   5پيشنهاد مي شود كه حداقل     .  مي باشد..)  مثال گل كلم، كلم، هويج، بروكلي       (و سبزيجات   ...)  تمشك، سيب و    

ين مواد اطمينان حاصل گردد، بعالوه اينكه ميوه ها و           واحد از ميوه و سبزي در روز مصرف شود تا از دريافت ا                
 .سبزيجات غني از مواد معدني، ويتامين و فيبر بوده و چربي اشباع ندارد
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 بيماري هاي منتقله از طريق آب با تاكيد بر تصفيه آب
Waterborne Diseases & Water Treatment 

 
 دكتر محمدرضا مسعودي نژاد

 يد بهشتيدانشكده بهداشت و ايمني، دانشگاه علوم پزشكي شه

 هداف درس ا
 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود  
 

 نقش آب در انتقال بيماريها را بشناسد 

 را نام ببرد گروههاي مختلف بيماريها كه آب در انتقال آن نقش دارد 

 روشهاي كنترل بهداشت آب به منظور جلوگيري از انتقال بيماريها را توضيح دهد 

 هاي منتقله از طريق آب و چگونگي انتشار بيماري را تشريح نمايدچرخه بيماري 

 روشهاي مختلف تصفيه آب براي اجتماعات بزرگ را بازگو كند 

 انواع دستگاههايي كه براي تصفيه عوامل مولّد بو و طعم در آب وجود دارد را نام ببرد 

 ي رود نام ببردانواع دستگاههايي كه براي حذف مواد معلّق و كلوئيدي در آب بكار م 

 انواع دستگاههايي كه براي حذف مواد منعقد در آب بكار مي رود را نام ببرد 

 انواع روشهاي گندزدائي آب و مزايا و معايب هر يك از اين روشها را بازگو نمايد 
 پدافند غيرعامل را تعريف نموده ارتباط آن با بهداشت آب را بيان كند 
بهداشت به سالم سازي آبها در سند اهداف توسعه پايدار را توضيح           توجه سازمان ملل و سازمان جهاني        

 .دهد

  ـ نقش آب در انتقال بيماري ها1
هرچند در گفتار اول اين فصل، به طور مفصل به اين موضوع، پرداخته شده است ولي در اين گفتار نيز به                     

 : اختصار، اشاره مي گرددعنوان مدخلي براي ورود به بحث تصفيه آب به برخي از اين بيماري ها به
 دن، موجود در آب آشاميدني بروز مي كن ـ بيماري هايي كه در اثر افزايش يا كمبود امالح محلول1
  ـ بيماري هايي كه آب وسيله انتقال آنها است2
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  ـ بيماري هايي كه آب، محيط پرورش ميزبان يا عامل سببي آنها است3
 .قيم در انتشار آنها نقش دارد ـ بيماري هايي كه آب به صورت غيرمست4

  نقش افزايش امالح محلول در انتقال بيماري ها-1-1

 Methemoglobinemia (Blue babies) مِتهِموگلوبينمي -1-1-1

 . ميلي گرم بر ليتر ايجاد مي گردد45اين بيماري در اثر افزايش نيترات به ميزان  
 

   : Dental Fluorosis فلوئوروزيس دندان ها -1-1-2

 . ميلي گرم بر ليتر در آب آشاميدني3 تا 2افزايش ميزان فلوئور بيش از 

  سرطان زايي-1-2-3

  ميكروگرم بر ليتر در آب آشاميدني2/0 در غلظت بيش از هيدروكربورهاي حلقوي افزايش -
 آرسنيك ميلي گرم بر ليتر 05/0 افزايش احتمال بروز سرطان در مصرف آب هاي آلوده بيش از -
 .نيتروزامينافزايش احتمال بروز سرطان در مصرف آب هاي آلوده به تركيبات  -

  نقش كاهش امالح محلول با انتقال بيماريها-1-2

  كمتر از يك ميلي گرم بر ليتر مشروط بر عدم تامين يد مورد نياز از ساير منابع غذاييكمبود يد -1-2-1
  ميلي گرم بر ليتر باعث افزايش پوسيدگي دندان5/0 كمتر از كمبود فلوئور پوسيدگي دندان، -1-2-2
)  ميلي گرم بر ليتر    150 تا   100كمتر از     (آب هاي سبك  بيماري هاي قلبي ـ عروقي، مصرف         -1-2-3

 .، عروقي مي گرددباعث گسترش بيماريهاي قلبي

  عوامل بيماريزايي كه آب وسيله انتقال آن ها است-2
 Vibrio Cholerae، عامل وبا ويبريو كلرا -2-1
 Typhoid Fever، عامل تب روده سالمونال تيفي -2-2
 Shigellosis، عامل شيگلوز شيگال -2-3
 Francisella Tularensis، عامل توالرمي فرانسيسال توالرنسيس -2-4
 Non-Tuberculosis، عامل سِل مايكوباكتريوم غيرتوبركولوزيس -2-5
 Leptospirosis، عامل لپتوسپيروز لپتوسپيرا -2-6
 Entamoeba histolytica، عامل آميبياز آنتاموبا هيستوليتيكا -2-7
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  ويبريو كلرا-2-1

، مي باشد و    بدون كپسول  ، بدون اسپور و   ، گرم منفي  ازي بي هوازي اختياري   هو باكتري متحركي است كه    
 . درجه سانتيگراد رشد مي كند22-40در دماي 

  روز3-1در البسه مرطوب و آلوده  •
  روز7-4 و ميوه هاي تازه در سبزيجات •
  هفته9 تا 6در مخازن نگهداري آب  •
  روز4در آب دريا تا  •
 روز13در آب هاي سطحي تا  •

 روش كنترل

 . دقيقه10 براي مدت ppm 3 تا 2كلرزني  •
 شستشوي توالتها با گندزداها •
 حوضچه ته نشيني •
 استفاده از صافي شني كند •

  سالمونال تيفي-2-2

، ورود  ، جايگريني در روده   ، هوازي بي هوازي اختياري    بدون اسپور  ،اسيل متحرك  ب ،عامل بيماري تيفوئيد   
 .، بروز تب شديد، جريان خونبه غدد لنفاوي

 در آب هاي گل آلوده تا يكسال •
  ماه6در مخازن نگهداري تا  •
  ماه3در يخ تا  •
 ، پنير تا چند هفته خامه،كره •

 ، حشرات، غذاي آلودهآلودگي از طريق آب آلوده

 نترلروش ك

 گندزدايي با كلر •
 بهداشت فردي •
 )ناقلين سالم(كارت معاينه بهداشتي  •
 كنترل حشرات •
 كنترل مخازن آب  •
 رعايت فاصله در محل توالت ها •
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  شيگال-2-3

، اسپور   و ، بدون كپسول  ، بدون تاژك و بي حركت     از دسته آنتروباكترياسه مي باشد    شيگلوز،عامل بيماري    
 .ميله اي شكل

 :لي گونه اص4داراي 
S . Sonnei   S . Dysenteriae   S . Flexneri   S . Boydii  

 ايجاد اسهال همراه بلغم و خون :عالئم
 . روز زنده مي ماند15در آب هاي تميز تا يكماه و در آب دريا تا 

 روشهاي كنترل

 آموزش بهداشت فردي •
 كنترل افرادي كه با مواد غذايي سروكار دارند •
 كنترل حشراتي نظير مگس •
 )مخصوص مواد لبني(هداشت مواد غذايي ب •
 رعايت فاصله در چاههاي توالت با مخازن و چاههاي آب •

  متر در خالف جهت حركت آب هاي زيرزميني11ـ كنترل عوامل ميكروبي حداقل 
  متر در خالف جهت حركت آب هاي زيرزميني45ـ كنترل عوامل شيميايي حداقل 

 اريـ كلرزني آب مصرفي و كنترل مخازن نگهد

  بيماري توالرمي-2-4

 Francisella Tularensis    ،عامل  ، مطلقاٌ هوازي  ، گرم منفي   باسيل غيرمتحرك   عامل توالرمي است ،
 ، حيوانات اهلي، اكثراٌ حيوانات وحشي، مخزنبيماري مشترك انسان و حيوان

 :عامل انتقال

 .، گل و لجن آغشته به مدفوع حيوانات آلودهتماس با آب •
 .پوستي با محيط آلودهتماس زخم هاي  •
 .حشرات نيش زننده •
 .مصرف گوشت آلوده شكار •
 . روز زنده مي ماند30 روز و در آب هاي يخ زده تا 23عامل بيماري در آب هاي سرد تا  •
 .در اثر تماس زخم با محيط آلوده ايجاد تورم در محل زخم •
 .در اثر تماس چشم ها با آب آلوده ايجاد ورم ملتحمه چشم •
 . خوردن گوشت آلوده شكار عوارض گوارشيدر اثر مصرف •
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 ) توبركولوز( سل -2-5

، بدون اسپور با     ك، غيرمتحرّ ، باكتري هاي مقاوم به اسيد      مايكوباكتريوم هاي مجموعه توبركولوزيس    
اما آلودگي منابع   .  تنفسي است از طريق   آنها   بيشترين راه انتقال      هستند كه  ،خاصيت رنگ پذيري گرم مثبت ضعيف    

 (nontuberculosis)مايكوباكتريوم هاي غير سلي     رخي از گونه هاي مايكوباكتريوم كه تحت عنوان           آب به ب   
. معروف هستند و انتقال آنها از طريق تماس با آب و غذاي آلوده نيز به اثبات رسيده است، امكانپذير، مي باشد                         

 .تقله از محيط و عوامل محيطي هستندباكتري اخير، از انسان به انسان منتقل نمي شوند و جزو ارگانيسم هاي من
، مايكوباكتريوم   مارينوممهم ترين مايكوباكتريوم هاي منتقله از طريق آب، شامل مايكوباكتريوم                  

 .، مي باشند كه همگي جزو مايكوباكتريوم هاي غيرسلي هستندآويوم اَنتراسلولر و مايكوباكتريوم اولسرانس

 روشهاي پيشگيري 

  بهداشتيرعايت مقررات و موازين
 خودداري از تميز كردن آكواريوم ماهي، بدون استفاده از دستكش

 تعويض مرتب آب آكواريوم ماهي ها

  لپتوسپيروز -2-6

 است كه برخي از سروتيپ هاي آن بصورت ساپروفيت در آب يافت                 لپتوسپيراعامل بيماري باكتري       
 .بوده و به انسان نيز سرايت مي كنندمي شوند اما برخي انواع عامل بيماري در بدن حيوانات وحشي 

 روش انتقال

عامل بيماري در مجاري ادراري ميزبان زندگي مي نمايد آلوده شدن آب گل يا لجن به ادرار، باعث انتقال                    
 .عامل لپتوسپيروز از طريق زخم هاي پوستي يا مخاط نيز وارد بدن انسان مي گردد. عامل بيماري به انسان مي گردد

 )آميبياز( خوني آميبي  اسهال-2-7

 است كه نوعي پروتوزوئر مي باشد و كيست آن در شرايط عادي به             Entamoeba histolyticaعامل آن    
صورت بي ضرر در روده انسان يافت مي شود ولي با خروج كيست ها همراه با مدفوع، موجبات آلودگي محيط و                       

و آب آلوده، استفاده مي نمايند را       ...  ز سبزيجات، ميوه ها    ابتالء افرادي كه موازين بهداشتي را مراعات نكرده و ا           
 : ضمنا. مي گرددآن ها باعث بروز اسهال خوني در فراهم كرده،

 .كيست هاي خارج شده همراه مدفوع در محيط مقاومند •
 .در آب هاي پذيرنده تا چند هفته زنده مي مانند •
 . هفته زنده مي مانند2در آب دريا تا  •
 .وسك به راحتي به مواد غذايي، منتقل مي شونداز طريق مگس و س •
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 :روشهاي پيشگيري

با توجه به اينكه كيست عامل بيماري در مقابل كلر، بسيار مقاوم مي باشد لذا بهترين روش جهت حذف                     
عامل بيماريزا استفاده از صافي هاي شني كند مي باشد كه بصورت فيزيكي منابع آب را از عامل بيماري پاك                         

 .مي كنند

  بيماريهايي كه آب، محيط پرورش ميزبان يا عامل آن ها است-3

  شيستوزوميازيس -3-1

يا ...   هستند كه در مويرگ هاي خوني جداره مثانه، كبد           ترماتودها جزو كرم هاي پهن گروه      شيستوزوما  
منابع شده در صورت وجود     تخم ها از راه ادرار وارد      )  هماتوبيوم(روده فرد مبتال زندگي مي كنند و در نوع مثانه اي            

 مراحل الروي و فعاليت را پشت سر گذاشته در صورت تماس پوست با عامل                    Bulinus Truncatusحلزون  
 .بيماري وارد بدن مي گردد

 اين بيماري خاص مناطق گرمسير است و در سواحل خليج فارس و بخصوص خوزستان هم تا چند دهه قبل، به                      -
 .فراواني يافت مي شده است

 :شهاي پيشگيريرو

 .دفع بهداشتي فاضالب •
 .بيماريابي و جداسازي بيماران از ساير افراد •
 .از بين بردن حلزون ميزبان واسط •
 .حفاظت فردي افرادي كه با آب تماس دارند •

 )كپلك يا زالوي كبدي( فاسيوليازيس -3-2

اطقي است كه    از گروه كرمهاي پهن است كه مخصوص من          Fasciola hepaticaشايعترين عامل آن      
.  به عنوان ميزبان واسط نيز وجود دارد       Lymnaeidaeحيوانات علفخوار نظير گوسفند زياد است و در آب ها حلزون           

تخم انگل از طريق مدفوع حيوانات، دفع مي شود و سپس بر روي گياهان اطراف بركه بصورت الرو در مي آيد كه                      
 .وده مي شودصورت اتفاقي آل، انسان نيز بحيوانات با خوردن علفها آلوده شده

 )پيوك يا كرم مدينه( دراكونكوليازيس -3-3

كرم ماده به   .   گِرد، طبقه بندي مي شود    است كه جزو كرم هاي    Dracunculus Medinensisعامل آن    
پا در ناحيه    پوست   درازاي يك متر يا بيشتر، در بافت همبند زير پوست بدن، زندگي مي كند و با سوراخ كردن                     

 شده و   Cyclopsخت پوستي به نام      وارد بدن س   الروهاو   الروهاي خود را به درون آب مي ريزد         يا حوالي آن  قوزك  
 .سرانجام، با خوردن اين سخت پوست، همراه آبي كه از صافي عبور نكرده است، وارد بدن افراد سالم، مي گردد
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  بيماريهايي كه آب به صورت غيرمستقيم در انتشار آن ها نقش دارد-4

  بيماري ماالريا-4-1

عامل بيماري ماالريا انگل تك ياخته اي داخل گلبولي اي به نام پالسموديوم است كه داراي گونه هاي                    
 مختلفي مي باشد و از طريق يك ناقل بيولوژيك، مانند پشه آنوفل از فرد بيمار به فرد سالم انتقال مي يابد و هرچند                     

، به طوري كه     ولي، محيط مناسب براي تكثير حشره ناقل است         ري ندارد  در انتقال عامل بيما    مستقيمي نقش   ،آب
 . كشور براي كاهش ناقل نقش موثري داشته استشمال و جنوبها در  خشكانيدن باتالق

در اين بيماري كه كوري رودخانه ناميده شده ناقل بيماري نوعي مگس به                :بيماري اونكوسركيازيس -4-2
 كه در كنار سنگريزه هاي رودخانه تخم گذاري كرده شرايط           Simulium damnosumنام سيموليوم است به نام       

 .محيطي كه از طريق آب بوجود آورده امكان تكثير حشره و در نتيجه افزايش تعداد بيماران را فراهم مي كند

 تاريخچه تصفيه آب در ايران باستان
اس شده و اقدامات اوليه اي در اين         دور هم احس   اگذشته هاي نسبت از  نياز به تصفيه آب هاي آشاميدني       

ولي به تدريج، روش هايي با ويژگي هاي مدرن امروزي جايگاه خود را پيدا نمود و                    .  خصوص انجام مي داده اند  
 تامين و   به اندازه چ مداخله اي در تاريخ پزشكي و بهداشت،         هي"  :ميكروب شناس ها به اين نتيجه رسيدند كه       

 .“ر نبوده استرگذاتأثيماري ها فراد و كاهش بي سالم بر زنده ماندن اتهيه آب
كامل ،  )رازي  (حاوينياكان، يعني دايره المعارف هاي چهارگانه     )  پزشكي و بهداشت  (در منابع اصلي طب      

در باره اهميت سالمت آب و        )  جرجاني  (ذخيره خوارزمشاهي و  )  ابن سينا   (قانون در طب  ،  )اهوازي  (الصناعه
ن كه امروزه به تصفيه آب معروف است نكات جالب توجهي درج شده است كه بازگو                راه هاي مختلف سالم  سازي آ    

كردن آن در اين گفتار به عنوان تاريخچه تصفيه آب در ايران باستان، و يادآوري فرهنگ بهداشتي ايرانيان،                         
 :ضروري به نظر ميرسد و لذا به نكات برگزيده اي از كتاب ذخيره و قانون در طب، اشاره مي گردد

ها هر جا كه باشند دستخوش تغييراتي واقع مي شوند و اين تغييرات نه براي آن كه گوهر آن ها خود به                       آب •
خود تغيير مي كند، بلكه به خاطر آنكه آب ها بر زمين هاى مختلفي كه مي گذرند موادي با آن ها مي آميزد و از                      

 .{K3G2B3} كيفيت زمين ها حالت آن ها تاثير مي پذيرد و تغيير مي كند
رنگ، بو، طعم، روشني، تيرگي و      :  ريق آزمودن آب ها از چند روي، است كه به مواردي از آن اشاره مي شود             ط •

سبكي و   و...  سرعت صاف شدن و سرعت طبخ بعضي از خوراكي ها در آن ها و نيز سرعت سرد و گرم شدن                      
 . {K3G2B4}سنگيني آن ها مي باشد

 : الح آورده و تباهي آن ها را شكسته و زيان آن ها را بازمي داردتدبيرهايي كه آب هاي بد را به ص

 يكي آن است كه با بهره گيري از پارچه هاي دوتوي پاكيزه، آن را بسيار بپااليند •
 نو كنند تا از آن ها بترابد و يا داخل سِفال هاي •
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 ند و سپس بنشانند و بپااليندآب را با خاك پاكيزه به شيوه اي كه چربي را از دوغ مي گيرند، خوب به هم بزن •
آب را بپزند يعني حرارت بدهند و بجوشانند، چرا كه جوشاندن، بيشترين آب هاي نامناسب را به صالح                        •

 بويژه اگر با خاك پاكيزه بپزند و اگر اين خاك، خاك شهر خويش باشد بهتر است . مي آورد
 ، بي آنكه بپزند پالودني نيك مي باشد اگر پنبه پاكيزه اي را در آب افكنند تا خيس شود و بفشارند •
 تبخير كردن و چكاندن آب به شيوه گالب گيران  •
دو قدح را پهلوي يكديگر بنهند و يكي را پرآب كنند و ديگري را تهي بگذارند و از پشم پاكيزه فتيله اي                           •

وسيله اين فتيله از    درست كنند و يك سر فتيله در قدح آب و سر ديگر در قدح تهي بگذارند تا آب پالوده به                        
 قدح آب بر قدح تهي باز آيد

 مي شودك اگر عيب آن آب، غليظي آن باشد چون بجوشانند، ني •
 .{K3G2B5} بويژه آن كه با سركه پرورده باشد! تِرياق همه آب هاي آلوده، پياز است •

 خوارزمشاهي كه    در اوايل هزاره دوم ميالدي، در كتاب قانون در طب، خيلي مفصل تر از ذخيره               ابن سينا 
 مي پردازد و محاسن و معايب آب هاي         بهداشت آب  سال بعد از كتاب قانون، نگاشته شده است به              200حدود  

موجود اعم از آب چشمه و قنات و رودخانه و آب باران، را تشريح و با موشكافي هرچه تمام تر در خصوص تصفيه                        
، در خصوص آب باران       قانون در طب  كتاب اول    وي در كتاب فن دوم از          .  آب هاي مختلف، توضيح مي دهد    

علّت تعفّن سريع آب باران، لطافت گوهر آن است و هر لطيف گوهري براي تعفّن، آمادگي بيشتري                      :  مي نويسد
اگر كسي موقعي به ناچار آب باران آلوده را         .  تعفّن را كمتر پذيرا خواهد بود       اگر آب باران را بي درنگ بجوشانند     .  دارد

 .{K1FA2T2J1F16-1}واد ترش در پي آن بخورد زياني بدو نمي رسدبنوشد و م

  هاي مهم، با تصفيه آبپاتوژنحذف 
تا .  ماري هاي منتقله توسط آب وجود دارد      بي از   ناشي  ياي اي در خصوص برخي از بال      اطالعات گسترده 

ـ دني و مدفوعي    آشاميآب  از طريق   منتقله    هايه آب بر كنترل بيماري       تصفي Ĥوري هايفندهه آخر قرن بيستم،      
ه آب هميشه در    كه عدم تصفي  ن بيماري ها در سرتاسر جهان وجود دارد          مختلفي از اي   انواع.  ، تمركز داشت  دهاني

نقاطي از جهان كه زيرساخت هاي آب و فاضالب، هنوز توسعه نيافته              در  .   داشته است   نقش بسزايي  ايجاد آن ها 
، باعث بروز همه گيري هايي مي گردد و حتي در            تب روده  و    وبا،  ماري ها و بويژه   ين بي است، نمونه هايي از ا    

بديهي .  ت هاي ناشي از عوامل عفونتزاي ديگر ممكن است منتشر گردد          گاستروآنتريكشورهاي توسعه يافته جهان،     
 .رديت اول قرار گياست، جلوگيري از گسترش بيماري هاي منتقله از طريق آب در تصفيه آب بايد در اولو

ه آب آشاميدني مي توان از گسترش بيماري هاي نوپديد           كه با تصفي  ن نكته ضروري است       اي توجه به 
بيماري هاي مشترك  بديهي است كه مهمترين اين بيماري ها را        .  ز پيشگيري كرد  نيدني   آب آشامي  قمنتقله از طري  

 ه مربوط به آلودگي     ك ترين عوامل بيماري زايي  از مهم ضمنا يكي ديگر     .  تشكيل ميدهند   بين حيوانات و انسان   
 . هستندعوامل عفونتزاي فرصت طلب هاي آبي مختلف زندگي ميكنند  اما در محيطمدفوعي نمي باشند

بعضي از شايعترين عوامل بيماريهاي مشترك بين حيوانات و انسان كه در تصفيه آب ها مورد توجه قرار                   
 در بين انسان ها و      دهاني  ـياخته، از راه مدفوعي      اين دو تك   .  كريپتوسپوريديوم و   اردياژي:  گرفته اند عبارتند از  
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دستگاه گوارش مانند سالمونال، عالوه     ك  ئونوتيميكروارگانيسم هاي ز .  همچنين از حيوانات به انسان منتقل ميشوند      
از عوامل عفونتزاي ديگري كه بين حيوان و انسان، مشترك هستند              و   وانات، انسان ها را نيز مبتال مي كند      بر حي 
 . ان ويروس هاي آنفلوآنزا را نام بردمي تو

و عوامل مضر ديگر،       دنيزا در آب آشامي    كروارگانيسم هاي بيماري  به حذف مي    ه آب  از تصفي   در اين بخش   
ه آب آشاميدني تأثير كمي بر روي افراد بيمار دارد ولي تأثير نسبتاً زيادي بر روي قطع                    تصفي.  پرداخته شده است  

  دارد،به افراد سالم  نيد عالئم باليفاقزنجيره انتقال از ناقلين 
فاقد ادي از ناقلين     تعداد زي  له يبوسي  ـ دهاني بسياري از بيماريهاي منتقله از طريق آب، از راه مدفوعي             

در نتيجه، اگرچه تصفيه آب مي تواند از وقوع همه گيري ها در مقياس زيادي جلوگيري             .  گردند منتقل مي  نيعالئم بالي 
 .فا ميكنندها ايماري بين ايز نقش مهمي را در كاهش نيحصحيديگر بهسازي كند، اما جنبه هاي 

 
 تها با انواع گاستروآنتري رتباط پاتوژن ـ ا1جدول 

 تگاستروآنتري عالئم ارگانيسم هاي مسئول
، لوس سرئوس اورئوس، باسيلوكوكوساستافي: هاباكتري

 ،نوم، كلوستريديوم بوتولي پرفرژنژسكلوستريديوم

 روسنورو وي: روسهاوي

   پارومپتوسپوريديوم كري)ايروده(ارديا المبليا ژي: پروتوزئر

 گونه پفي استريا: آلگ

ا استفراغ، گلبول اسهال و ي
 خون در مدفوع وجود سفيد و

ندارد، معموالً بدون تب 
 .باشدمي

ت گاستروآنتري
 غيرالتهابي

انتروپاتوژنيك كولي  شيا، اشريبريوكلراوي: هاباكتري
(ETEC)و سي انترواگرشياكوليري، اش(EAggEC) ،

 گال، اشريشياكولي آنتروتوكسيليس، شي فكاكلوستريديوم
 (ETEC)ك ژني

 روس روتاوي: روسهاوي

 سپردي آنتاموبا: پروتوزئر

استفراغ، وجود اسهال و 
لكوسيت در مدفوع، معموالً 
تب شديد، خون در مدفوع 

 .وجود ندارد

ت گاستروآنتري
 التهابي

لوباكتر ژژوني، اشريشياكولي ونال، كامپيسالم: هاباكتري
 آنتروهموراژيك ، اشريشياكولي(EIEC)انترواينويسيو 

(EHEC)رسينا، فرانسيسال ولنيفي كوس، يبريو ، وي
 س، باسيلوس آنتراسيس، هليكوباكتر پيلوريرنسيتوال

 ناشناخته : هاروسوي

 ستوليتيكاآنتاموبا هي: پروتوزئر

ال  از اليه اپيتليحمله به قسمتي
دستگاه گوارش، ممكن است 

 ،باشدبدون اسهال يا استفراغ 
ديسانتري ممكن است رخ 

موكوس شامل مدفوع (دهد 
، وجود لكوسيت در )خوني

مدفوع، تب، ممكن است 
مشكالت گوارشي نداشته باشد 
اما مشكالت سيستميك شديد 

 .ايجاد نمايد

ت گاستروآنتري
 تهاجمي
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 اسيسات بزرگآشنايي با فرايندهاي تصفيه آب در ت
  Preliminary Treatment  آماده سازي اوليه

   Aeration  هوادهي
   Coagulationانعقاد  

  Flocculation  فلوكوالسيون
  Sedimentation  ترسيب

  Filtration  فيلتره كردن
  Disinfection  ضدعفوني كردن

 Preliminary Treatment ـ آماده سازي اوليه 1

 به نوع منابع آب متغير است ممكن است از يك ته نشيني ساده تشكيل شود و يا با                       اين نوع با توجه     
، هدف از مرحله پيش تصفيه، جداسازي اجسام شناور       .  استفاده از مواد شيميايي، تصفيه شيميايي روي آن انجام شود         

 . و ته نشيني مواد معلق قابل ته نشيني مي باشدها حذف جلبك
 :ها شامل  مهمترين جلبك.هستند، در فرايند پيش تصفيه  مهمترين عامل حذفجلبك ها

Blue – Green Algae 
Green Algae 

Diatomos 
Pigmented Flagellate 

 :مهمترين مشكالت آلگها در فرايند تصفيه عبارتست از

 .گرفتگي صافي ها •
 .ايجاد قشر لزج ژالتيني •
 .، بو و مزهايجاد رنگ •
 .افزايش فرايند خوردگي •
 . فرايندهاي تصفيهتداخل در ساير •
 بروز سميت •

 روشهاي كنترل

 .سولفات مس به ميزان يك ميلي گرم بر ليتر •
 .استفاده از كربن اكتيو گرانوله •
3cacol 50كاهش قليائيت به ميزان كمتر از  •

mg. 

 Aeration ـ هوادهي 2

 مزه و طعم آب انجام        ،، منگنز ، آهن ، متان ، هيدروژن سولفوره   هوادهي به منظور حذف گازكربنيك       
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 .مي شود

 :انواع روشهاي هوادهي

 .هوادهي آبشاري •
 .هوادهي به روش چكانيدن •
هوادهي به روش پودر كردن      •

 .آب
 باران مصنوعي •

 Coagulation انعقاد  -3

مواد معلق موجود در آب          
قابل ته نشيني نيستند اين ذرات را           
كلوئيد مي نامند سطح خارجي هر ذره        

تريكي منفي است و ذرات     داراي بار الك  
 Zetaاز هم دور ميشوند نيروي فوق را 

Potentialمي گويند . 
مواد منعقد كننده به عنوان        

هسته هايي با يون مثبت ذرات             
 Floccكلوئيدي را به هم چسبانده و        

   .تشكيل مي دهند
  ـ پودر كردن آب توسط انژكتور در روش هوادهي1شكل 

 
 

  منعقد كننده ـ نوع و مقدار مواد2جدول 

 
 ماده منعقد كننده فرمول شيميايي mg/lمقدار مصرف 

15 – 100 342 )(SOAL سولفات آلومينيوم 
5 – 20 4CUSO سولفات مس 

10 – 50 342 )(SOFe سولفات فريك 
5 – 25 4FeSO سولفات فرو 
5 - 50 2NaALO آلومينات سديم 

 

 



 672/بيماري هاي منتقله از طريق آب با تاكيد بر تصفيه آب  / 11گفتار 
 

 

  ـ هوادهي در محيط سربسته2شكل 

 Flocculation فلوكوالسيون -4

 PH محيط مي باشد هر منعقد كننده در          PHپس از اختالط ماده منعقد كننده با آب نياز به كنترل                
 PHك دستگاه جار تست ارزيابي و به كمك آهك            خاصي بهترين راندمان را نشان مي دهد اين تاثيرات به كم           

 . در حوضچه تشكيل فلوكها، ذرات فلوك درشت مي گرددPadleمحيط تنظيم مي گردد سپس به وسيله 

 Sedimentation تَرسيب -5

فلوكها كم كم درشتر شده در اثر سكون آب و طي رابطه  استوكس سقوط مي نمايد معموالٌ در تجهيزات                     
 .انعقاد و ته نشيني را به صورت مشترك طراحي مي كنند،  اختالطپيشرفته سه واحد

 : اين واحدها به چهار گروه تقسيم مي شود
 Centrifloc. الف
 Accelator. ب
 Pulsator. ج
 Plate Settlers (Lamela). د



 محيطبهداشت  / 4كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              فصل /  673

 

 
 

  ـ ايجاد آبشار مصنوعي در روش هوادهي3شكل 

 Filtration فيلتر كردن -6

ر واحد ته نشيني حذف مي گردند اما هنوز ذرات بسيارريزي وجود دارد كه بوسيله              بسياري از ذرات معلق د    
  :انواع فيلترها شامل . يك اليه شن دانه بندي شده به نام فيلتر حذف مي گردند

Slow sand filter 
Rapid sand filter 

Rapid Pressure filter 

 Disinfection گندزدايي -7

ي آب وجود دارد كه متداول ترين آن روش استفاده از كلر و تركيبات آن                روشهاي متعددي براي گندزداي    
 :تركيبات كلر به وسيله دو نوع دستگاه تزريق مي گردد. است

 Hypochlorinator) الف 
 Injection Gas Chlorine) ب 

ـ   ميلي گرم  3ت  پس از انحالل كلر در آب با غلظ        .   در اين روش از پودر هيپوكلريت كلسيم استفاده مي گردد          الف 
 .برليتر برحسب درصد خلوص به وسيله پمپ ديافراگمي به خط انتقال آب تصفيه شده تزريق مي شود

 . به داخل خط آب تصفيه تزريق مي گرددInjectorكلرزن هاي گازي كه توسط دستگاه ب ـ 
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 :مزايا و معايب روشهاي گندزدايي

هاي موجود در كلر     ، اما به علت ناخالصي     بوده  تكنيك و تجهيزات بسيار ساده     گندزدايي مايع، در روش   
 .نياز به كنترل و رسيدگي دائم دارد

 كيفيت تصفيه بسيار خوب انجام مي گردد اما اين دستگاه ها همواره در معرض              گندزدايي گازي، در روش   
 .خطر نشت گاز و انفجار و نياز به آموزشهاي الزم جهت كنترل و حفاظت سيستم دارد

 روهاي گردان به منظور لخته سازي ـ پا4شكل 
 
 
 

  ـ حوضچه سانترينلكوك جهت فرايند اختالط انعقاد و ته نشيني ذرات كلوئيدي5شكل 
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  ـ حوضچه اكسيالتور جهت فرايند حذف مواد كلوئيدي6شكل 
 
 

 (Lamla) ـ حوضچه هاي ته نشيني المال 7شكل 
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 حال تصفيه آب ـ شِماي يك صافي تند و دوتايي در 8شكل 

  ـ صافي كُند9شكل 

 انتخاب فرآيند مناسب جهت تصفيه آب
با توجه به تنوع روش هاي مختلف تصفيه در اجتماعات، انتخاب بهترين گزينه تصفيه به شرايط مختلفي                  

 .ازجمله جمعيت، كيفيت و كميت منابع آب و اعتبارات بستگي دارد

 :ه عمده تقسيم مي نمايدمنابع تامين آب در اجتماعات را به دو گرو

 منابع سطحي •
 منابع زيرزميني •

گروه اول ازجمله منابع عمده در تامين آب براي اجتماعات بزرگ محسوب مي گردد اين منابع از لحاظ                    
كمي حجم قابل توجهي در اختيار اجتماعات زيستي قرار داده معموالً با احداث سد در باالدست محل مصرف،                       

اين نوع منابع همواره در معرض خطر          .  آبگيري و انتقال به تصفيه خانه انجام مي گردد         اقدامات اوليه جهت     
آلودگي هاي مختلف ازجمله آلودگي منابع سطحي به فاضآلب هاي شهري و صنعتي است كه از عمده مخاطرات                   

 افزايش  از طرفي تخليه پسĤب هاي كشاورزي به درياچه پشت سدها و            .  آلودگي در اين منابع محسوب مي گردد      
تركيبات ازت و فسفر در فاضالب اين گروه باعث رشد بي حد و حصر آلگ ها در پشت مخازن سد گرديده اين امر                       
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بر مشكالت ناشي از تصفيه مي افزايد معموالّ چنانچه درياچه پشت سدها دستخوش آلودگي هاي جلبكي گردد با                   
يتر مي توان مخازن را پاكسازي نمود براي دستيابي به         استفاده از تركيبات سولفات مس به مقدار يك ميلي گرم بر ل           

بهترين گزينه استفاده از فرآيندهاي پولساتورها است زيرا در اين روش، فرآيند با               اجتماعات بزرگ   منابع سالم در    
 سرعت باال قادر خواهد بود طيف گسترده اي از ذرات كلوئيدي را از محيط واكنش جداسازي نمايد در پولساتورها با                   

 .استفاده از تئوري جداسازي بستر لجن تماسي، راندمان جداسازي بهتر انجام مي گردد
و يا در مناطقي كه دسترسي به منابع سطحي امكان پذير نمي باشد از منابع               اجتماعات كوچك   معموالً در   

، امكان پذير   زيرزميني استفاده مي گردد دسترسي به اين منابع توسط چاه هاي عميق و به كمك پمپ هاي شناور                 
 مي توان ميزان آبدهي اين نوع چاه ها را         (gravel pack)با استفاده از روش لوله گذاري و گراول پك            .  است

منابع آب هاي زيرزميني معموالً از نظر امالح محلول با توجه به بافت زمين داراي تركيبات افزون بر                   .  افزايش داد 
ر تركيبات آهن و منگنز باعث تغييراتي در طعم و رنگ آب                بعضي از اين تركيبات نظي     .  منابع سطحي هستند  

منابع زيرزميني آلوده الزم است با روش هاي مختلف، هوادهي شده تركيبات فوق به صورت اكسيد فلز                   .  مي شوند
نامحلول از محيط واكنش جداسازي گردد، روش هوادهي پلكاني، ساده ترين و ارزانترين روش در تصفيه آب هاي                  

 .و منگنز مي باشدحاوي آهن 
چنانچه امالح موجود در منابع زيرزميني بيش از حد استاندارد باشد مشكالتي را از نظر تغييرات رنگ،                     
طعم، بو و ساير مشخصات فيزيكي، همچنين موانعي را از لحاظ مصرف ايجاد مي نمايند، استفاده از تركيبات كنترل                  

ند سولفات آلومينيوم، كلرورفريك و غيره باعث توليد حجم             نظير آهك، سود، مواد منعقد كننده مان          PHكننده  
 . زيادي لجن در تصفيه خانه هاي آب گرديده اين عمل مشكالت دفع لجن را به همراه دارد

 
با طراحي بسترهاي لجن خشك كن، انواع سانتريفوژها، فيلترهاي پرسي مي توان لجن مازاد توليدي را                  

 دستگاه هاي فيلتر پرس با توجه به فضاي كم اشغالي و راندمان نسبتا باال از                 جمع آوري و دفع نمود در اين روشها       
ساير روش ها مناسب تر مي باشد در نهايت با توجه به توسعه جمعيت در جوامع جهان و كمبود آب شيرين و سالم                       

دا كردن سيستم آب    به نظر ميرسد كشور ما نيز همانند اكثر كشورهاي در حال توسعه در سال هاي آتي، ناگزير به ج                 
 سال گذشته به عنوان روش قالب در تامين آب          40آب آشاميدني و ساير مصارف، گردد و عمالً روش فوق كه طي             

شهرها محسوب مي گردد در آينده نزديك نياز به بازنگري اساسي دارد در حال حاضر در شهرهاي بزرگ كشور                      
اثر نشت از اتصاالت فرسوده موجود در شبكه توزيع از             درصد از آب تصفيه شده بدون استفاده و در             25بيش از   

دست مي رود همچنين بصورت روزانه حجم عظيمي از آب تصفيه شده به مصارف غيرشرب مي رسد كه اين عمل                    
بار مالي شديدي را بر بودجه كشوري تحميل مي نمايد، عالوه بر موضوع فوق، جداسازي منابع مي تواند امكان                      

 .ح نظير آهن كه در سطح گسترده در جوامع ايجاد كمبود مي نمايد مرتفع كندتامين بعضي از امال

 و آلودگي عمدي آب هاي آشاميدني پدافند غيرعامل در مقابل تهديدهاي بيولوژيك
 در مقابل تهديدهاي بيولوژيك كه به دفاع غيرنظامي نيز ترجمه             (Passive defense)پدافند غيرعامل    
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دگي همه جانبه ارائه دهندگان و دريافت كنندگان خدمات بهداشتي در مقابل انتشار              شده است عبارت است از آما      
عمدي يا نوپديدي عوامل بيماريزا كه در فصل نهم كتاب حاضر به آن پرداخته شده است ولي با توجه به اينكه                         

 بيماري هاي نوپديد،   آلودگي آب هاي آشاميدني نيز ممكن است به عنوان يك اقدام بيوتروريستي يا انتشار بعضي از               
 :مطرح باشد در اين گفتار، به اشاره اي در اين خصوص اكتفا مي نماييم

سوء استفاده بيوتروريستي از عامل سياه       و   در آمريكا    2001 سپتامبر   11هرچند بعد از واقعه تروريستي       
لي از آنجا كه      زخم، ترس ناشي از آلوده كردن آب هاي آشاميدني توسط بيوتروريست ها نيز قوت گرفت و                     

، فرانسيسال  )عامل طاعون (، يرسينيا پستيس    )عامل سياه زخم  (ارگانيسم هاي خطرناكي نظير باسيلوس آنتراسيس       
و ويروس عامل آبله انساني معموال از          )  عامل بوتوليسم (، كلوستريديوم بوتولينوم     )عامل توالرمي (توالرنسيس  

 است صرفا به ارگانيسم هاي شناخته شده اي نظير           طريق آب منتقل نمي شوند و آلودگي هاي عمدي ممكن            
محدود  باشد، الزم است طي طغيان ها و همه گيري هاي حاصله احتمال حمله             .  .  .  ويبريوكلرا و سالمونال تيفي و       

عوامل در خصوص بيماري هاي نوپديد منتقله از طريق آب هم مي توان به            .  بيوتروريستي را نيز در نظر داشته باشيم      
 .اشاره كرد O139ايي نظير لژيونرها و وباي ناشي از ويبريوكلراي زعفونت

 تاكيد بر لزوم تامين آب آشاميدني سالم در سند اهداف توسعه پايدار
 WHO كه توسط    2030 اهداف توسعه پايدار تا سال        سند بهداشتي لزوم تامين آب آشاميدني سالم در         

 است، چندين بار مورد تاكيد قرار گرفته است و همچنين در              تدوين و جهت اجرا به تمامي كشورها ابالغ گرديده         
 كه توسط سازمان ملل، تدوين و منتشر گرديده است اصل ششم از اصول                   سند اصلي اهداف توسعه پايدار     

تامين آب سالم و بهداشت     ”هفده گانه را به تامين آب و تاكيد بر آب آشاميدني سالم اختصاص داده و تحت عنوان                 
 :كرده است كه تصريح “محيط

 درصد مردم جهان در دسترسي به آب مشكل دارند كه به نظر مي رسد با توجه به گرم شدن                   40بيش از   «
 تعداد  2011سال  .  غير مطمئن بودن و ضعيت آب مسأله اساسي است        .  كره زمين، اوضاع از اين هم بدتر خواهد شد        

افزايش .  ست دادن آب تجديدپذير هستند      كشور كمبود جدي آب را تجربه كرده و ده كشور در حال از د                    41
 . يك چهارم مردم جهان دچار كمبود آب خواهند بود2050در . خشكسالي  و بيابان زايي وضع را بدتر مي كند

 
 بايد براي ساخت زير بناهاي      2030براي دسترسي همگان به آب آشاميدني سالم و ايمن تا سال              

هداشت محيط و تشويق رعايت بهداشت در همه سطوح تأكيد      كافي سرمايه گذاري شود و برتأمين تسهيالت ب      
است كه از اكوسيستم هاي مرتبط با آب نظير جنگل ها، كوه ها،               الزمه جلوگيري از كمبود آب آن        .به عمل آيد  

 .»زمين هاي باتالقي و رودخانه ها حِراست شده و در صورت نياز، بازسازي شوند
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 مديريت پسماندهاي خطرناك
Hazardous Waste Management 

 
 دكتر سيد نادعلي علوي بختياروند

 و ايمني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دانشكده بهداشت

 هداف درس ا
 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود  

 
 پسماندهاي خطرناك را تعريف و طبقه بندي نمايد 

 يدمنابع توليد پسماندهاي خطرناك را شناسايي نما 

 اثراث سوء بهداشتي و زيست محيطي پسماندهاي خطرناك را تعيين و تحليل نمايد 

 مراحل مختلف مديريت پسماند خطرناك و روش هاي قابل استفاده در هر مرحله را بيان كند 

 پسماند مراكز بهداشتي ـ درماني را شناسايي و طبقه بندي نمايد 

 يين كندمنابع توليد در مراكز بهداشتي ـ درماني را تع 

 اثرات بهداشتي پسماندهاي مراكز بهداشتي ـ درماني را بيان كند 

 روش هاي ذخيره سازي، تفكيك و جمع آوري پسماند مراكز بهداشتي ـ درماني را توضيح دهد 

 .روش هاي تصفيه و دفع پسماندهاي مراكز بهداشتي ـ درماني را توضيح دهد 
 

 

  مقدمه-1
، محصوالت و فعاليت هاي صنعتي باعث افزايش توليد تركيبات خطرناك          توسعه و ارتقاء سريع فن آوري ها    

اين تركيبات خطرناك كه به اشكال گاز، مايع يا جامد مي باشد، بايد جهت حفاظت از انسان و محيط                     .  شده است 
در صورتي كه ذخيره سازي، جابجايي، ذخيره، حمل و نقل و تصفيه و دفع                .  زيست، به طور صحيح مديريت شوند     

سماندهاي خطرناك به درستي انجام شود، احتمال آلودگي محيط زيست بسيار كمتر شده و نيازي به پااليش و                     پ
 . احياء محل هاي آلوده نمي باشد
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 تعاريف پسماندهاي خطرناك  -2
تعاريف مختلفي از مواد زايد خطرناك در سال هاي اخير توسط سازمان هاي مختلف مانند سازمان جهاني                 

در تعاريف  .  طبقه بندي نمود  “  كاربردي”و  “  كلي”ئه شده كه مي توان در مجموع آنها را به دو گروه               ارا 1بهداشت
. ارائه شده توسط محققين يا سازمان ها، تعريف بسيار كلي و عمومي از مواد زايد خطرناك ديده مي شود                     “  كلي”

مواد زايد خطرناك   :   زير است  براي مثال تعريف سازمان جهاني بهداشت كه يك تعريف كلي مي باشد به صورت               
 موادي هستند كه،

خطرات كوتاه مدتي همچون سميت حاد از طريق بلعيدن، تنفس، جذب در پوست، تماس با چشم و                    )الف
 .پوست، خورندگي، آتش سوزي و يا انفجار ايجاد نمايند

 سرطان  باعث ايجاد خطرات بلند مدت زيست محيطي شامل سميت مزمن در اثر تماس هاي مكرر و               )  ب
زايي شوند و يا داراي پايداري زياد در مقابل فرآيندهاي حذف سميت مانند تجزيه زيستي بوده و بتوانند ايجاد                         

مانند به وجود آوردن    “  زيباشناختي”آلودگي در آب هاي سطحي و زيرزميني نمايد و يا باعث اعتراض مردم از جنبه                
 .بوهاي زننده و نامطبوع گردند

ف مهم مواد زايد خطرناك، تعريفي است كه توسط بخش محيط زيست سازمان ملل،               يكي ديگر از تعاري   
اعم از جامد، لجن، مايع و گاز موجود در         (بر اساس اين تعريف مواد زايد خطرناك به مواد زايدي           .  ارائه گرديده است  

خاصيت انفجاري،  به جز مواد راديواكتيو و عفوني، اطالق مي شود كه داراي فعاليت شيميايي، سميت،                   )  مخزن
خورندگي و يا ساير ويژگي هايي بوده كه براي سالمتي انسان يا محيط زيست، به تنهايي و يا هنگامي كه با ساير                       

 .مواد زايد مخلوط گردند؛ ايجاد خطر نمايد
تعاريف كاربردي و اجرايي داراي اهميت و كاربرد بيشتري به خصوص در زمينه مديريت پسماندهاي                    

با داشتن اطالعات جامع و     .  د زيرا نقش مهمي در شناخت و طبقه بندي انواع پسماند خطرناك دارد            خطرناك مي باش 
دقيق در خصوص نوع و كميت و كيفيت پسماند خطرناك توليدي مي توان برنامه ريزي دقيقي براي ساير مراحل                    

قانون بازيافت  ”اك بر اساس    يكي از مقبول ترين و مهمترين تعاريف، تعريف پسماندهاي خطرن         .  مديريت انجام داد  
 : مي باشد كه مواد زايد خطرناك را به صورت زير تعريف نموده است(RCRA)“ و حفاظت منابع آمريكا

پسماندهاي خطرناك به مواد زايد جامد و يا تركيبي از آنها اطالق مي گردد كه توسط سازمان محيط                      
 در  (RCRA)نون حفاظت و بازيابي منابع      ، قا  CFR Part 261, Subpart D 40زيست آمريكا در قسمت،      

 ، يكي از     CFR Part 261, Subpart C 40فهرست هاي چهارگانه قرار گرفته باشد و يا بر اساس قسمت،               
اگر چه  .  خورندگي، اشتعال پذيري، واكنش پذيري و سميت را داشته باشد          :  خصوصيات چهارگانه پسماند خطرناك   

، )مثل لجن هاي صنعتي  (د استفاده شده ولي اين مفهوم پسماندهاي نيمه جامد          در اين تعريف، از واژه مواد زايد جام       
همچنين در اين قانون، پسماندهاي       .  مايعات و همچنين گازهاي موجود در پسماندها را نيز شامل مي گردد                

در .  فته است راديواكتيو و عفوني مد نظر نبوده، زيرا مديريت اين مواد در ساير قوانين آن كشور مورد توجه قرار گر                    
اين قسمت معرفي فهرست مواد خطرناك و همچنين تعريف مشخصات خطر پسماندهاي خطرناك مختصرا ارائه                 
                                                 
1World Health Organization (WHO)  
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 .مي شود
در ليست هاي چهارگانه منتشره توسط سازمان محيط زيست آمريكا، مواد خطرناك مختلف معموال بر                  

براي تعيين اينكه چه ماده اي، زايد       .  رنداساس مطالعه ارزيابي ريسك يك ماده شيميايي، در فهرست قرار مي گي             
در اياالت متحده آمريكا    )  براي گروه بندي مواد زايد خطرناك     (خطرناك محسوب مي گردد چهار نوع ليست مختلف        

 .در نظر گرفته شده است
 پسماندهاي با منبع نامشخص، شامل مواد زايدي است كه معموالً در بخش وسيعي از                  :Fليست  )  الف

كه   ،)F39 تا   F1كدهاي  ( صنايع شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرند، مانند حالل هاي مختلف            صنايع بخصوص 
ها، آبكاري ها و عمليات و       فرآيندهاي صنعتي ناشي از چربي زدايي، استفاده از حالل         حاصل از     پسماندهايعمدتاً  

 برخي از مواد اين فهرست       .مي باشدبرخي از پسماندهاي آميخته به دي اكسين ناشي از توليد مواد شيميايي آلي                
 :عبارتند از

 (F001–F005)پسماندهاي حالل ها 
 (F006–F009) پسماندهاي آبكاري

 (F010–F019) پسماندهاي تصفيه و پرداخت فلزات
 (F032–F035) پسماندهاي مواد نگهدارنده چوب

 )(F037–F038) پسماندهاي پااليش نفت
  ( F020 - F023 and F026 - F028 ) پسماندهاي محتوي ديوكسين

 گروه صنعتي خاص مانند      17مواد زايد خطرناكي كه از       :  پسماندهاي با منبع مشخص    :K ليست  )  ب
نگهداري و حفاظت از چوب، ساخت رنگدانه هاي معدني، مواد شيميايي آلي، مواد شيميايي معدني، مواد آفت كش،                  

يع مس، صنايع سرب، صنايع آلومينيوم، آلياژهاي فلزي،        مواد منفجره، پااليش نفت، آهن و فوالد، صنايع روي، صنا         
برخي از مثال هاي اين    .  صنايع ثانوي سرب، تهيه مواد دارويي، فرموالسيون جوهر و كك سازي توليد مي شوند               

 فهرست عبارتند از
K004  :  زرد رويرنگ دانه هاي لجن تصفيه فاضالب حاصل از توليد 

 : K083 آيند توليد آنيلينته مانده هاي تقطير در فر 
 :K51 لجن جداكننده هايAPI  

K52:  رسوبات كف مخازن بنزين سرب دار 
اين فهرست شامل مواد زايد خطرناكي است كه داراي سميت حاد               :  مواد با اثرات حاد      :Pليست  )  ج

 .  را مي توان نام بردP076: Nitric oxide، و P051: Endrinدر اين فهرست نمونه هايي مانند . هستند
اين گروه داراي سميت مزمن بوده و عمدتا شامل مواد شيميايي                 :مواد با اثرات سمي    :  Uليست  )  د

فرآورده هاي دورريز شونده، ضايعات و فرآورده هاي نامرغوب و توليد شده و ظروف و پسماندهاي حاصل از                تجاري،  
 U002: Acetone  ،U019: Benzene   ، U051: Creosote مثال هاي اين گروه شامل      .ريخت و پاش هستند   

 .مي باشد
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ماده زايد  خطر  هر فهرست عالوه بر شماره ماده زايد داراي يك كد خطر نيز مي باشد كه مبين خصوصيت                 
 : كدهاي خطر كه در فهرست هاي چهارگانه استفاده مي شوند عبارتند از. مي باشد

I = 1پسماندهاي قابل اشتعال  
C = 2پسماندهاي خورنده  
R = 3اي با ميل تركيبي شديدپسمانده  
E =  طبق دستورالعمل آزمايش استخراج مواد سمي، آزمايش سميت (پسماندهاي سميEP ( 
H = 4پسماندهاي خطرناك حاد  
T = 5پسماندهاي سمي 

 مختلف، خصوصا   ي مربوط به مواد زايد فرآيندها، لجن هاي توليد شده در فرآيندها           عمدتا  K و   Fفهرست  
 مربوط به دوريزها و پسمانده هاي محصوالت        U  و   P مي باشد در حالي كه فهرست        الب تصفيه فاض  يفرآيندها

 .شيميايي تجاري مي باشد
 .براي دريافت اطالعات مربوط به انواع مواد موجود در فهرست ها مي توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد

https://www.epa.gov/hw/defining-hazardous-waste-listed-characteristic-and-mixed-
radiological-wastes 
در صورتي كه پسماندي در فهرست هاي چهارگانه نباشد بايد از نظر مشخصات چهارگانه خطر نيز مورد                  

 :اين مشخصات به صورت زير تعريف و تعيين مي شوند. بررسي قرار گيرد
ند باعث ايجاد خوردگي در فوالد، با         باشد و بتوان   5/12 آنها زير دو و يا باالي         pHبه مواد زايدي كه      :  خورندگي

مايع اسيدي باتري اتومبيل، پسماند اسيدشويي حاصل       .   اينچ در هر سال شوند، گفته مي شود       25/0سرعت باالتر از    
خورندگي پسماندها را   .  از فرآيند توليد فوالد و پسماندهاي محتوي فنل نمونه هايي از پسماندهاي خورنده هستند              

 . تعيين كردSW-846 Test Method 1110Aمي توان با روش 
 درجه سانتيگراد و يا جامداتي كه مي توانند باعث          60مايعاتي كه داراي نقطه اشتعال پايين تر از          :  قابليت اشتعال 

بر طبق تعريف دپارتمان حمل و نقل آمريكا، يك         همچنين اگر ماده اي     .  ايجاد آتش در دما و فشار استاندارد شوند       
پسماندهاي روغني، حالل هاي   .  ، آن ماده نيز اشتعال پذير مي باشد        يك اكسيد كننده باشد    گاز فشرده شده يا       

روش هاي اندازه گيري اشتعال پذيري شامل        .  مصرف شده و رنگ ها نمونه هايي از مواد اشتعال پذير هستند              
 SW-846 Test Method) و ستا فلش       ,(SW-846 Test Method 1010A) مارتنز   -روش هاي پنسكي 

1020B) و روش اشتعال پذيري جامدات (SW-846 Test Method 1030)مي باشد  . 
معموالً مواد ناپايداري هستند كه در حالت عادي بدون وقوع انفجار، تغيرات شديدي در                 :واكنش پذيري 

 يا باعث   آنها اتفاق مي افتد و با هوا و آب واكنش داده و يا در اثر مخلوط شدن با آب، پتانسيل انفجاري داشته و                         
 اين مواد در صورتي كه در شرايط بسته بوده و در معرض گرما و شعله قرار داشته باشند، . انتشار ذرات سمي شوند

                                                 
1 Ignitable Wastes 
2 Corrosive Wastes 
3 Reactive Wastes 
4 Acute Hazardous Wastes 
5 Toxic Wastes 
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 )از لحاظ سميت شيرابه ( حداكثر غلظت مجاز -1جدول 
 

 (USEPA)كد ماده  نام ماده
 غلظت مجاز

 )ميلي گرم بر ليتر(
 D004 5 آرسنيك

 D005 100 ريمبا
 D018 5/0 بنزن

 D006 1 كادميوم
 D019 5/0 تتراكلريد كربن

 D020 3% كلردان
 D021 100 كلروبنزن
 D022 6 كلروفروم
 D007 5 كروم

 D023 200 كرزول-متا
 D024 200 كرزول-ارتو
 D025 200 كرزول-پارا

 D026 200 كرزول
D 2,4 D016 10 

 D027 5/7  دي كلروبنزن4و1
 D028 5/0  دي كلرواتان2و1
 D029 7/0  دي كلرواتيلن1و1
 D030 13/0  دي نيتروتولوئن4و2

 D012 2% اندرين
 D031 008/0 هپتا كلر

 D032 13/0 هگزا كلروبنزن
 D033 5/0 هگزا كلروبوتادي ان
 D034 3 هگزا كلرو اتان

 D008 5 سرب
 D013 4/0 ليندان
 D009 2/0 جيوه

 D014 10 متوكسي كلر
 D035 200 متيل اتيل كتن
 D036 2 نيترو بنزن
 D037 100 پنتا كلروفنل
 D038 5 پيريدين
 D010 1 سلنيوم
 D011 5 نقره

 D039 7/0 تترا كلواتيلن
 D015 5/0 توكسافن

 D040 5/0 تري كلرواتيلن
 D041 400  تري كلروفنل5و4و2
 D042 2  تري كلروفنل6و4و2

 TP 2,4,5( D017 1(سيلوكس 
 D043 2/0 وينيل كلرايد
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همچنين تمام موادي كه بر اساس تقسيم بندي سازمان حمل و نقل آمريكا در گروه مواد                   .  باعث انفجار مي شوند  
نمونه معروف  .   باشند نيز پسماند واكنش پذير يا مواد با ميل تركيبي شديد مي باشند             B و   Aمنفجره ممنوعه گروه    

 .انيد مي باشداين گروه مواد آبكاري محتوي سي
هدف از تعيين مشخصات سميت، شبيه سازي فرآيند دفن يا دفع پسماند در محيط زيست مي باشد تا                      :  سميت

، باعث نشت فلزات يا ديگر       يا در محيط رها شود      قرار داده شود   محل دفن اگر ماده زايد در يك      مشخص شود كه    
روش   (EP  1 براي تعيين اين ويژگي ابتدا از روش          .تركيبات در مقادير بيش از حد قابل قبول خواهد شد يا خير             

استفاده مي شد كه در آن قابليت رهاسازي مواد زايد در ايجاد شيرابه حاوي مواد شيميايي                     )  استخراجي سميت 
 . خطرناك مورد بررسي قرار مي گرفت

ستفاده در اين روش با ا    .   گرديد EP جايگزين روش    TCLP  2 به بعد، روش ديگري به نام        1986از سال   
از تجهيزات مدرن شيمي تجزيه نظير كروماتوگرافي گازي يا اسپكتروفتومتري جرمي، مواد آلي سمي و فلزات                     

 .سنگين مورد آزمايش قرار مي گيرند
، روش دقيق تري براي تعيين سميت مواد است، ولي هزينه آن در مقايسه با روش                 TCLPاگر چه روش    

EP   1جدول   اگر غلظت تركيبات استخراج شده باالتر از ميزان اعالم شده در              در اين روش  .   بسيار باالتر مي باشد 
 .باشد باشد اين ماده در دسته مواد زايد خطرناك قرار مي گيرد

نمونه هايي از پسماندهاي خطرناك داراي خصوصيت سميت مي توان پسماندهاي رنگ محتوي فلزات 
ناشي از دستگاه هاي آناليز، آمالگام دنداني و باتري ها، ، پسماندهاي جيوه ..سنگين مانند روي، كرم، كادميم و

لجن ها و پساب هاي حاصل از پرداخت قطعات كه محتوي تتراكلرو اتلين هستند و پسماندها و لجن ها نفتي حاصل 
 .از صنعت نفت كه محتوي بنزن را نام برد

 تعريف پسماند خطرناك در قوانين ايران

، پسماندهاي ويژه به كليه پسماندهايي گفته       1383سماند كشور مصوب     قانون مديريت پ   2بر اساس ماده    
مي شود كه بدليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال،                    
 خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از                              
. پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند                  

 سال از تصويب قانون، تعاريف و توضيحات الزم و دستورالعمل اجرايي الزم               15متاسفانه عليرغم گذشت بيش از      
نده است و هر ساله حجم قابل        جهت شناسايي و مديريت پسماندهاي خطرناك در كشور معطل و بالتكليف ما              

توجهي از پسماندهاي خطرناك وارد محيط زيست و منابع طبيعي كشور مي شود و در نهايت باعث تخريب محيط                    
 هي به كل  ي صنعت يپسماندهاهمچنين در همين ماده قانوني،      .  زيست و تهديد و تضعيف بهداشت عمومي مي گردد        

 و  يمي گاز، نفت و پتروش      عي صنا يشگاهي پاال ي و پسماندها   ي و معدن   ي صنعت يتهاي از فعال   ي ناش يپسماندها
 .شده است گفته ي و لجن هاي صنعتزهاي براده ها، سررلي و امثال آن از قبيروگاهين

                                                 
1Extraction Procedure  
2Toxicity Characteristic Leaching Procedure  
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  منابع توليد پسماندهاي خطرناك-3
پسماندهاي خطرناك در منابع مختلف در سطح يك اجتماع مانند صنايع مختلف، برخي بخش هاي                    

معموال مهمترين  .  شك شويي ها و عكاسي ها، درمانگاه ها، بيمارستان ها و حتي منازل توليد شوند             خدماتي مانند خ  
همچنين مقداري از پسماندهاي     .  و عمده ترين منبع توليد پسماندهاي خطرناك، بخش هاي صنعتي مي باشد              

ك در كارخانجات و صنايع     ميزان توليد مواد زايد خطرنا    .  خطرناك نيز در منابع شهري و كشاورزي توليد مي شوند         
 . بستگي به نوع صنعت، نوع فرآيند مورد استفاده و در نهايت وجود و يا عدم وجود فرآيندهاي كاهش آالينده دارد

متاسفانه در حال حاضر آمار دقيق و صحيح و منظم و مطمئني در سطح كشور در خصوص پسماندهاي                    
اس آمار منتشره در بقيه كشورها بخصوص در آمريكا و اروپا،           صنعتي خطرناك و غير خطرناك وجود ندارد اما بر اس         

مهمترين و عمده ترين صنايع توليد كننده پسماند خطرناك به ترتيب بر اساس ميزان توليد پسماند خطرناك شامل                  
صنايع ساخت مواد شيميايي، صنايع ذوب فلزات، صنايع استخراج فلزات و صنايع تجهيزات و تاسيسات الكتريكي                  

 . اشدمي ب
بر اساس ميزان پسماند      توليد كنندگان پسماند    ،)CFR Part 262  40( ، قسمت    RCRAبر اساس قانون    

 :خطرناك توليدي در ماه به گروه هاي زير تقسيم مي شوند
 كيلوگرم، پسماند خطرناك حادي     1000كل پسماند خطرناك توليدي در ماه          در اين گروه،    :توليد كنندگان بزرگ  

 كيلوگرم در ماه و پسماندها يا خاك هاي آلوده به پسماندهاي خطرناك توليدي در ماه                  1بيشتر از   توليدي در ماه    
اغلب .   را اجرا كنند   262اين توليد كنندگان موظف هستند كه تمام الزامات بخش           .   كيلوگرم مي باشد  100بيش از   

 توليدي در توليدكنندگان بزرگ شامل      صنايع بزرگ در گروه توليدكنندگان بزرگ قرار مي گيرند و انواع پسماندهاي           
مواد باقيمانده كف مخازن، غبارات، مواد يا فرآورده هاي فرعي شيميايي دورريز، بسته هاي آزمايشگاهي، سرباره،                  

  .لجن يا دوغاب، مايعات مصرف شده و دورريز، پسماندهاي بسته بندي و فاضالب ها مي باشد
 كيلوگرم در   1000 تا   100ماند خطرناك توليدي در ماه بين       كل پس   در اين گروه    :توليد كنندگان كوچك  

اين توليدكنندگان تنها بايد برخي الزمات       .   كيلوگرم در ماه مي باشد     1ماه مي باشد و پسماند حاد توليدي كمتر از           
( توليدكنندگان كوچك طيف وسيعي از فعاليت هاي صنعتي و تجاري از تعمير تجهيزات             .   را اجرا كنند   262بخش  

تا مغازه هاي ارائه خدمات به مشتريان مانند مراكز تعمير          )  تهيه رنگ (گرفته تا ساخت  )  يس زدايي و زنگ زدايي    گر
 . خودرو را در بر مي گيرد

  اثرات بهداشتي و زيست محيطي پسماندهاي خطرناك -4
 مختلف  در صورت عدم مديريت صحيح پسماندهاي توليدي در سطح جامعه و در منابع توليد، آالينده هاي              

ورود پسماندها به محيط زيست مي تواند باعث آلودگي منابع          .  موجود در داخل پسماند وارد محيط زيست مي شود        
بخشي از آلودگي وارده به اين منابع تحت تاثير فرآيندهاي پااليش طبيعي و               .  طبيعي مانند آب، خاك و هوا شود       

ود اما بخش قابل توجهي از آلودگي باعث كاهش           ظرفيت هاي خودپااليي طبيعت تجزيه، تبديل و تخريب مي ش         
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كيفيت منابع طبيعي شده و در نهايتا آالينده ها از طريق فرآيندهاي مختلف در محيط هاي مختلف حركت كرده و                    
نهايتا وارد زنجيره غذايي شده و وارد بدن انسان و حيوان شده و باعث اثرات سوء بهداشتي بر انسان و موجودات                        

جهت اتخاذ راهكار مناسب براي مديريت آلودگي ناشي از پسماندهاي خطرناك الزم است كه كميت               .  زنده مي شود 
و كيفيت آلودگي و سير حركت آن در طبيعت و چگونگي ورود آلودگي به بدن موجودات زنده و ميزان اثرات وارده                       

هداشتي و اكولوژيكي انجام    امروزه اين كار در قالب ارزيابي ريسك هاي ب       .  بر انسان و محيط زيست مشخص گردد      
ارزيابي ريسك، ابزاري است براي درك مخاطرات بهداشتي و محيطي مربوط به پسماندهاي خطرناك و                 .  مي شود

. مي تواند به نحو قابل توجهي اساس تصميم گيري هاي مربوط به مديريت پسماندهاي خطرناك را بهبود بخشد                   
ك پيامدهاي نامطلوب بهداشتي بر انسان و راهكارهاي مناسب           همچنين ارزيابي ريسك مي تواند مردم را در در         

 .براي حل آن كمك كند
در زمينه پسماندهاي خطرناك، ارزيابي ريسك، اطالعاتي را در رابطه با پيامدهاي احتمالي فعاليتها، در                  

كنند شامل  تصميمات مهمي كه مي توانند از برآوردهاي ريسك استفاده            .  اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد     
الزم به ذكر است برآوردهاي ريسك       .  هاي آلوده مي باشد  تصفيه پسماند و پااليش سايت     /هاي دفع انتخاب گزينه 

تنها يك نوع از اطالعاتي هستند كه مورد استفاده قرار مي گيرند و اغلب در تصميمات مربوط به مديريت                            
 .ورد توجه قرار مي گيردپسماندهاي خطرناك، عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز م

 محيط زيست انجام ميشود كه      سالمت انسان و      اي از  بالقوه ريسكهاي  تعيين  ي برا ريسك هاي  يابيارز
 و  ي فعل يوهاي سنار در هر دو    رندهيگ   هاي بالقوه تيبه جمع   ممكن است است كه     ي هاي سم ي از آلودگ  يناش

مواد   در رابطه با  سالمت انسان    ريسك هاي   .قال داده شود  انت   مورد استفاده قرار ميگيرند،    ندهيآسناريوهايي كه در    
 شاخص هاي خطر   صورت به   سرطانزاها  ري غ ي و برا  ي احتمال ابتال به سرطان در طول زندگ         صورت به   سرطانزا

 در محل و خارج از      محيط زيستي را    ات خطر تا   كرده است   تالش كي اكولوژ يابي ارز ن،يعالوه بر ا  .  محاسبه مي شود 
 رايكنند، ز ي م يروي شده است، پ   شنهادي پ EPA كه توسط    رهنمودهايي از   ي روشها به طور كل    نيا.  ندتعيين ك محل  
 اشاره كرد كه    دي حال، با  نيبا ا .   دارد ي روشها بستگ  ني كه در حال حاضر انجام مي شود، به ا         سكي ر يابي ارز عمده

 ، تماسيابيارز ،سكي ريي شناسا شاملمرحله ارزيابي ريسكهار چ .دن نظر مي شوديها به طور مداوم تجد روشنيا
 .  مي باشدسكي رنييتع و تي سميابيارز

 : سكي رييشناسا

در مرحله اول ارزيابي ريسك به درك روشني از مواد شيميايي موجود در يك سايت، غلظت ها و توزيع                     
و بررسي از سايت    يك بازديد   .  آن و چگونگي حركت آنها از منبع به دريافت كنندگان و نقطه پذيرش نياز دارد                  

در اين مرحله داده هايي    .  مي تواند به راحتي بسياري از اطالعات مورد نياز را تامين و آناليزهاي بعدي را تسهيل كند               
،  خاك و رسوب   ،ي آب سطح  ،ينيرزمي آب ز  هوا، هاي  كسي در ماتر  ي آلودگ سطوح،  ني زم يكاربر،  تيسابقه سا مانند  

ژي، ئولوژدرويهي،   شناس نيزم،   قرار مي دهد  ري را تحت تاث    ييايمي ش  و انتقال مواد    ري كه مس  يطي مح مشخصات
 . مورد بررسي قرار مي گيردري بالقوه تحت تاثوتايب و ري بالقوه تحت تاثتيجمعي، توپوگراف، اتمسفر

 ها و مدل كردن     ني و سپس انتخاب مهمتر     ندهي كل آال   يي شناسا ،داده ها   ي گردآور ي روش برا   كي
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 يابي انتخاب و ارز   ي ها بر اساس قضاوت كارشناس    ندهي آال ني مي كند كه مهمتر   هيتوص   EPA. مي باشد  آنها سكير
 غالب،   ها ني و متحرك تر   ني مقاوم تر  ن،ي تر يسم   هاي شاخص بر اساس   ندهي آال انتخاب.  انجام شود   ي كم سكير
 .انجام مي شود تماس ها ني با مهمتريموارد و  و غلظتيي فضاعي به لحاظ توزنيتر

 : ماسارزيابي ت

است كه به طور بالقوه      هايي  تي جمع با  ييايميمواد ش مواجه   شامل برآورد    سكيركمي    يابيمرحله دوم ارز  
 : در ارزيابي تماس مراحل زير دنبال مي شود. هستندمعرض ريسكدر 

 ي تابع آلودگييشناسا
 ي و انتشار آلودگي رهاسازيچگونگ

 ي و بالقوه آتي فعلافتي نقاط درنييتع
  و حساس در معرضي عمومتيع جمييشناسا
   تماس هاي كوتاه و بلند مدتبرآورد

  1يطي محيرهايمس

 راه هاي انتقال   رهي زنج ني تا تماس حاصل شود كه مجموعا به ا         فتدي اتفاق ب  دي با عي از وقا  ي ا رهي زنج كي
 : استري شامل عناصر زري مسكي. نديگومي  اي يطيمح
  الگونكي مانند منبع •
  مانند نشتييايمياد ش موي آزادسازسميمكان •
 ... خاك و،ينيرزمي انتقال مانند آب زطيمح •
 ... انتقال مانند جذب وسميمكان •
 يستي زهيمانند تجز 2 شكلريي تغسميمكان •
 ي تماس مانند منازل مسكوننقطه •
  كنندگان مانند مصرف كنندگان آب شربافتيدر •
  بلعاي كننده مانند استنشاق افتي تماس با درراه •
 سكي معرض ر هاي درتيجمع •
  آلودهتي سايكي در معرض در نزدتيجمع •
  آلودهتي سايكيدر نزدمستقر  ندهي آتيجمع •
 ...لوده به سرب وآ هاي تي مانند كودكان در مورد ساتي گروه هاي خاص جمعريز •
 تي سايابي مشغول به كار در دوره اصالح و بازي احتمالكارگران •

                                                 
1 Environmental pathways 
2 Transformation 
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 : تي سميابيارز

 مورد نظر   ييايمي هر ماده ش   يرا برا )  پاسخ- رابطه دوز  يعني  (تي سم سك،ي ر يابي ارز ندي مرحله از فرا   نيا
گرفته در نظر     ياضير هاي   به شكل ثابت   سكي قرار دادن در معادالت محاسبه ر       يبراي ها  خروج.   مي كند نييتع

 دي با ي سم شناس  يابي ارز ني همچن سك،ي محاسبه ر  ي برا ياضي از ثابت هاي ر   اي-عالوه بر ارائه مجموعه   .  شوندمي 
 ي ممكن است برآوردها    تي عدم قطع  ني دهد كه چگونه ا     حي كند و توض    لي اعداد را تحل    ني ا ي ذات تيعدم قطع 

 مواد شيميايي به مواد سرطان      ي بند يم انسان، تقس  ي سالمت سكي ر نييبه منظور تع    . قرار دهد  ري را تحت تاث   سكير
 سرطانزا عمل   ريعنوان مواد سرطانزا و هم غ        هم به     ييايمي از مواد ش    يبعض.  انجام مي شود  زا و غير سرطانزا    

 در مورد   ي عموم يهاينگران.  شوند مي  دهي بالقوه سالمت انسان د    سكي رو در هر دو نوع محاسبه ر       ني و از ا   كنندمي 
 ي برا يلي مسئله دل  ني حال، ا  ني است؛ با ا   شتري ب رسرطانزاي در رابطه با مواد سرطان زا نسبت به غ           يخطر سالمت 

 ني ب زيتما.  ستي ن ،كنند نمي  جادي كه سرطان ا   ييايمي و مواد ش   شوندي كه باعث سرطان م    ييايميد ش  موا اني م زيتما
 ي و باعث مي شود كه دو مدل متفاوت برا         كندي را به طرق مختلف استنباط م       ي دو پاسخ سم   رايآنها مهم است، ز   
 دو دسته مواد    ي برا سكي ر ياضي ر اني ب ن،يبنابرا  .ردي مورد استفاده قرار گ    ، به عنوان عملكرد دوز    يالقاء واكنش سم  

 . متفاوت استييايميش
به عنوان مثال   ( مواد سرطانزا به عنوان بروز سرطان در طول عمر           يدوز برا -به طور معمول روابط پاسخ      

.  گزارش مي شود  بي ش ي فاكتورها در مورد مواد سرطانزا، معادالت به نام      .   با دوز گزارش مي شود    سهيدر مقا )  احتمال
 نيا.   است ييايمي مواد ش   يي شناخته مي شود، نشان دهنده قدرت سرطان زا          بيه به عنوان فاكتور ش       ك ب،يش

دوز سرطان محاسبه مي شود و به صورت معكوس         - پاسخ   ي درصد منحن  95 از   شي ب نانيمحاسبه با فاصله اطم   
 مواجه با ضرب    كي  يان برا  احتمال ابتال به سرط     ن،يبنابرا.  شودي م انيب)]   روز لوگرميك/  ( گرم   يليم[دوز، مانند   

 . در دوز محاسبه مي شودبيكردن فاكتور ش

 : خطرييشناسا

 مرحله  نيا.   است سكي انسان، برآورد ر    ي سالمت سكي ر يابي ارز اي- چهار مرحله  ندي فرا ييمرحله نها 
 همه  ي كه برا  هاست-رندهي سرطانزا به گ   ريسرطانزا و غ   هاي  سكي ر ي هاي كم ني از محاسبه تخم   يشامل بخش 

ي،  حداكثر مواجه فرد   ي مواجه و برا   ري هر سه مس   ي برآوردها برا  معموال.   مواجه در نظر گرفته شده است      يوهايارسن
 ي كم يابي ساده هستند و ارز    ي محاسبات نيچن  .شوند-ي محاسبه م  ، در معرض مواجه   تي جمع ني محتملتر نيهمچن

 . دهند-ي را انجام مسكير
)  تعيين مي شود   مواجه يابي در ارز  كه( روزانه مزمن     ممكن است به صورت دوز جذب       يي سرطانزا سكير

:  است ي اصطالح واقع  كي حاصلضرب   نيا.   شده باشد  فيتعر)  تي سم يابيانتخاب شده با ارز     (بيدر فاكتور ش    ضرب
 : استري به شرح زسبهمحا. ييايمي مواد شني مواجه با اجهي در طول عمر در نتياحتمال ابتال به سرطان اضاف

SFIRISK C ×=  
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IC جذب روزانه مزمن ماده سرطانزا (mg/kg.d)  
SF يي سرطانزابيفاكتور ش(kg.d/mg)  

 يني شاخص نسبت دوز تخم     نيا.  شود مي  في با توجه به شاخص خطر توص       رسرطانزاي غ سكيمعموال ر 
 است   مواجه دارد و ممكن    ري به مس  يغلظت مرجع بستگ  .  است (RfC)  از مواجه به غلظت مرجع     يجذب شده ناش  

 ري شرح ز  هشاخص خطر ب  .   باشد ري همان مس  ي غلظتها استفاده شوند كه اطالعات مواجهه برا         ني ا يفقط زمان 
 :محاسبه مي شود

RfcIHI N/=  
HI  بدون بعد(شاخص خطر( 

IN رسرطانزايجذب روزانه مزمن غ (mg/kg.d)  

 Rfc غلظت مرجع (mg/kg.d)  

EPA     طول  ي سرطان اضاف  سكي سرطانزاها را به عنوان ر      ي قبول برا  قابل هاي  سكي در حال حاضر ر 
 . كرده استنيي تع1  به عنوان شاخص خطر كمتر از رسرطانزاهاي غي  و برا10 -6 تا 10 -4عمر در محدوده 

  خطرناك  مديريت پسماندهاي-5
ريت يكپارچه  در سيستم هاي نوين مديريت پسماندهاي خطرناك، اساس كار مبتني بر توسعه پايدار و مدي              

در اين سيستم كليه مراحل توليد تا دفع نهايي پسماند مورد ارزيابي و بررسي دقيق قرار                  .  و جامع پسماند مي باشد   
مراحل مختلف مديريت نوين      .  مورد توجه مي باشند   “  از آغاز توليد تا پايان دفع        ”مي گيرد و مديريت، مواد       

 :پسماندهاي خطرناك به صورت زير است
  نگهداري مواد زايد خطرناكتوليد و. 1
 جلوگيري از توليد آلودگي و حداقل سازي ضايعات. 2
 بازيابي و بازيافت. 3
 جمع آوري و انتقال. 4
 تصفيه. 5
 دفع نهايي. 6

 نگهداري و ذخيره سازي مواد  -5-1

نباشد، در صورتي كه انجام فرآيندهاي كاهش آالينده و يا استفاده مجدد و بازيافت در محل توليد ميسر                    
اين شرايط بايد تا زماني كه       .  ضرورت دارد تا پسماندها در محل هاي مشخص با شرايط خاص نگهداري شوند               

 .ارسال نشده، همواره مورد توجه جدي توليد كننده قرار گيرد) تصفيه و يا دفع نهايي(پسماند براي ساير عمليات 
نگهداري   هايي بدون هيچ خطري حفظ و     پسماندهاي خطرناك بايد تا لحظه حمل براي تصفيه يا دفع ن           

 خطرناك در ظروف نگهداري     پسماندهايصورتي كه     در.  نگهداري مواد در مخازن يا ظروف انجام مي گيرد       .  گردند
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 اين ظروف معايبي هم     . انعطاف پذيري بيشتري دارند    بارگيريشوند قابليت حمل آنها آسان تر مي شود و در هنگام           
 پذيري، واژگون شدن، مشكل بازرسي تعداد زياد ظروف براي تشخيص نشت احتمالي،              صدمه:  دارند كه عبارتند از   

 .سادگي حمل و نقل و انبارسازيبه دليل  در محل توليد پسماندنگهداري زياد 
 : ظروف نگهداري بايد داراي شرايط زير باشند

 .عدم آسيب ديدگي •
 . ماه نگهداري بدون نشت و هيچ گونه صدمه3 تحمل  •
 .عمليات حمل و نقل و احتمال واژگون شدن از كاميونهاتحمل فشار  •
 .تمايل مطلوب حمل كنندگان براي حمل آنها •
ظروف بايد با پسماندها سازگاري داشته باشند مثالً اسيدها و قلياها بايد در ظروف پالستيكي و شبكه                       •

 .فوالدي ضد زنگ ريخته شوند تا به ظروف صدمه وارد نشود
 .بسته بودن درب ظروف •
 خي تار ات،ي كننده، محتو  دي شامل نام تول   ي برچسب مناسب  ي دارا دي خطرناك با  دي مواد زا  يام ظروف حاو  تم •

 . خطرناك باشددي ماده زاي و طبقه بندديتول
 : در نگهداري پسماندهاي قابل اشتعال يا با ميل تركيبي زياد موارد زير بايد رعايت شود

 .سيساتأ متر از ت15رعايت فاصله حداقل  •
 .از منابع احتراق يا واكنشدوري  •
 …دهنده در محل نگهداري نظير نكشيدن سيگار و  نصب عاليم هشدار •

 : رعايت موارد زير به منظور جلوگيري از نشت حاصل از انبساط محتويات ظروف ضروري است
 .باقي گذاشتن فضاي خالي براي انبساط در هنگام پركردن ظروف •
 .ز به تهويهنگهداري ظروف در يك محوطه سربسته مجه •
 .درصورت نگهداري پسماندها در محوطه سرباز، پسماندها بايد دور از تابش مستقيم نور خورشيد باشند •
 .صورت نگهداري مواد زايد در محوطه سرباز، بايد از شبكه هاي داراي رنگ روشن استفاده شود در •
ي و مديريت    و جد  قيه توجه دق   ب ازي خطرناك ن  دي خطرناك، اختالط مواد زا    دي مواد زا  ي نگهدار تيريدر مد  •

 را به وجود آورده كه      ي خطرات جد  گر،يكدي با   بي خطرناك در صورت ترك    دي از مواد زا   ياريبس.  داردصحيح  
 مي تواند شامل آتش    مواد  نيخطرات حاصل از اختالط ا    .   ناسازگار اطالق مي گردد   دياصطالحاً به آنها مواد زا    

 توليد   باعث اسيدها با قلياها    مثال اختالط براي  .   اطراف باشد  طيح در م  ي سم ي انفجار و انتشار گازها    ،يسوز
توليد گاز   و    و انفجار  ي آتش سوز   باعث فلزات با اسيدها و قلياها     اختالط  .   مي شود  واكنش شديد   و گرما

 ي توليد سيانيد هيدروژن سم     باعث  سيانيد با اسيدها   ي هاي حاو محلولاختالط  .   مي شود هيدروژن قابل اشتعال  
 . مي شودز سولفيد هيدروژنيا گا

و ي نوشته شود    توسط مواد پاك نشدن      ظرف يروشروع استفاده و ذخيره سازي بايد      مشخص بودن تاريخ     •
 .ميسر باشد يخواندن آن به آسان
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  پالت ي هم بر رو   ي و حداكثر به ارتفاع دو بشكه رو       ي در رديف هاي دوتاي    بايد  ظروف   RCRA اساس   بر •
 .ي بين رديف ها وجود داشته باشد انجام بازرسي سانت برا80 حدود ير كناي كافي فضاچيده شوند و

الزم به ذكر است كه محل نگهداري ظروف بايد به طور هفتگي بازرسي شوند تا از نشت و انتشار                          
در اين بازرسي از وضعيت ايمني، شرايط محل نگهداري و ظروف اطالعات            .  موادزايد خطرناك اطالع حاصل گردد    

 . آيدكافي بدست مي

 جلوگيري از توليد آلودگي و كمينه سازي ضايعات -5-2

يكي ديگر از مراحل بسيار مهم مديريت مواد زايد خطرناك، جلوگيري از توليد آلودگي در محل توليد                     
در طي سال هاي اخير كلمات مختلفي براي كاهش يا حذف توليد ماده زايد خطرناك مورد استفاده قرار                    .  مي باشد

، 1مهمترين آنها مي توان به واژه هايي چون حداقل سازي ضايعات، كاهش آلودگي در منبع توليد                   گرفته كه از     
 . اشاره كرد2جلوگيري از توليد آلودگي، بازيابي و استفاده مجدد

، سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا، كمينه سازي ضايعات را به عنوان عاملي براي                  1986در سال   
بر اساس اين تعريف كاهش مواد زايد خطرناك شامل            .   خطرناك به كار برد     كاهش حجم يا سميت مواد زايد       

كاهش ميزان آلودگي در منابع توليد و يا بازيافت آنها بوده و باعث كاهش حجم يا كميت مواد زايد خطرناك،                          
، سازمان  1989در سال   .  كاهش سميت مواد زايد خطرناك و كاهش حجم و سميت به صورت هم زمان خواهد شد               

 :اظت محيط زيست آمريكا مجدداً كمينه سازي ضايعات را به صورت زير تعريف نموده استحف
به حداقل رسانيدن پسماندها عبارت است از تكنيك و يا اصالح فرآيند توليد بوده كه باعث مي شود تا مقدار و                    "

 ."يا سميت مواد زايدي كه براي عمليات تصفيه و يا دفع ارسال مي گردند، كاهش يابد
جلوگيري از توليد آالينده شامل مديريت مواد شيميايي براي كاهش ريسك، شناسايي و برآورد انتشار                   

در واحدهاي صنعتي در آمريكا و ساير كشورهاي پيشرفته بعد از           .  مواد آالينده و حداقل سازي توليد پسماند مي باشد       
به دليل افزايش هزينه دفع مواد زايد        .  ت تالش هاي زيادي به منظور جلوگيري از توليد آلودگي شده اس            80دهه  

، و تصويب قوانين جديد جدي و         )انگيزه اقتصادي (خطرناك كه توام با افزايش شديد ماليات دفع بوده است                
و افزايش آگاهي آحاد جامعه در كشورهاي پيشرفته، كاهش توليد              )  انگيزه هاي قانوني و مقرراتي    (سختگيرانه  

سماند مورد توجه جدي و اساسي قرار گرفته است و توفيقات بسياري در اين زمينه به                پسماند و پيشگيري از توليد پ     
عمل آمده است و اين كشورها توانسته سياست توسعه پايدار را تا حد زيادي در بحث مديريت پسماندهاي عادي و                     

 ايران و به منظور     با توجه به اهميت موضوع به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه مانند            .  خطرناك پياده كنند  
ارائه الگوهاي صحيح مبتني بر واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي موجود، در اين قسمت عوامل موثر بر كاهش                      

 .پسماند به صورت مختصر بررسي مي شود
 در حال حاضر انگيزه اقتصادي يكي از مهم ترين انگيزه هاي واحدهاي صنعتي براي                  :عوامل اقتصادي )الف

                                                 
1Source Reduction  
2Reuse  
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در بسياري از موارد، انجام اين گونه عمليات، باعث باال رفتن سود اقتصادي در              .  ش آلودگي است  انجام عمليات كاه  
واحدهاي صنعتي شده، كه عمدتاً در اثر كاهش ميزان پرداخت هزينه براي تصفيه و دفع مواد زايد خطرناك و يا                       

 . ه استحتي فروش برخي از زايدات به عنوان ماده اوليه برخي ديگر از صنايع حاصل شد
عامل اصلي باال رفتن سود اقتصادي، هزينه بسيار باالي دفع مواد زايد خطرناك در كشورهاي پيشرفته                   

به عنوان مثال در طي سال هاي اخير، هزينه        .  مانند آمريكا، ژاپن و كشورهاي اروپايي در سال هاي اخير بوده است           
 درصد افزايش يافته و بدين ترتيب بسياري از            30 تا   20دفع مواد زايد خطرناك در آمريكا، در هر سال بين               

طرح هاي بازيافت كه در سال هاي گذشته از نظر اقتصادي غير قابل توجيه بوده، هم اكنون داراي توجيه اقتصادي                   
اين در حالي است كه در كشور ما متاسفانه توليد كنندگان با خيالي آسوده، پسماندهاي خطرناك را                 .  خوبي مي باشند 

شكار يا پنهان بدون هيج گونه هزينه اي و يا با هزينه بسيار ناچيز در محيط زيست رها و تخليه                           به صورت آ  
 .مي كنند
 دومين انگيزه براي انجام طرح هاي كاهش آلودگي، تدوين و وضع قوانين و                :عوامل قانوني و مقرراتي   )  ب

خطرناك توسط مجامع قانوني و     مقرراتي است كه به صورت مداوم در خصوص مراحل مختلف مديريت مواد زايد               
بر اساس اين قوانين، واحدهاي صنعتي مي بايست ميزان مواد زايد خطرناك توليدي              .  ادارات ذيربط وضع مي گردد   

خود را تا حد ممكن كاهش داده، و عالوه بر آن هر ساله گزارش به حداقل رساني ضايعات خود را نيز گزارش                           
ز كاستي و كاهلي شديد و وسيعي حمكفرماست و سازمان ناظر بسيار ناكارآمد و               در كشور ما در اين زمينه ني       .نمايند

 .ناتوان ظاهر شده اند
 انگيزه مهم ديگر براي واحدهاي صنعتي به خصوص در كشورهاي پيشرفته، باال               :افزايش آگاهي عمومي  )  ج

اين عدم تحمل   .  ناك مي باشد رفتن آگهي هاي زيست محيطي مردم و عدم تحمل آنها به ادامه توليد مواد زايد خطر              
به صورتهاي مختلف توسط مردم بروز مي نمايد كه از آن جمله مي توان به تحريم محصوالت توليدي از واحدهاي                   

بايد در نظر داشت كه همواره مردم هستند كه         .  صنعتي كه موازين زيست محيطي را رعايت نمي نمايند، اشاره كرد          
طرناك قرار مي گيرند و لذا آنها هستند كه همواره اصرار دارند تا توليد اين               در معرض ريسك حاصل از مواد زايد خ       

 در كشور ما     .نوع مواد كه اثر منفي بر سالمتي موجودات و محيط زيست دارد، به حداقل ممكن كاهش يابد                      
ميقي فرو  متاسفانه شناخت و گاهي مردم در اين خصوص بسيار پايين و كم بوده و جامعه از اين حيث در انفعال ع                      

 .رفته است

 روش هاي اجرايي كاهش آالينده 

در اين قسمت   .  براي كاهش توليد پسماند در صنايع روش هاي مختلفي پيشنهاد و به كار گرفته شده است              
 .مهمترين روش ها به طور مختصر معرفي مي شود

 كاهش حجم مواد زايد خطرناك

وش هاي مناسب براي كاهش حجم آن              يكي از مهم ترين روش هاي كاهش آالينده، پيدا كردن ر              
اين روش ها مي توانند شامل اصالح فرآيند توليد، جداسازي جريان مواد زايد و همچنين استفاده مجدد آنها                .  مي باشد

 .باشد
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 : اين اصالحات مي تواند در موارد زير صورت پذيرد:اصالح در فرآيند توليد ) الف
  مواد اوليه-
  تجهيزات-
 مل هاي عملياتي دستورالع-
  نگهداري مواد-
  محصوالت نهايي-

با استفاده از اين روش ها بسياري از شركت هاي معتبر در سطح دنيا، حجم ضايعات توليدي خود را به                       
مثال هاي مختلفي در خصوص اصالح و جايگزيني مواد اوليه در صنايع وجود داشته             .  حداقل ممكن كاهش داده اند    

به عنوان مثال مي توان در واحدهاي چاپ،       .  ها جايگزيني مواد تميز كننده سطوح مي باشد       كه يكي از مهم ترين آن     
در برخي از موارد نيز استفاده از اسيدها و بازهاي           .  پاك كننده اي با پايه آبي را جايگزين پاك كننده هاي آلي نمود            

 نيز، تغيير نوع ماده اوليه        در برخي موارد  .  مي گردد)  مثل هگزان (معدني باعث كاهش مصرف حالل هاي آلي         
 .مصرفي به ماده اي با كيفيت باالتر مي تواند ميزان توليد ماده زايد خطرناك را كاهش دهد

به هر حال روش هاي اصالحي متفاوتي براي كاهش آالينده در واحدهاي مختلف صنعتي وجود داشته كه بايد                  
خي راهكارهاي كاهش آالينده براي يك واحد آبكاري        به عنوان نمونه بر   .  در هر صنعت به طور مجزا بررسي شوند       

 : فلزات عبارتند از
  افزايش زمان آبكشي قطعات-
  استفاده از هواي با فشار كم جهت جدا كردن قطرات از قطعات-
 در باالي وان هاي آبكاري) اسپري( شستشو با استفاده از سيستم افشانك -
 بكاري به حداقل رساندن غلظت فلزات در وان هاي آ-
 )جهت كاهش انتقال مواد به وان شستشو( حركت چرخشي قطعات در باالي وان آبكاري -

از آنجايي كه مديران توليد و كارشناسان با خط توليد و فرآيند كارخانه خود آشنايي كافي دارند، لذا                         
مچنين ضروري است كليه    ه.  مي توانند راه حل هاي جالب و مبتكرانه اي را در راستاي اصالح خط توليد ارائه دهند               

 . پرسنل خط توليد، در جريان نوع و دليل تغييرات قرار گيرند تا حداكثر همكاري را در اين رابطه داشته باشند
 يكي ديگر از روشهاي مؤثر كاهش مواد زايد در منبع             :جداسازي جريانهاي مختلف مواد زايد خطرناك      )  ب

به عنوان مثال اگر مقدار     .  مواد زايد خطرناك با يكديگر مي باشد     توليد، جلوگيري از مخلوط شدن جريانات مختلف         
كمي از يك ماده خطرناك خاص، با حجم زيادي از ماده زايد غير خطرناك مخلوط شود حاصل كار، حجم وسيعي                     

با جداسازي جريانهاي مختلف، ضمن كاهش       .  از ماده زايد خطرناك بوده كه بايد مورد تصفيه و دفع قرار گيرد               
روش ديگر  .  واد زايد خطرناك توليدي، مي توان عمل تصفيه را نيز راحت تر و كم هزينه تر انجام داد                      حجم م 

 . كاهش آالينده جلوگيري از تماس آبهاي خنك كننده، با ساير جريانات مواد زايد خطرناك و فاضالبها مي باشد
 توليد پسماند، يكي از      داشتن نقشه كامل از سيستم جمع آوري فاضالبهاي مختلف و ساير چشمه هاي              

در برخي مواقع، جداسازي مواد جامد از ساير         .  پيش نيازهاي اجراي سيستم جداسازي و تفكيك پسماند مي باشد          
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به عنوان نمونه يكي از منابع اصلي توليد آالينده، در بسياري از واحدهاي                 .  مواد مي تواند بسيار مؤثر واقع شود      
هاي كنترل آلودگي هوا بوده كه مي بايست به صورت جداگانه جمع آوري             صنعتي ذرات جمع آوري شده از سيستم       

به عبارت ديگر بايد با انجام اين گونه عمليات، از ورود مقدار قابل توجهي از مواد زايد به سيستم                       .  و دفع گردند  
 . جمع آوري پساب و پسماند جلوگيري شود

وان ماده زايد خطرناك مي توانند داراي كاربردهاي        بسياري از مواد دورريخته شده تحت عن       :استفاده مجدد )  ج
به عنوان مثال حالل هاي مصرفي با ناخالصي پايين مي توانند براي پاك كردن قطعاتي كه                   .  ديگري نيز باشند  

نمونه بارز در اين خصوص استفاده از تولوئن در صنعت چاپ              .  حساسيت كمتري دارند، مورد استفاده قرار گيرند        
عت چاپ، تولوئن هم به عنوان عامل پاك كننده در پرس ها و هم به عنوان عامل رقيق كننده                       در صن .  مي باشد

در صورتي كه بتوان از تولوئن براي پاك كردن يك رنگ خاص استفاده نمود، امكان                 .  جوهر به كار برده مي شود    
 . استفاده از آن به عنوان رقيق كننده جوهر نيز وجود دارد

در اين فرآيند زنگ آهن توسط اسيد       .  يابي اسيد مصرف شده در صنايع فوالد است        مثال ديگر، فرآيند باز   
مايع حاصل از اين فرآيند، يك ماده زايد خطرناك بوده و            .   مي گويند 1حذف مي گردد كه به آن اصطالحاً پيكلينگ      

ه و بايد مورد    از طرفي لجن حاصل از فرآيند خنثي سازي نيز ماده زايد خطرناك محسوب گرديد               .  بايد خنثي شود  
 . تصفيه مجدد قرار گرفته و يا تحت شرايط خاص دفع شود

معموالً تاريخ مصرف   .  منبع ديگر مواد زايد خطرناك، مواد خامي است كه تاريخ مصرف آنها سپري شده است                
در (اد  اين گونه مواد به صورت محافظه كارانه اي تعيين مي شود و در پاره اي از موارد امكان استفاده از اين مو                         

 . وجود خواهد داشت) صورت تأييد آزمايشگاه

 كاهش سميت جريانات حاوي مواد زايد خطرناك

تعداد قابل توجهي از روشهاي كاهش سميت وجود دارد، كه با استفاده از آنها مي توان ميزان سميت مواد                   
اصالح فرآيند  .  د خطرناك شود  زايد خطرناك را به گونه اي تقليل داد كه باعث حذف ماده مزبور از ليست مواد زاي                  

همچنين با اصالح تجهيزات نيز مي توان سميت مواد         .  يكي از اقدامات كاهش سميت مواد زايد خطرناك مي باشد         
از جمله اثر اين گونه اقدامات كاهش و يا حذف نشتي بوده كه با انجام اقدامات ساده                  .  زايد خطرناك را كاهش داد    

يش مستمر و قرار دادن سيستم زنگ خطر در هنگام باال بودن نشت مواد، قابل اجرا                 مانند استفاده از سيستم هاي پا    
 .مي باشد

در پاره اي از موارد نيز مي توان با انجام كارهاي ساده و ارزان مانند مديريت امور، ميزان سميت مواد زايد                     
م به كاركنان در جهت      براي انجام اين كار همچنين ضروري است كه آموزش هاي الز           .  خطرناك را كاهش داد    

 . كاهش ميزان آالينده داده شود
يكي ديگر از مهم ترين و كاربردي ترين روش هاي كاهش سميت، عدم استفاده و تغيير نوع مواد زايد                      

به عنوان مثال در اين مورد مي توان به استفاده از              .  خطرناكي است كه در فرآيند مورد استفاده قرار مي گيرند           
مباحث اقتصادي در جايگزيني مواد، نقش بسيار       .  انيدي در واحدهاي آبكاري فلزات اشاره نمود      محلول هاي غير سي  

                                                 
1Pickling  
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مهمي داشته به گونه اي كه در سالهاي اخير به دليل باال رفتن هزينه هاي دفع و تصفيه مواد زايد خطرناك،                           
 . استفاده از مواد بي ضررتر در صنايع از رشد جالب توجهي برخوردار بوده است

  بازيابي و بازيافت-5-3

هنگامي كه كاهش حجم و يا كاهش سميت يك ماده زايد خطرناك ميسر نباشد، در برخي موارد مي توان از                      
بهترين محل جهت بازيابي و بازيافت ماده زايد خطرناك،          .  طريق فرآيندهاي ديگر، به گونه اي آن را بازيابي نمود          

اد زايد خطرناك به يك مجتمع در خارج از محل توليد عالوه بر              محل توليد آن است چون معموالً حمل و نقل مو          
خطراتي نظير نشت و تصادفات احتمالي ماشين هاي       .  باال بردن هزينه، ممكن است خطراتي را به دنبال داشته باشد          

 مهمترين پسماندهاي صنعتي كه در محل توليد      .  حمل و نقل مواد زايد خطرناك از جمله اين گونه موارد مي باشد            
 TRIگزارشهايي كه اخيراً از      .  مي توانند بازيابي يا بازيافت شوند، شامل آب، حالل، روغن و مواد جامد مي باشد                

 منتشر شده نشان مي دهد كه صنايع شيميايي پيشرفتهاي عمده  اي در كاهش             EPA)  فهرست مواد سمي منتشره   (
 . توليد مواد زايد شيميايي خطرناك داشته  اند

  حمل و نقل -5-4

يكي از مهم ترين مراحل مديريت پسماندهاي خطرناك، انتقال پسماندهاي خطرناك از واحدهاي توليدي              
جمع آوري پسماندهاي خطرناك جهت      .  به تأسيسات بازيابي و بازيافت، تصفيه و دفع مواد زايد خطرناك است              

) شركت هاي صالحيت دار  (ژه  حمل به تأسيسات مورد نظر، بايد توسط توليد كننده پسماند و يا حمل كننده وي                   
 :معموالً بارگيري وسائل نقليه جمع كننده پسماند خطرناك به دو روش به شرح زير انجام مي پذيرد. صورت پذيرد

پسماندهايي كه در مخازن حجيم نگهداري و ذخيره شده اند توسط پمپ به داخل وسائل نقليه حمل                   .  1
 .كننده مواد منتقل مي شوند

ره شده در بشكه هاي در بسته به طور دستي و يا با استفاده از وسايل مكانيكي به                     پسماندهاي ذخي .  2
 .داخل كاميون هاي كفي منتقل مي شوند

ظروف محتوي پسماندهاي خطرناك مي بايست بدون اينكه باز شوند به مراكز تصفيه و دفع نهايي منتقل                
 انتخاب روش حمل بستگي به مسافت حمل مواد زايد           .شده و افراد نبايد در تماس مستقيم با اين مواد قرار گيرند            

معموالً در مواردي كه فاصله بين مركز توليد و تصفيه و دفع كم باشد، استفاده از بشكه و حمل با                       .  خطرناك دارد 
در عوض در صورتي كه مسافت حمل و نقل مواد زايد زياد باشد، استفاده از                .  كاميون هاي كفي ترجيح داده مي شود    

 . هاي بزرگ مخزن دار، تريلرها و واگن هاي مخزن دار مخصوص راه آهن پيشنهاد مي گرددكاميون 
وزارت (در تعيين مقررات مربوط به حمل و نقل مي بايست نظرات سازمان ها و وزارت خانه هاي مرتبط                    

مل مواد   تأكيد مي كند كه مقررات مربوط به ح         RCRAبه عنوان نمونه قانون      .  به طور كامل لحاظ گردد     )  راه
در اين خصوص بايد كليه     .   مطابقت داشته باشد   (USDOT)خطرناك بايد با مقررات سازمان حمل و نقل آمريكا           

 .مقررات از جمله موارد ذيل مد نظر قرار گيرند
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 و شماره هويت مربوط به پسماند) نوع خطر(انتخاب نام محموله، طبقه بندي . 1
 ي محمولهبسته بندي، برچسب گذاري و عالمت گذار. 2
 داشتن مجوز معتبر از سازمان هاي مرتبط در خصوص حمل پسماندهاي خطرناك. 3
  خطرناك كه قرار است حمل گرددپسماندهايتكميل برگه مشخصات . 4
 تهيه بارنامه براي پسماندهاي خطرناك و مسائل مربوط به آن. 5

وط به پسماند خطرناك بايد توسط      و شماره هويت مرب   )  نوع خطر (انتخاب نام محموله، تعيين طبقه بندي       
كليه ظروف يا   .  توليد كننده و بر اساس نتايج آزمايشگاهي و يا تجربيات به دست آمده در فرآيند توليد تعيين گردد                   

همچنين نصب اعالن هاي هشدار دهنده     .  مخازن حمل پسماند خطرناك نيز بايد قبل از حمل، برچسب گذاري شوند          
معموالً .  ماند خطرناك، وظيفه مشترك توليد كننده ماده زايد و حمل كننده است             بر روي وسايل حمل و نقل پس       

 .اعالن هاي مناسب بايد توسط توليد كننده پسماند خطرناك تهيه و در اختيار حمل كننده قرار گيرد
بديهي است كه حمل پسماند خطرناك به تأسيسات تصفيه، نگهداري و دفع پسماند، نياز به بارنامه                      

اين بارنامه حاوي اطالعاتي است كه بايد از لحظه توليد تا دفع نهايي ماده زايد خطرناك همراه آن                  .  اردمخصوص د 
 .باشد

كاهش پيامدهاي زيست محيطي آنها دخالت         موارد زير به ترتيب در ايمني بيشتر حمل پسماندهاي خطرناك و             
 : دارند
 استفاده از ظروف متناسب با نوع ماده  ♦
 اي برجسته و شب نما بر روي ظروف و مخازن براي مشخصات ماده استفاده از برچسبه ♦
 دهنده استفاده از عالئم هشدار ♦
 نصب پالكارد مشخص كننده حمل مواد زايد خطرناك براي چهار سمت وسيله نقليه ♦
 تكميل فرم برگه مشخصات ♦
 . يا حيوان مي رسدعدم استفاده از كاميونهاي حمل مواد غذايي و ساير موارد كه به مصرف انسان كيد برأت ♦
 اطمينان از بارگيري بسته هايي كه آسيب نديده اند ♦
 استفاده از كاميونهاي با اطاق راننده مجزا ♦
 پوشش بسته بندي در كاميونهاي روباز ♦
 اطمينان از ثابت شدن بسته ها در كاميون ♦
 استفاده از مسيرهاي هموار و مطمئن براي حمل مواد به جاي راههاي ميان بر ♦
  كاميون به وسايل اطفاي حريق، لباس محافظ، جعبه هاي كمكهاي اوليه و لوازم رفع آلودگي مجهز بودن ♦
 توجه به جنس آنها بارگيري بسته ها و ظروف حاوي مواد با ♦
 خودداري از فشردگي بسته هاي حاوي مواد زايد به محل انبار و يا دفع مواد  ♦
 ه اي توزيع يكسان بار در كاميون جهت كاهش خطر تصادفات جاد ♦
 بازشدن در كاميون، بارها ريزش نكند اطمينان از قرارگيري درست بارها بر روي هم به طوري كه با ♦
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براي جلوگيري از خطرات احتمالي بايد اطالعات مورد نياز در مورد مواد زايد خطرناك و همچنين نحوة                     ♦
 .رانندگان قرار گيرددر اختيار ) …آتش سوزي، نشت، تراوش و (مهار كردن خطرات احتمالي از جمله 

  تصفيه پسماند خطرناك-5-5

تصفيه پسماند خطرناك نيز يك روش بسيار مهم در جهت كاهش سميت پسماند خطرناك قبل از دفع                    
اين روش از نقطه نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت بوده و در صورت استفاده از روش هاي مناسب،                    .  نهايي است 

تصفيه پسماند خطرناك در واقع يك مرحله پيش از دفع             .  كاهش مي يابد هزينه دفع پسماند تا حد چشمگيري         
نهايي بوده و هدف اصلي در اين مرحله، بهبود خصوصيات فيزيكي و شيميايي پسماند و به حداقل رساندن                          

در برخي موارد تركيبات حاصل از تصفيه ماده زايد مي تواند دوباره           .  مشكالت زيست محيطي در مرحله دفع مي باشد      
انتخاب روش تصفيه بستگي به عوامل زيادي چون سهولت دسترسي به مراكز تصفيه                 .  مورد استفاده قرار گيرد    

 .پسماند، استانداردهاي ايمني و مالحظات اقتصادي دارد
انتخاب يك روش تصفيه مناسب در خصوص پسماند خطرناك نياز به مطالعه و بررسي اوليه فني،                       

خصوصيات ماده زايد، كميت و كيفيت مورد نياز پس از تصفيه، توانايي               .  رداقتصادي و زيست محيطي دقيقي دا      
روش هاي مورد نظر براي كاهش زايدات توليدي و ارزيابي كل عملكرد سيستم از جمله مواد مورد توجه در انتخاب                    

زيكي، به طور كلي روش هاي تصفيه پسماندهاي خطرناك را مي توان به روش هاي في           .  يك روش مناسب مي باشند   
از جمله روش هاي فيزيكي مي توان متعادل سازي، ته نشيني،          .  تقسيم بندي نمود  )  بيولوژيكي(شيميايي و زيستي    

روش هاي معمول شيميايي شامل    .  شناورسازي، صاف سازي، سيال فوق بحراني و جامدسازي و تثبيت را نام برد              
از جمله  .   شيميايي و فرآيندهاي حرارتي مي باشد     خنثي سازي، انعقاد و لخته سازي، اكسيداسيون شيميايي، ترسيب         

متداول ترين روش هاي زيست پااليي براي تصفيه پسماندهاي خطرناك و پااليش سايت هاي آلوده مي توان                    
 .لندفارمينگ، بيوراكتورها، كمپوستينگ و گياه پااليي را نام برد

  دفع پسماندهاي خطرناك-5-6

مهم ترين روش هاي دفع كه      .  ه از مديريت اين مواد مي باشد       دفع پسماندهاي خطرناك، آخرين مرحل     
روش دفن در زمين، روش دفع سطحي، روش سوزاندن، روش تزريق            :  امروزه بيشتر مورد توجه هستند، عبارتند از      

، روش هاي مختلف دفع پسماندهاي خطرناك در زمين به شرح زير             RCRAبر اساس قانون    .  به چاه هاي عميق  
 :استتقسيم بندي شده 

 دفن بهداشتي)الف
 دفن در مخازن سطحي) ب
 تزريق در چاه هاي عميق ) ج
 دفع از طريق اختالط با خاك) د
 دفع در معادن و گنبدهاي نمكي) ه
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 دفع بر روي زمين) و

 دفن بهداشتي) الف

امروزه پس از گذشت سال ها از عمر دفن بهداشتي، عليرغم وجود روش هاي ديگر دفع، اين روش هنوز                   
. ه عنوان يكي از مهم ترين روش هاي دفع انواع پسماندهاي جامد مطرح بوده و مورد استفاده قرار مي گيرد                    هم ب 

الزم به  .  همچنين در سال هاي اخير از اين روش براي دفع برخي از پسماندهاي صنعتي نيز استفاده گرديده است                  
عنوان مثال نمي توان از اين روش براي       به  .  ذكر است كه روش دفن براي تمام پسماندهاي خطرناك مناسب نيست          

پسماندهاي خطرناك مايع، پسماندهاي مايع قابل اشتعال و فرار، پسماندهاي خطرناك روغني، مواد زياد حاوي                   
اكسيد كننده ها يا احيا كننده هاي قوي، مواد آلي هالوژنه مقاوم، مواد منفجره، مواد فرار با سميت باال و موادي كه                      

با اين وجود در    .  ا آب و هوا توليد اسيد يا بازهاي قوي و يا گازهاي سمي مي نمايند، استفاده نمود                 در اثر تركيب ب   
 .برخي موارد با انجام عمليات پيش تصفيه بر روي برخي از اين مواد، مي توان آنها را در محل مناسب دفن نمود

راحي محل دفن، انجام     در دفن بهداشتي پسماندهاي خطرناك مراحلي چون انتخاب زمين مناسب، ط             
 .عمليات اجرايي، پايش و حتي كنترل دقيق محل دفن پس از تكميل عمليات بايد مورد توجه قرار گيرد

 دفع در مخازن سطحي) ب

مخازن سطحي،  .  يكي از روش هاي دفع پسماندهاي خطرناك، استفاده از مخازن سطحي مي باشد                
يع يا پسماندهاي جامدي كه حاوي مقدار قابل توجهي           حوضچه هاي نگهداري موقتي هستند كه پسماندهاي ما        

 .مايع مي باشند را در خود جاي مي دهند
مخازن سطحي  " و   "مخازن سطحي جهت دفع   "مخازن سطحي مورد استفاده در صنايع به دو دسته             

ا، در اين سيستم، در طي نگهداري پسمانده      .   تقسيم بندي مي شوند   "جهت نگهداري و تصفيه پسماندهاي خطرناك     
عمل تبخير و كاهش مواد فرار اتفاق افتاده و نشت پسماندهاي مايع از اين مخازن، مهم ترين تهديد براي آب هاي                    

از طرفي انتشار تركيبات فرار از سطح اين مخازن مي تواند باعث آلودگي هواي منطقه              .  زير زميني محسوب مي شود   
اي كناري آن نيز مي تواند تهديدي براي آب هاي سطحي         سرريز پسماندها از قسمت فوقاني مخزن و ديواره ه       .  شود

بنابراين جهت جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني و سطحي توسط اين مخازن استفاده از سيستم               .  به حساب آيد  
همچنين اين مخازن بايد مجهز به سيستم       .  پوشش غير قابل نفوذ در كف و جداره مخزن الزم و ضروري مي باشد             

در اين مورد انتشار انواع تركيبات فرار را نيز مي توان به كمك سرپوش             .   آوري و حذف شيرابه باشند     شناسايي، جمع 
اين سرپوش هاي شناور شامل يك پوشش مصنوعي بوده كه به صورت يك تكه با مهار                     .  شناور كنترل نمود  

 . داده مي شودمناسب در طرفين و شناورهايي به منظور جلوگيري از غوطه ور شدن بر روي مخزن قرار
از مخازن سطحي جهت جمع آوري سياالت توليدي در صنايع نفت و گاز، صنايع غذايي، شيميايي، چوب                  
و كاغذ، لجن هاي حاصل از تصفيه خانه هاي فاضالب شهري و تصفيه فاضالب در سال هاي اخير به وفور استفاده                   

ورد استفاده قرار گرفته و عمليات تصفيه كه        اين نوع مخازن بيشتر جهت تصفيه پسماندهاي خطرناك م        .  شده است 
 و ته   pHعموماً در اين مخازن انجام مي گيرد، شامل فرآيندهاي خنثي سازي، هضم هوازي يا بي هوازي، تنظيم                   

استفاده از اين سيستم بايد با احتياطات الزم، در نظر گرفتن شرايط اقليمي، ويژگي هاي آب و خاك                 .  نشيني مي باشد 
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 .ظر گرفتن قوانين موجود در هر كشور همراه باشدمنطقه و در ن

 دفع در معادن و گنبدهاي نمكي) ج

استفاده از فضاهاي معدني براي نگهداري و دفع پسماندهاي خطرناك، صرف نظر از اين كه معدن براي                  
مناسب به  استخراج مواد معدني ايجاد شده يا خير، مي تواند براي نگهداري و دفع اين مواد يك روش اقتصادي و                     

معدن انتخابي مي تواند يك معدن معمولي و يا فضايي باشد كه در بستر يا گنبدهاي نمكي ايجاد شده                   .  حساب آيد 
استفاده از فضاي داخل معادن براي نگهداري و دفع مواد خطرناك داراي سابقة طوالني در جوامع صنعتي                    .  است

يزي از اين روش براي نگهداري نفت خام و محصوالت آن           به عنوان نمونه صنايع نفت به طور موفقيت آم        .  مي باشد
 . سال اخير استفاده نموده اند40در طي 

دفع پسماندهاي خطرناك در معادن به دو روش دفع در معادن معمولي و دفن در معادن محلولي انجام                     
ز نظر اقتصادي نيز    روش هاي اخير براي طيف گسترده اي از پسماندهاي خطرناك، قابل استفاده بوده و ا              .  مي شود

. معادن معمولي مي توانند پسماندهاي خشك غير آتش زا و غير انفجاري را نگهداري نمايند                 .  با صرفه مي باشند  
 .معادن محلولي نيز مي توانند مايعات غيرواكنشي مايع و دوغابي را در خود جاي دهند

 دفع بر روي زمين ) د

 با رعايت شرايط زيست محيطي و با در نظر گرفتن              در برخي مناطق پسماندهاي خطرناك را مي توان       
اين مواد كه شامل خاكسترها، لجن ها، نمك ها، خاك هاي آلوده و             .  قوانين موجود در روي سطح زمين دفع نمود        

دفن پسماندهاي خطرناك در    .  مايعات مي باشند را مي توان به مدت طوالني در روي سطح زمين نگهداري نمود               
باعث ايجاد شيرابه در مركز دفن گرديده كه بايد با استفاده از سيستم زهكشي مناسب جمع                   داخل زمين معموالً    

با استفاده از روش دفع     .  در اكثر موارد، نفوذ آب هاي سطحي باعث افزايش دبي شيرابه توليدي مي گردد           .  آوري شود 
د جلوگيري نمود كه اين امر      پسماندهاي در روي سطح زمين مي توان از نفوذ آب هاي سطحي به داخل توده پسمان              

پسماندهاي خطرناك در صورتي كه خشك و       .  باعث كاهش توليد شيرابه در مقايسه با روش دفن عمقي مي گردد           
داراي يك اليه پوشش ضد آب نيز باشند، شيرابه كمي توليد خواهند نمود و در نتيجه احتمال آلودگي آب هاي                        

 .سطحي نيز كمتر خواهد بود
والً جهت دفع پسماندهاي خطرناك در روي زمين مورد استفاده قرار مي گيرند شامل               دو سيستم كه معم   

استفاده از  .  سيستم نگهداري در انبار و سيستم نگهداري پسماندها به صورت توده در روي سطح زمين مي باشد                   
بوده كه  )  ل سا 20 تا   10حدود  (سيستم اول، بيشتر براي نگهداري پسماندهاي خطرناك در يك مدت زمان كوتاه              

در اين روش   .  اما نگهداري پسماندها به صورت توده، يك روش بلند مدت مي باشد            .  هزينه زيادي نيز در بر دارد      
كف محل نگهداري به صورت شيب دار ساخته شده و معموالً يك اليه پوشش با امكان نفوذپذيري كم، جهت                       

ن است اليه ديگري از پوشش به عنوان سيستم دوم          عالوه بر آن ممك   .  جمع آوري اوليه شيرابه پيش بيني مي گردد      
 .جمع آوري شيرابه و سيستم مشخص كننده نشتي در زير پوشش اول قرار داده شود
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 دفع از طريق اختالط با خاك) ه

نيز يكي ديگر از روش هاي دفع و تصفيه برخي پسماندهاي             )  تصفيه به وسيله زمين    (اختالط با خاك     
در .  ظر گرفتن كليه تمهيدات زيست محيطي و شرايط محيطي مورد استفاده قرار گيرد             صنعتي است كه بايد با در ن      

اين روش پسماندها با خاك سطحي مخلوط شده و در اثر مرور زمان، تخريب يا تغيير شيميايي مورد نظر رخ                          
 زير زمين   بر خالف ساير روش هاي دفع نظير دفن در داخل زمين كه در آن پسماندها در سلول هايي در                   .  مي دهد

جاي مي گيرند، در اين روش پسماندها با خاك سطح زمين مخلوط شده و در اثر واكنش هاي هوازي، تركيبات آلي                    
جهت حفظ محيط زيست و منابع آب، مديريت مناسب منطقه            .  موجود در پسماندهاي خطرناك تجزيه مي گردند      

اس گزارشات منتشره توسط سازمان حفاظت       بر اس .  دفع و پايش آن از نكات كليدي اين روش به حساب مي آيد             
محيط زيست آمريكا، صنايع نفت و پتروشيمي از بزرگ ترين صنايعي مي باشند كه از اين روش دفع استفاده                         

در اين روش تجزيه كامل ماده خطرناك، امري الزم و ضروري بوده و هم چنين پايش محل دفع قبل و                    .  مي نمايند
در حال حاضر بسياري از پسماندهاي صنعتي كه در پسماند ها سوزانده شده و يا                 .  بعد از تصفيه، نيز الزامي است      

در اين روش، خاك به عنوان يك        .  توسط روش هاي ديگر دفع مي گردند را مي توان توسط اين روش دفع نمود              
 . بستر تصفيه كننده مؤثر براي بسياري از پسماندهاي خطرناك محسوب مي گردد

 يقدفع در چاه هاي عم) و

تزريق پسماندها در چاه هاي عميق نيز يكي ديگر از روش هاي دفع پسماندها بوده، كه در ساليان اخير                     
به طور كلي توسط اين روش، پسماندها در عمق مناسبي از سطح زمين كه داراي                  .  رشد چشمگيري داشته است   

در اين روش در صورتي كه      .   مي گيرند يك اليه غير قابل نفوذ بوده و عاري از منابع آب هاي شيرين مي باشد، قرار              
طراحي مناسبي براي دفع پسماندها صورت پذيرد، ميزان ريسك براي انسان و محيط زيست به حداقل ممكن                      

مهم ترين مسئله زيست محيطي در دفع پسماندها در چاه هاي عميق، مسئله آلودگي آب هاي                   .  كاهش مي يابد 
 آن قوانين سختي در كشورهاي پيشرفته از جمله اياالت متحده              شيرين زيرزميني بوده كه جهت پيش گيري از         

بر اساس گزارشات سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا، صنايع شيميايي بزرگ ترين               .  آمريكا وضع شده است    
بايد توجه داشت كه تزريق در چاه عميق         .  استفاده كننده از اين روش جهت دفع پسماندهاي خطرناك مي باشند           

 .دفع بوده و در آن هيچ گونه تصفيه اي بر روي پسماندها تزريق شده صورت نمي پذيردتنها يك روش 
استفاده از چاه به عنوان يك روش دفع پسماندها نياز به كسب اجازه از مقامات مربوطه و همچنين انجام                    

صوص اليه هاي  بدين منظور ابتدا بايد مطالعات زمين شناسي انجام و اطالعات الزم در خ               .  مطالعات كافي دارد  
بايد توجه داشت كه اليه هاي زمين مي بايست به نحوي باشند كه               .  مختلف زمين در منطقه جمع آوري گردد        

هم چنين منابع آب هاي    .  پسماندهاي خطرناك در آن محبوس شده و قابليت حركت به نقاط ديگر را نداشته باشند               
زمين از نقطه نظر زمين شناسي فاقد گسل و چين             شيرين بايد در فاصله مناسب از اين مناطق قرار داشته و                

 .خوردگي باشد
  مديريت پسماندهاي مراكز بهداشتي ـ درماني-6

امروزه يكي از اركان مهم تامين و توسعه اجتماعي، تامين خدمات مناسب بهداشتي ـ درماني براي آحاد                   
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ام با توليد حجم قابل توجهي از پسماندها        انجام فعاليت هاي مختلف در مراكز بهداشتي ـ درماني تو         .  مردم مي باشد 
 درصد پسماندهاي شهري    5 تا   1پسماندهاي مراكز بهداشتي ـ درماني حدود       .  در سطح شهرها و روستاها مي باشد     

بخش عمده پسماندهاي توليدي در اين مراكز مشابه ساير انواع پسماندهاي عادي شهري                 .  را تشكيل مي دهند  
ندهاي توليدي در مراكز بهداشتي ـ درماني كه معموال درصد كمتري از كل پسماند               اما بخش ديگر پسما   .  مي باشد

توليدي را شامل مي شود داراي اهميت بيشتري مي باشد زيرا اين بخش، از مواد زايد خطرناكي مانند مواد عفونت                     
در صورت عدم مديريت    زا، مواد نوك تيز و برنده، مواد شيميايي خطرناك و مواد راديو اكتيو تشكيل شده است كه                   
 . صحيح مي تواند باعث تهديدهاي جدي و اساسي براي بهداشت عمومي و محيط زيست شود

  بهداشتي  هاي مراقبت خصوصيات پسماند و  تعريف-6-1

 مراكز  بهداشتي، هاي  مراقبت  مراكز  در  شده  توليد هاي  پسماند  تمام  شامل  بهداشتي هاي  مراقبت  پسماند
 جزئي و پراكنده، از     منابع  از  گرفته  پسماند نشات   اين،  بر  عالوه.  باشد مي   هاي تشخيص طبي  و آزمايشگاه   تحقيقاتي

 مثال دياليز خانگي، خود     عنوان  به  (خانه  انجام شده در    بهداشتي هاي  جريان مراقبت   در  شده  توليد هاي  پسماند  جمله
 ارائه  توسط  شده  توليد هاي  ماندپس  از   درصد 90  الي  75  حدود.  نيز در اين تعريف مي گنجد     )  تجويزي انسولين 

 يا  "خطرناك  غير"پسماند    و معموال   خانگي است   مشابه پسماندهاي   بهداشتي هاي  خدمات مراقبت   دهندگان
 و  آشپزخانه  اداري،  پسماند عمدتا در بخش خدمات       اين.  شود مي  ناميده  "عمومي  بهداشتي هاي  مراقبت  پسماند"

 از  مانده   درصد باقي  25 تا   10.  بهداشتي ـ درماني توليد مي شود       كزمرا  نظافتي و پسماند بسته بندي در        خدمات
 خطرات  انواع  است  ممكن  است و   شده  گرفته  نظر  در  "پسماند خطرناك "  عنوان  به  بهداشتي هاي  مراقبت  پسماند
بر اساس    خطرناك  بهداشتي هاي  مراقبت  پسماند  بندي  طبقه.  داشته باشد   بر  را در   سالمت  و  محيطي  زيست

 .است شده  خالصه2جدول  در WHOپيشنهاد 

 بهداشتي هاي توليد پسماند مراقبت  منابع-6-2

فرعي   يا  اصلي  منابع  عنوان  به  طبق مقادير توليد شده آنها، مي توانند       بهداشتي  مختلف مراكز مراقبت    انواع
 :ند ازبهداشتي عبارت پسماند هاي مراقبت اصلي منابع .بهداشتي در نظرگرفته شوند هاي مراقبت پسماند

 ها بيمارستان

 بيمارستان دانشگاهي
 عمومي بيمارستان
 منطقه اي بيمارستان

 بهداشتي مراقبت ساير مراكز

 اورژانس پزشكي هاي مراقبت خدمات •
 داروخانه هاي عمومي بهداشت و درمان و مراكز •
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 زايمان و كلينيك هاي زنان •
 كلينيك هاي سرپايي •
 دياليز مراكز •
  مدت طوالني بهداشتي تمراقب بيمارستان ها و موسسات •
 مراكزانتقال خون •
 

 بهداشتي هاي مراقبت پسماند بندي طبقه -2جدول 

 پسماند بندي طبقه مثال و توصيف

 زير  تزريق  مثال  عنوان  به  (نشده  استفاده  و  وسايل نوك تيزاستفاده شده    
 سرنگ  ه،فعال شد   سرنگ هاي غير   سوزن ها،   ساير  يا  وريدي  داخل  جلدي،

 چاقوها،  پيپت ها،   لوازم جراحي،   ست هاي تزريق،   متصل به آن،    سوزن  با
 شكسته هاي تيغه ها، شيشه

 نوك تيز پسماند

 به  بيماري  انتقال  با خطر   و  زا  بيماري  عوامل  داشتن  به  مشكوك  پسماند
 آزمايشگاه كشت   دن؛ب  مايعات  ساير  و  خون  به  آلوده  پسماند  مثال  عنوان

 بيماران  با  تماس  در  كه  ديگر  مواد  و  فضوالت  جمله  از  پسماندي  ميكروبي؛
 )بخش هاي ايزوله شده مي باشد در عفوني بسيار بيماري به مبتال

 هاي پسماند
 عفوني

جنين ها؛ مواد دارويي       بدن؛  اعضاي  ترشحات؛  يا  اندام  بافت هاي انساني، 
 ه كه منقضي شده ويا ديگر نياز نيستند؛ يا          وفراورده هاي خوني بال استفاد    

 خواص  با  سيتوتوكسيك  مواد  حاوي  مواد دارويي و پسماند      آلوده به   اقالم
حاوي داروهاي سيتوستاتيك كه     هاي  پسماند  مثال  عنوان  به(ژنوتوكسيك  

 )ژنوتوكسيك شيميايي شود؛ مواد مي استفاده سرطان درمان در اغلب

 آسيب پسماند
شناختي، 

اي  هپسماند
 دارويي، پسماند

 سلولي سميت
 آزمايشگاهي، هاي  معرف  مثال  عنوان  به  (شيميايي  مواد  حاوي هاي  پسماند

ديگرنياز   يا  و  شده  منقضي  كه  كننده  عفوني  ضد  ظاهركننده فيلم؛ مواد   
 مثال  به عنوان   سنگين،  باالي فلزات   محتواي  با  پسماند  حالل؛  نمي باشند؛

 )سنج هافشار و دماسنج هاي شكسته باتري؛

پسماند هاي 
 شيميايي

 از  استفاده  بال  مايعات  مثال  عنوان  به  (اكتيو  راديو  مواد  حاوي هاي  پسماند
 يا  و  بسته  ظروف شيشه اي آلوده ؛      آزمايشگاهي؛  يا تحقيقات   و  درماني  پرتو
قرار   آزمايش  مورد  يا  و  شده  درمان  بيماران  از  ومدفوع  ادرار  جاذب؛  كاغذ
 )شده موم و مهر منابع مهر و موم؛ بدون اييراديونوكلئيده با گرفته

پسماند هاي 
 راديواكتيو

پسماند
 

ت
خطرناك مراقب

 هاي 
بهداشتي

 

 

فيزيكي   يا  و  راديواكتيو  شيميايي،  بيولوژيكي،  خاص  هيچ خطر   كه  پسماندي
 در آن مطرح نيست

پسماند عمومي يا غير خطرناك 
 مراقبت هاي بهداشتي
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 نظامي پزشكي خدمات •
  درمانگاه هاي زندان يا بيمارستان ها و •
  مربوطه هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهمراكز  •
 پزشكي زيست و آزمايشگاه هاي پزشكي •
 بيوتكنولوژي و انستيتوهاي ها آزمايشگاه •
 پزشكي تحقيقاتي مراكز •
   شكافي ومرده شوي خانه كالبد مراكز •
  حيوان تحقيقات و آزمايش •
 خون آوري جمع خدمات و خون هاي بانك •
 مسن افراد براي سالمندان هاي خانه •

 خواهند  متنوع  تركيب  و  بهداشتي، مقادير   از پسماند هاي مراقبت    برخي  توليد  پراكنده  و  كوچك  منابع
 بدن  معموال اندام .  راديواكتيو توليد مي كنند    سيتوتوكسيك يا  هاي  پسماند  ندرت  به  معمول  طور  به   اين منابع  .داشت

 منابع.  شده است   تشكيل  جلدي  زير  يقسوزن هاي تزر   از  عمدتا  انسان توليد نمي كنند و پسماند هاي نوك تيز آن        
 :بهداشتي عبارتند از توليد كننده پسماند هاي مراقبت فرعي
 كوچك بهداشتي مراقبت موسسات •
 و بهداري ها اوليه هاي پست هاي كمك •
 پزشكان مطب •
 كلينيك هاي دندانپزشكي •
 طب سوزني •
 فيزيوتراپي ها •
 سماند كمتوليد پ با انستيتوهاي و تخصصي بهداشتي مراقبت موسسات •
 بهداري هاي خانگي •
 رواني هاي بيمارستان •
 معلول مراكز نگهداري افراد •
 جلدي زير يا وريدي داخل تزريقات با مرتبط هاي فعاليت •
 كوبي خال و گوشه تيز بهداشتي و آرايشي لوازم •
 سوزني و تبادالت داروهاي قاچاق كنندگان مصرف •
 جنازه تشييع مراسم خدمات •
 آمبوالنس خدمات •
 نگيخا درمان •
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 بهداشتي  هاي مراقبت  مخاطرات مرتبط با پسماند-6-3

تركيب عمده پسماند مراقبت هاي بهداشتي غير خطرناك شبيه به پسماند شهري است و خطر باالتري از                 
خطر اصلي ناشي از پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني         .  پسماند توليد شده در خانه ها براي آنها مطرح نمي باشد          

افراد، بهداشت عمومي و محيط زيست در معرض        .   كم پسماندهاي خطرناك موجود در آن مي باشد       مربوط به درصد  
باال رفتن ريسك اغلب ناشي از مديريت         .  خطرات بالقوه ذاتي موجود در پسماند مراقبت هاي بهداشتي مي باشند          

يميايي، دارويي و راديو    ضعيف پسماند هاي نوك تيز مي باشد و به ميزان كمتري ناشي از پسماند هاي عفوني، ش                 
به ويژه سوزن هاي   (كشت هاي ميكروبي تغليظ شده ي پاتوژن ها و پسماند هاي نوك تيز آلوده              .  اكتيو رخ مي دهد  
در .  احتماال اقالمي از پسماند مي باشند كه نشان دهنده خطرات بالقوه حاد براي سالمت هستند              )  تزريق زير جلدي  

يد پسماند بهداشتي خطرناك، بهترين اقدام براي جلوگيري از وقوع خطرات             صورت امكان، به حداقل رساندن تول      
 .حاصل از پسماند مي باشند

  مديريت پسماند مراكز بهداشتي درماني-6-4

  سلسله مراتب مديريت پسماند-6-4-1

سلسله .  حفظ سالمت عمومي از طريق مديريت پسماند مي تواند از طريق روشهاي مختلفي حاصل شود               
بهترين عملكرد در   .  ولويت دار مديريت پسماند به ترتيب بر اساس كاهش، استفاده مجدد و بازيافت مي باشد             مراتب ا 

مديريت پسماند باعث جلوگيري از ايجاد پسماند يا بازيابي آن به بيشترين حد ممكن در مراكز بهداشتي ـ درماني                     
داقل ترجيح را دارند مانند تصفيه يا دفع در زمين          پسماندي كه قابل بازيابي نيست، بايد با روش هاي كه ح         .  مي شود

 .براي كاهش اثراتي كه بر سالمت يا محيط زيست مي گذارند، مديريت شود

  تفكيك پسماند مراكز مراقبت بهداشتي-6-4-2

 :اصول كلي زير در زمينه تفكيك، ذخيره سازي و حمل پسماند بايد مورد توجه قرار گيرد
 بايد براساس پتاسيل خطر و روش دفع، توسط فردي كه اقالم پسماند را                 پسماند توليدي در يك مركز      •

 .توليد مي كند به قسمت هاي مختلفي تقسيم شود
 .مخازن ذخيره جداگانه بايد در هر بخش براي اجزاي تفكيك شده پسماند در دسترس باشد •
 .پسماند را كنترل كنندمخازن ذخيره پسماند بايد برچسب گذاري شوند تا به مديران كمك كند كه توليد  •
 .كاركنان بايد از خطرات پسماند اطالع يابند و روشهاي ايمن براي كنترل پسماند را فرا گيرند •

مسئوليت تفكيك صحيح پسماند با كسي است كه هر كدام از اقالم پسماند را توليد مي كند، با هر                         
ينان دهد تفكيك حمل و سيستم         مديريت پسماند مسئول است كه اطم        .  موقعيت سازماني كه داشته باشد      

 .ذخيره سازي مناسبي وجود دارد و تمام كاركنان براي اصالح روش ها متفق باشند
تفكيك بايد توسط توليد كننده پسماند تا حد امكان در نزديك ترين مكان به محل توليد انجام شود، به                     

يا آزمايشگاه توسط پرستاران، پزشكان و      اين معني كه تفكيك بايد در يك بخش درماني، در بالين، در اتاق عمل                 
اگر طبقه بندي پسماند قطعي نبود، بنابر احتياط بايد در يك مخزن ذخيره كه براي پسماند                  .  تكنسين ها انجام شود  
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ساده ترين سيستم تفكيك جداسازي تمام پسماندهاي خطرناك از مقادير          .  خطرناك استفاده مي شود، قرار داده شود     
گرچه براي فراهم كردن حداقل سطح ايمني براي كاركنان و بيماران،            .   عادي غيرخطرناك است   باالتر پسماندهاي 

وسايل تيز استفاده شده و آيتم هاي بالقوه عفوني كه           :  بخش پسماند خطرناك عموما به دو بخش تقسيم مي شو          
در نتيجه،  .  ي هستند بخش اعظم آنها مواد لوله ها، باندها، مواد دفعي پزشكي، سواب ها و دستمال هاي كاغذ                   

تفكيك پسماند عادي غيرخطرناك، بالقوه عفوني و مواد تيز استفاده شده به مخازن ذخيره جداگانه پسماند اغلب به                  
انواع ديگر مخازن ذخيره مي توانند براي انواع ديگري از پسماند مثل پسماند شيميايي             .  سيستم سه سطله اشاره دارد    

 .و دارويي استفاده شود

 ذخيره سازي پسماند -6-4-3

بسياري از كشورها قوانين ملي      .  سيستم تفكيك مشابهي بايد در سراسر يك كشور اجباري و اجرا شود             
مربوط به خود را دارند، در جاهايي كه قوانيني در اين خصوص وجود ندارند، برنامه تفكيك سازمان جهاني بهداشت                   

پزشكي و كاركنان بيمارستان، قرار دادن صحيح پسماند         كدگذاري رنگي براي كادر      3جدول  .  در دسترس مي باشد  
همچنين كدگذاري رنگي براي حفظ تفكيك پسماند در طول حمل،            .  در مخزن ذخيره مربوطه را آسانتر مي كند       

 .ذخيره سازي، تصفيه و دفع، كمك شاياني مي كند
به محض اينكه به    .  اشندكيسه هاي پسماند و مخازن ذخيره وسايل تيز نبايد بيش از سه چهارم پر شده ب               

كيسه هاي جايگزين يا مخازن ذخيره بايد در        .  اين حد رسيد، آنها بايد با يك برچسب يا نخ پالستيكي بسته شوند              
مخازن ذخيره و كيسه هاي    .  هر مكان جمع آوري پسماند در دسترس باشند تا جايگزين كيسه هاي پر شده، شوند               

تاحد امكان  .  د پسماند برچسب گذاري شوند و تا مرحله دفن پيگيري شوند            پسماند بايد با تاريخ، نوع و نقطه تولي        
 .وزن نيز بايد به طور مداوم ثبت شود

اين گروه شامل جيوه، باتري     .  پسماند شيميايي و دارويي متنوع بايد جداگانه تفكيك و جمع آوري شوند             
هي، داروهاي سيتوتوكسيك و ديگر دارو ها      ها، پسماند هاي محتوي كادميوم، مواد فتوشيميايي، معرف هاي آزمايشگا       

نصب .  همه اين پسماندها بايد با نوع پسماند و نام مواد شيميايي اصلي به وضوح برچسب گذاري شوند                   .  مي باشد
پسماند هاي مايع شيميايي   .  برچسب خطر بر مواد شيميايي خورنده، اشتعال پذير، منفجره يا سمي ضروري مي باشد             

 . اين مواد بايد در مخازن ذخيره محكم ضد نشت ذخيره شوند. ند يا به دور ريخته شوندنبايد هرگز مخلوط شو
مخازن ذخيره پسماند ممكن است با شكل ها و اندازه هاي مختلفي عرضه شوند و از مواد مختلفي ساخته                  

 در يك سيستم    خيلي از مخازن ذخيره مدرن براي سيستم هاي خودكار طراحي شده اند كه محتواي آنها            .  شده باشند 
در تمام موارد، مخازن بايد      .  دفع پسماند تخليه مي شود و آنها را به طور مكانيكي شستشو و گندزدايي مي كند                  

مخازن .  با يك كيسه پالستيك محكم اندود شوند        )  بجز براي مخازن ذخيره وسايل تيز      (محكم و ضد نشت و       
مخازن ذخيره و   .  ت يا ترجيحا توسط پدال پايي باشد       ذخيره بايد درپوشي داشته باشند، كه قابل جداسازي با دس           

وسايل تيز آلوده   .  كيسه ها بايد رنگي متناسب با پسماند دريافتي داشته باشند و به طور واضح برچسب گذاري شوند                
و غيرآلوده بايد در يك مخزن ذخيره ضد سوراخ و نفوذ ناپذيري كه باز كردن آن پس از بسته بندي دشوار باشد،                         

مخازن ذخيره وسايل نوك تيز ممكن است قابل دفع باشند يا براي گندزدايي و استفاده مجدد                   .  ري شود جمع آو 
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 .طراحي شده باشند

  جمع آوري پسماند در مركز مراقبت بهداشتي-6-4-4

تواتر .  زمانهاي جمع آوري بايد از قبل تعيين شده و متناسب با مقدار پسماند توليد شده در هر بخش باشد                   
پسماند عادي نبايد همزمان با ساير پسماندهاي        .  ي بايد مطابق با الگوي توليد پسماند در طول روز باشد           جمع آور 

باتوجه به  .  حمل داخلي بايد در اوقات خلوت و كم تراكم انجام شود          .  خطرناك مانند پسماند عفوني جمع آوري شوند      
د تا حد امكان از راه پله يا آسانسورها مجزا و            طراحي ساختماني مركز مراقبت بهداشتي، در حمل داخلي پسماند باي         

مسيرهاي متداول حمل و زمان هاي جمع آوري بايد تعيين         .  مخصوص حمل پسماند در طبقات مختلف استفاده كرد       
كاركنان حمل و نقل بايد از تجهيزات حفاظت شخصي، دستكش، كفش هاي ايمني و               .  شده و قابل اعتماد باشند     
 .دماسك مناسب استفاده كنن

 
 WHO برنامه تكفيك توصيه شده توسط -3جدول 

 
 نوع مخزن ذخيره رنگ مخزن ذخيره و عالمت گذاري نوع پسماند

 پسماند بسيار عفوني
بسيار عفوني، زرد عالمت گذاري شود، 

 با نشانه خطر بيولوژيكي
كيسه ضدچكه محكم يا مخزن ذخيره 

 .شداي كه قابل اتوكالو كردن با
پسماند هاي پاتوژنيك و 

آناتوميك و ديگر 
 پسماندهاي عفوني

 پالستيك يا مخزن ذخيره ضد نشت زرد با عالمت خطر بيولوژيكي

 وسايل تيز
با عالمت تيز و برنده , زرد 

عالمت گذاري شود با عالمت خطر 
 بيولوژيكي

 مخزن ذخيره ضد سوراخ

 پسماند شيميايي و دارويي
ا نشانه خطر قهوه، عالمت گذاري ب
 مناسب

 كيسه پالستيكي يا مخزن ذخيره صلب

 جعبه سربي با نشانه راديواكتيو برچسب گذاري شود پسماند راديواكتيو
 كيسه پالستيكي سياه پسماند عادي بهداشتي

 
  ذخيره سازي مركزي پسماند مراقبت هاي بهداشتي-6-4-5

بت بهداشتي هستند كه انواع مختلف پسماند براي        مناطق ذخيره مركزي، مكان هايي در داخل يك مركز مراق         
توصيه هاي معمول براي منطقه    .  نگهداري ايمن تا وقتي كه تصفيه يا به خارج حمل شوند، در آن نگهداري شود                 

 :ذخيره پسماند عبارتند از
 .يك كف بايد ضد سوراخ، محكم با زهكشي خوب باشد و به راحتي تميز و گندزدايي شود •
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 كانات الزم براي جدا نگهداشتن پسماند عادي از عفوني و ديگر پسماندهاي خطرناكدر بردارنده ام •
 يك منبع آب براي اهداف پاكسازي و تنظيف •
 .دسترسي آسان براي كاركناني كه موظف به كنترل پسماند هستند، داشته باشد •
 .قابل قفل سازي براي جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز باشد •
 .وسايل نقليه جمع آوري پسماند داشته باشددسترسي آسان براي  •
 .از تابش آفتاب حفاظت شود •
 .غيرقابل دسترس براي حيوانات، حشرات و پرنده ها باشد •
 .نور كافي داشته باشد و دست كم تهويه غيرفعال داشته باشند •
 .در انبار مواد غذايي تازه و مناطق تهيه غذا واقع نباشد •
 . باال داشته باشد و صابون در دسترس كاركنان باشدبستر قابل شستشو با جريان رو به •
 )حداقل يكبار در هفته(مرتبا تميز شود  •
 .تجهيزات پايش و كنترل نشت آلودگي داشته باشد •
 .متناسب با حجم هاي پسماند توليدي در مركز مراقبت بهداشتي باشد •

  روش هاي تصفيه و دفع پسماند مراقبت هاي بهداشتي-6-4-6

 ،دفع   و هيتصفبراي    پسماند  كميت،  پسماند  خصوصيات عوامل مختلفي مانند       به تصفيه  انتخاب سيستم 
و الزامات فن   قابليت ها  ،  دفع   و تصفيهبراي    انواع پسماند ،  پسماند  كميت  براي كنترل  درماني   بهداشتي مراكز   قابليت
 و حجم،   كاهش جرم فيه،  ازده تص ب،  ظرفيت سيستم  فن آوري،     و تصفيهگزينه هاي   به   محلي  قابليت دسترسي آوري،  

بهره برداري و    ي، الزامات    زيرساخت، الزامات    براي تجهيزات   فضاي در دسترس   ،  نصب و راه اندازي    الزامات  
زيست ، انتشارات    و ايمني   محيطي فن آوري، فاكتورهاي زيست        كار با   براي  مهارت هاي مورد نياز   ،  نگهداري
 پذيرش  ايمني و بهداشت حرفه اي،      مالحظات،  دفع   مراكز ومحوطه هاي محل تصفيه     و  ، تعيين مكان     محيطي
هزينه هاي حمل و   ،  خريد تجهيزات ي  هزينه   هزينه مانند    مالحظات،  نهايي  براي دفع   گزينه هاي در دسترس  ،  عموم

 و دفع پسماند    هزينه ي حمل و نقل     و   ساليانه  هزينه هاي عملياتي ،  هزينه هاي نصب و راه اندازي    ،  نقل و گمركي  
 .گي دارد بست شدهتصفيه

 به ويژه پسماندهاي نوك     مراقبت بهداشتي،   پسماندجهت تصفيه ي اجزاي خطرناك      فرآيند اساسي     پنج
 .مكانيكي تشعشعي، بيولوژيكي و حرارتي، شيميايي، : در حال حاضر مطرح مي باشد عفوني وپاتولوژيكتيز،

  فرآيندهاي حرارتي -6-4-6-1

اين .  متكي هستند )  انرژي حرارتي ( در پسماند به گرما       ريزاعوامل بيما اين فرايندها جهت از بين بردن        
حرارت كم  با    به انواع د  نتوانفرايند ها مي  اين  .  استفاده مي شوند مراكز تصفيه در سراسر جهان      فرايندها اغلب بصورت    

 .و حرارت باال تقسيم شوند
انجام   غييرات فيزيكي بندي بخاطر تفاوت هاي قابل توجه در واكنش هاي ترموشيميايي و ت              تقسيم  اين
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، خصوصيات انتشارات   اين تفاوت ها  .  مفيد مي باشد   ،گرفته در پسماندها در طول تصفيه در انواع مختلف تجهيزات          
 .اتمسفري مختلف را ارائه مي دهد

 از انرژي حرارتي در دماهاي به اندازه كافي باال جهت از بين بردن              ،  فرآيندهاي حرارتي با گرماي كمتر    
متداول ترين پيروليز، تجزيه    .  پيروليز پسماند كافي نيست    احتراق و يا     اما براي سم ها استفاده مي كنند،    ميكروارگاني

 از شكست حرارتي است كه     حالت خاصي     پيروليز، .باشداستفاده از گرما در غياب اكسيژن مي        با  حرارتي يك ماده    
 شامل   را  اتفاق مي افتد اما واكنش هاي با اكسيژن      در دماهاي باال  اين فرايند   .  بيشتر براي مواد آلي استفاده مي شود     

در بعضي جاها اتفاق    دشوار است، بنابراين اكسيداسيون     آزاد  اكسيژن  با   داشتن يك فضاي كامل       در عمل،  .شودنمي 
 .مي افتد

 . درجه سانتيگراد راهبري مي شوند    180 و   100  بين  حرارتي با گرماي پايين    تكنولوژي هاي   به طور كلي  
تصفيه ي حرارتي     .دن صورت مي گير  گرم خشك يا مرطوب   محيط هاي   در هر دو     در محل   حرارت پايين   ايفرآينده
ب آ   اساس بخار  رتصفيه ب   و يا سيستم    در يك اتوكالو    پسماند جهت گندزدايي    آب بخار   استفاده از  شامل   مرطوب
 .مي باشد

گرماي   از طريق عمل    گندزدايي  به دليل   حرارتي مرطوب است،    يك فرآيند   كه اساسا   تصفيه ي مايكروويو  
، استفاده از   گرماي خشك   فرآيندهاي  .رخ مي دهد   انرژي مايكروويو   توليد شده توسط  )  آب و بخار داغ    (  مرطوب

 انتقال گرما و يا     توسط  پسماند   در سيستم هاي گرماي خشك،     .اضافي مي باشد آب يا بخار آب        بدون  هواي گرم 
 .حرارت داده مي شودي مقاوم هيترها و يامادون قرمز  با استفاده از تابش حرارتي

 فرايندهاي شيميايي-6-4-6-2

، سفيد كننده  محلولمانند دي اكسيدكلريي گندزداها  شامل استفاده ازروش هاي تصفيه ي شيميايي
پودر  به عنوان مثال(خشك مواد شيميايي غير آلي و يا گاز ازن ، پراستيك اسيد، آهك محلول،)هيپوكلريت سديم(

 .مي باشد) كلسيم اكسيد
در معرض قرار      افزايش  جهت و يا مخلوط كردن     ردن، كوبيدن كخرد    اغلب شامل   فرايندهاي شيميايي 

مواد   بازيافت حذف و   ممكن است جهت    پسماند  در سيستم هاي مايع،    .باشدشيميايي مي    عامل  پسماند با   فتنرگ
 نوك تيز، خون و يا ديگر     پسماند هاي   شيميايي،   گندزداهاي  عالوه بر   .داده شود  آبگيري عبور    قسمتگندزدا از يك    

 . جامد و سخت شوند    دفع قبل از   جامد مي توانند به صورت كپسوله در آورده شده و در يك محفظه               مايعات بدن 
 اعضايپاتولوژيك،    بافت ها، پسماندهاي     جهت هضم   سيستمي است كه     يك فرايند شيميايي     مثال ديگر از   

 .شودگرم استفاده مي در مخازن فوالد ضد زنگ مواد قليايي از  الشه هاي حيوانات و آناتوميك

  پرتوتابي-6-4-6-3

 فرا بنفش   يا منابع  و    60الكتروني، كبالت      پرتوهايات  تشعشع  از شامل استفاده     تصفيه ي تشعشعي   
تشعشع   ناشي از    مواجهات شغلي    افزايش  جهت جلوگيري از      حفاظت  مستلزمفن آوري      اين     .مي باشد

 پرتوهاي  .بستگي دارد   پسماند  توده ي به  جذب شده      دوز  به  پاتوژن  تخريبي  اثر  .باشنديسي مي  الكترومغناط
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، ضد باكتري   اشعه فرابنفش   .باشند مي  ظروف پسماند   كيسه ها و   جهت نفوذ به   داراي قدرت نفوذ كافي       الكتروني
 ،تصفيهفن آوري هاي ديگر     براي   به عنوان يك مكمل     ميكروارگانيسم هاي منتقله از راه هوا       جهت از بين بردن   

 .به كيسه هاي پسماند نيست  نفوذ كردنبهقادر  استفاده شده است، اما

  بيولوژيكيفرآيندهاي -6-4-6-4

اين فرآيندها در ارگانيسم هاي طبيعي اتفاق مي افتد اما به طور خاص در تصفيه پسماندهاي مراكز                       
برخي سيستم هاي تصفيه بيولوژيك از آنزيم ها       .  ي شودبهداشتي ـ درماني، جهت تجزيه مواد آلي به كار برده م             

كمپوست و ورمي كمپوست     .  جهت افزايش سرعت تخريب مواد آلي محتوي عوامل بيماري زا استفاده مي كنند              
فرآيندهاي بيولويكي هستند كه به طور موفقيت آميزي جهت تجزيه پسماندهاي آشپزخانه و رستوران ها و كافه ها                  

تجزيه طبيعي پسماندهاي پاتولوژيك از طريق دفن مثال ديگري از فرآيندهاي بيولوژيك              .  استبه كار برده شده     
 .است

  روش هاي مكانيكي-6-4-6-5

اين روش ها شامل خرد كردن، آسياب كردن، اختالط و متراكم سازي است كه جهت كاهش حجم                      
در بسياري از موارد از اين روش هاي          .  دپسماند استفاده مي شوند اما تاثيري بر نابودي ميكروارگانيسم ها ندار            

از خرد كردن جهت خرد كردن اجسام نوك         .  مكانيكي جهت پيش تصفيه يا تكميل فرآيند تصفيه استفاده مي شود          
در فرايندهاي تصفيه شيميايي و حرارتي، آمايش مكانيكي مانند خرد كردن              .  تيز و برنده نيز استفاده شده است        

 . رم و تسريع واكنش مي شودباعث افزايش سرعت انتقال ج
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 سم شناسي محيط
Environmental toxicology 

 
 دكتر اكبر اسالمي، دكتر انوشيروان محسني بندپي

 دانشكده بهداشت و ايمني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 هداف درس ا

 : پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود  
 

 سي محيط را تعريف كرده و مثال بزندواژه هاي سم شناسي و سم شنا 

 عوامل تعيين كننده سميت و پايداري آالينده هاي محيط را طبقه بندي كند 

 سينتيك و ديناميك سم را توضيح دهد 

 سرنوشت مواد شيميايي در محيط را متذكر شود 

 تاثير خاصيت مواد شيميايي بر سرنوشت آن ها در محيط را تشريح نمايد 

 در طول زنجيره غذايي را شرح دهدحركت آالينده ها  

 سرنوشت نهايي آالينده ها در خاك و رسوبات را بيان كند 

 ترانسفورماسيون زيستي را تعريف كرده و مثال بزنند 

 در خصوص متابوليت هاي توكسين هاي مهم در بدن انسان، توضيح دهد 
 

  مقدمه-1
آن ها   اثرهاي  خواص و   گوناگون،علمي است كه درباره شناسايي سموم           )Toxicology(سم شناسي   

بدن موجودات زنده     در  و محيط زيست ر  گيري آن ها د   اندازه  جست وجو، نمونه برداري و      نيز  برروي موجودات زنده و   
هاي پاتوژن را گفته     يا علم راجع به سموم توليد شده بوسيله گياهان، جانوران و باكتري             .  يا مرده بحث مي كند     و

 گرفته شده كه به معناي مطالعه تاثيرات منفي مواد           Taxicon و   Lagosشه يوناني كلمه    اين كلمه از ري   .  مي شود
درباره تاثيرات زيان آور عوامل شيميايي و           سم شناسي  به عبارت ديگر      .شيميايي روي ارگانيسمهاي زنده است     

 .هاي زنده بحث مي كند فيزيكي بر روي سيستم
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رت است از اين كه چگونه عوامل مختلف باعث آسيب             عبا يا علم سم ها      شناسيتعريف قديمي از سم    
ي  مطالعهتر از سم شناسي عبارت است از           يك تعريف مشخص   . مي شوند ها رساندن به انسان ها و ديگر ارگانيسم      

 .ها اثرات سوء مواد شيميايي يا فيزيكي بر روي ارگانيسم
ها يا   يرات كوچكي كه پس از ماه      از مرگ فوري گرفته تا تغي       مختلفيشكال  اَ  اثرات سوء ممكن است در    

مشخص شده است كه بسياري از تغييرات قابل مشاهده مختلف در             .  اتفاق بيفتد ،  شوند ها تشخيص داده مي    سال
 . نتيجه تغييرات غيرقابل شناسايي قبلي در بدن مي باشد،ساختمان يا فعاليت هاي بدن

شناختند و   هاي گياهان و حيوانات را مي      مپيشرفت تاريخي سم شناسي بوسيله ساكنان اوليه غارها كه س          
 قبل از ميالد، مشخص شده      1500در سال   .  كردند، شروع شد  مي ها استفاده    يا در جنگ    از عصاره آن ها براي شكار    

فلزات سمي براي مسموم كردن دشمنان يا اعدام در كشورها استفاده             است كه از شوكران، ترياك، تيرهاي سمي و       
معلوم كرد كه مواد شيميايي خاصي مسئول سميت در يك گياه            )  پدر علم سم شناسي   (وس  پاراسلس  .شده است مي

. او همچنين توضيح داد كه پاسخ بدن به اين مواد شيميايي به مقدار ماده وارد شده بستگي دارد                   .  يا حيوان هستند  
ر صورتيكه دوزهاي   د.  مطالعات او نشان داد كه دوزهاي كم از يك ماده ممكن است بدون ضرر يا مفيد باشند                    

 ماده   تعيين ارتباط ميزان پاسخ و دوز      ،بخش اصلي سم شناسي   ،  ديگربه عبارت   .  بيشتر ممكن است سمي باشند    
 . استسمي

اي كه سمي     سمي هستند و هيچ ماده      ،همه مواد ”شود كه   اغلب اين جمله از پاراسلسوس نقل قول مي        
اول آنكه  .   اين گفته دو نكته را مشخص مي كند       .“باشد آن مي  نباشد وجود ندارد و تفاوت بين سم و دارو در ميزان           

دوم، اينكه يك سم بتواند اثر خود را نشان بدهد يا             .  هيچ تفاوتي در ماهيت اجسام سمي و ديگر تركيبات نيست           
تفاوت بين سم و تركيبات ديگر اين است كه سموم در مقدار نسبتاً كم باعث                .  خير بستگي به دوز مصرفي آن دارد      

 . ه وجود آمدن اثرات زيان آور مي شوندب
مفهوم اساسي سم شناسي، دزي است كه وقتي به آن حد برسد مسموميت زا واقع مي شود، حتي مواد                      

توانند باعث مرگ   ضروري براي حيات از قبيل اكسيژن و آب اگر بيش از حد مورد نياز بدن مصرف شوند، مي                      
تواند عدم تعادل در تركيب يوني سلول ها توليد كند كه منجر            كه مي مثال خوردن اضافي آب     .  موجودات زنده شوند  

به طور مشابه استنشاق غلظت باالي اكسيژن مانند استفاده باليني براي درمان            .  به تورم مغزي و احتمال مرگ شود      
شكال  از ا  ROS.  در بافت هاي ريه شود    )  ROS1(تواند منجر به توليد گونه هاي اكسيژن انفعالي          آسيب ريه مي  

 .شود ها آسيب برساند كه اين امر به نام سميت اكسيژن ناميده ميتواند به بافتناپايدار اكسيژن است كه مي
گذار سم شناسي باليني كسي بود كه براي اولين بار ارتباط سيستميك بين                      به عنوان بنيان    ارفيال

هاي خاص را با كالبد      بر روي اندام  ها  هاي زمان خودش را معلوم كرد و اثرات سم          خصوصيات بيوشيميايي سم  
  .نمودهاي بافتي مرتبط با آن ها، اثبات  ها و آسيب شكافي براي جستجوي سم

. شوند  يك كلمه عمومي است كه براي يك ماده خارجي كه وارد بدن شده به كار برده مي                  2نوبيوتيكزِ
زنوبيوتيك ممكن است اثرات مفيدي مثل      .  است از يك كلمه يوناني به نام زنو به معني خارجي مشتق شده            واژهاين  

                                                 
1 Reactive Oxygen Species 
2 Foreign compounds (Xenobiotics) 
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هم خوردن تعادل    ه ب  عبارت است از    نيز    مسموميت  .اثرات داروئي يا اثرات سمي مثل سرب داشته باشد              
هاي گوناگون، رخ   تماس با ماده خارجي سمي از راه        اثر ورود و    فيزيولوژيك، جسماني يا رواني موجود زنده كه در        

 شدت آن به نوع ماده سمي،        مسموميت همراه است و      شدن عالئم خاص هر    ظاهر  بروز مسموميت با  .  دهدمي
 .تماس بستگي دارد طول مدت مقدارآن و

 سم شناسي محيط

هاي محيط زيست به     بار مواد شيميايي، كه به صورت آلودگي        سم شناسي محيطي با تاثيرات بالقوه زيان       
 هاي يك ارگانيسم را در         همه مجاورت   “طمحي”اصطالح  .  هاي زنده عرضه مي شود، سروكار دارد         ارگانيسم
 ماده اي است كه در محيط وجود دارد و حداقل بخشي از آن               ،آلوده كننده .   مخصوصا هوا، آب و خاك      .برمي گيرد

، حاصل صنعتي شدن، توسعه     آلودگي هوا .  هاي زنده دارد   باري روي ارگانيسم  نتيجه فعاليت انسان بوده و تاثير زيان      
همچنين انسان ممكن است در معرض مواد شيميايي مورد استفاده در             .  شهرنشيني مي باشد تكنولوژي و افزايش    

 .ها يا مواد مصرفي در ساخت مواد غذايي به صورت باقيمانده ها               محيط كشاورزي قرار گيرد، مثل حشره كش        
ميزان :   مي كند  را چنين تعريف   ميزان مصرف روزانه قابل قبول    سازمان غذا و كشاورزي و سازمان جهاني بهداشت،         

مصرف روزانه يك ماده شيميايي كه در طي عمر كامل، بر اساس كل حقايق مشخص شده در آن زمان، ظاهرا                        
اين سازمان پس از راه اندازي اطالعات مرتبط، ميزان مصرف روزانه قابل قبول بسياري              .  فاقد خطر محسوس باشد   

 . ارد زنجيره غذايي انسان شوند، در فهرست مي آوردهاي خوراكي را كه ممكن است و ها و افزودني از حشره كش

 ) اكوتوكسيكولوژي(سم شناسي محيط زنده 

 اخيرا به عنوان تعميم شاخه اي از سم شناسي محيط، مشخص شده و مربوط به               ،اين شاخه از سم شناسي    
جوامع با  ها و      در جمعيت   هاي زنده مخصوصاً    تاثيرات سمي عوامل فيزيكي و شيميايي بر روي ارگانيسم              

بر ي شدن اين عوامل و اثرات متقابل آن ها          راين شاخه همچنين، مسيرهاي جا    .   مي باشد ،هاي مشخص  اكوسيستم
هاي مجزا اعمال    احتمال دارد يك حادثه محيطي كه تاثيرات شديدي روي ارگانيزم          .  محيط را نيز، بررسي مي كند    

بنابراين نمي توان اصطالحات سم شناسي     .  داشته باشد ها يا يك اكوسيستم ن     مي كند، هيچ تاثير مهمي روي جمعيت     
 .و اكوتوكسيكولوژي را بجاي هم بكار برد

  عوامل تعيين كننده سميت و پايداري آالينده  ها-2
 را نقطه پايان مي داند، اما اكنون         3اگر چه بسياري از آزمايش هاي استاندارد سميت محيطي، كشندگي           

گي در سم شناسي محيطي نيز به همان اندازه مي تواند اهميت داشته              مشخص شده است كه اثرات فرعي كشند       
از طريق نازك كردن پوسته تخم پرندگان به طور قابل              p,p′-DDE4  مثال متابوليت مقاوم ددت با عنوان      .  باشد

                                                 
3 Lethality 
4 p,p′- dichlorodiphenyldichloroethylene 
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پيدايش .  توجهي موجب كاهش توليد مثل و در نتيجه موجب كاهش تعداد پرندگان در آمريكاي شمالي شده است                 
تركيبات شيميايي با نيمه    .   سموم دارد  6 در جمعيت هاي طبيعي رابطه نزديكي با پايداري        5رات فرعي كشندگي  تاثي

 .عمر زيستي طوالني، مخاطره آميز هستند
 .  خالصه شده است1شكل شناسي در سرنوشت يك زِنوبيوتيك در يك موجود زنده از نقطه نظر سم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسيالگوي سينتيك سم ش  ـ 1شكل 
 

سه .  كنداين نمودار بسيار ساده شده توجه را به فرآيندهاي اصلي تعيين كنندة مسموميت، معطوف مي                  
 .اند ـ نشان داده شده1شكل مكان اصلي در 

هنگامي كه يك تركيب شيميايي با يك يا چندين جايگاه عمل، برخورد كند، چنانكه                :  7هاي عمل  جايگاه -1
 .تواند يك تأثير سمي بر روي موجود زنده اعمال كندر باشد ميغلظت تركيب از حد معيني بيشت

شود ها برسد متابوليزه مي   هنگامي كه يك تركيب شيميايي به يكي از اين جايگاه         :  8هاي متابوليسم  جايگاه -2
يب موجود زنده بر ترك   .  است“  9فعال سازي ”اما مهمتر اين كه گاهي نتيجه       .   است “زداييسم”كه معموالً به معناي     

 .گذاردشيميايي اثر مي
شود تأثير  ها مستقر مي  هنگامي كه تركيب شيميايي در يكي از اين جايگاه          :  10سازيهاي ذخيره  جايگاه -3

اما بعد از رهايي از جايگاهي كه ذخيره شده است ممكن است             .  گرددشود و دفع نيز نمي    سمي ندارد، متابوليزه نمي   
 .بوليسم برودهاي متاهاي عمل و جايگاهبه جايگاه

در واقع مسائل، بسيار پيچيده هستند براي بعضي از تركيبات شيميايي ممكن است از سه مورد باال بيش                   
 . همچنين هر جايگاه ويژه ممكن است در چندين مكان مختلف وجود داشته باشد. از يك جايگاه وجود داشته باشد

                                                 
5 Sublethal effects 
6 Persistence 
7 Sites of action 
8 Sites of metabolism 
9 Activation 
10 Sites of storage 
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هاي با در نظر گرفتن جايگاه      .  مل دارند بنابراين بعضي از تركيبات شيميايي، بيش از يك جايگاه ع              
هاي كشبراي نمونه حشره  .  شوندها با دو يا چندين سيستم آنزيمي متابوليزه مي        متابوليسمي، بسياري از زِنوبيوتيك   

همچنين تركيبات چربي دوست    .  شوندپيرِتروئيدي توسط دو آنزيم منواكسيژناز و همچنين استراز، متابوليزه مي             
هاي خنثي  منظور از پروتئين  .  متصل گردند “  خنثي”هاي  سوج چربي ذخيره شوند و هم به پروتئين         مي توانند در ن  

براي سهولت فرآيندهايي را كه در       .  كنند يا جايگاه عمل ندارند     ها را متالبوليزه نمي   آنهايي هستند كه زنوبيوتيك   
 .بندي نمودطبقهتوان به دو بخش مجزاي سينتيك سم و ديناميك سم اند مي مشخص شده1شكل 

كند كه چه مقدار از      اين فرآيندها تعيين مي   .   شامل ورود و پخش، سوخت و ساز و دفع است          سينتيك سم؛ 
ديناميك سم؛  .  به جايگاه عمل خواهد رسيد    )  يا متابوليت فعال  /  تركيب اصلي و  (شكل سمي يك تركيب شيميايي      

عمل متقابل فرآيندهاي سينتيك    .  شود مربوط است  ميبه برخورد با جايگاه عمل كه منجر به القاي تأثيرات سمي             
-هر قدر شكل سمي تركيب شيميايي كه به جايگاه عمل مي          .  سم و ديناميك سم، تعيين كنندة مسموميت است       

 .تر خواهد بودرسد بيشتر و هرچه حساسيت عمل نسبت به تركيب شيميايي، افزون تر باشد آن ماده، سمي

  سينتيك سم-2-1

رسد حائز  شناسي اين كه چه مقدار از شكل سمي تركيب شيميايي به جايگاه عمل مي               سماز نقطه نظر    
 .شودسازي و دفع معين مياين امر با عمل برهمكنش فرآيندهاي ورود و پخش، متابوليسم، ذخيره. اهميت است

 11  ورود و پخش-2-1-1

در مورد جانوران بين      .بررسي شد ها توسط جانوران و گياهان در بخش قبلي         مسير اصلي ورود زِنوبيوتيك   
گروه دوم  .  ها از طرف ديگر تفاوت مهم وجود دارد       مهره گان آبزي و ماهي    زي از يك طرف، و بي      هاي خشكي گونه

آب (ها را مستقيماً از آب اطراف خود يا رسوبات روي سطوح تنفسي قابل نفوذ                   به آساني بسياري از زِنوبيوتيك     
ز دوزيستان، براي نمونه، قورباغه به آساني چنين تركيباتي را از طريق پوست                بعضي ا .  كنندجذب مي )  12هاشش

ها و پرندگان دريايي، از اين       داران آبزي، از قبيل نهنگ     در مقابل بسياري از مهره     .  كنندنفوذپذير خود، جذب مي   
ور نسوج  كنند جذب مستقيم از آب مجا      در موجوداتي كه از طريق شش تنفس مي         .  طريق جذب كمتري دارند    

 .تنفسي راه مهمي براي ورود نيست
مهرگان و آوندهاي   داران، همولنف بي  شوند در خون و لنف مهره      وقتي تركيبات وارد بدن موجودات مي      

در طي انتقال، تركيبات قطبي     .  گردندها و نسوج مي   شوند و سرانجام وارد اندام    چوبي يا آبكشي گياهان، منتقل مي     
پيوندند، در حالي كه تركيبات      ها از قبيل آلبومين مي     هاي باردار روي پروتئين    گروهشوند يا به     در آب حل مي    

هاي سرانجام  آالينده  .  هاي ليپوپروتئين يا ذرات چربي بپيوندند      چربي دوست غيرقطبي، ممكن است به كمپلكس      
هاي يل شبكه هاي زيرسلولي مختلف از قب      رسند و ميان محفظه     ها مي وارد شده به درون سلول ها و بافت          

داران، حركت از خون در حال گردش و رفتن به           در مهره .    شوندآندوپالسمي، ميتوكندري، هسته و غيره پخش مي      
                                                 
11 Uptake and Distribution 
12 gills 
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تواند باشد كه بدون تغيير به درون       ها مي ها به علت انتشار ساده از جدار غشاء يا انتقال با درشت مولكول            درون بافت 
دهد كه براي نمونه قطعات ليپوپروتئين دست نخورده به داخل             مي روند اخير، وقتي روي   .  شوندسلول جذب مي  
داران كمتر  گان و گياهان نسبت به مهره     مهرهفرآيندهاي پخش در بي   .  جذب شوند )  13هاهپاتوسيت(سلول هاي كبد   

 .اندشناخته شده
يبات با  ترك.   آن ها است  14ها  قطبي بودن    عامل مهم در تعيين عمل ورود، انتقال، و پخش زنوبيوتيك            

دوست هستند  تركيبات با  قطبيت باال اغلب آب      .  شوندقطبيت كمتر غالباً چربي دوست هستند و در آب كم حل مي           
 15 آب -ضريب تفكيك اكتاتول  دوستي هر تركيب با     تعادل بين چربي دوستي و آب    .  شوندها كم حل مي   و در چربي  
 .از مجاور، تعادل برقرار شودگردد كه بين دو فاين مقدار وقتي معين مي. شودتعيين مي

غلظت ماده در اكتانول                               
 غلظت ماده در آب                      

 داراي قطبيت كم هستند و تحت عنوان چربي دوست و آبگريز بيان                 owKتركيبات با مقدار باالي    
گرچه ضريب تفكيك بين    .  دوست هستند  داراي قطبيت زياد بوده و آب       owKتركيبات با مقادير كم      .  مي شوند

گيرد اما ضريب تفكيك بين ساير مايعات غيرقطبي مثل         اكتانول و آب ضريبي است كه بيشتر مورد استفاده قرار مي          
 براي  owKمقادير.  ند را تعيين ك   17 و آبدوستي  16تواند تعادل بين چربي دوستي   هگزان، روغن زيتون و آب نيز مي      

) owKlog(،  10تركيبات بسيار چربي دوست، بسيار بزرگ است و معموالً به صورت مقادير لگاريتمي بر پاية                   
 .شوندنشان داده مي

نع قطبي و غيرقطبي     تعيين كنندة اين است كه تركيبات  چگونه خود را در مجاورت موا               owKمقادير  
 باال كه وزن مولكولي كمتر از       owKبنابراين در مورد غشاهاي بيولوژيكي تركيبات چربي دوست با        .  پخش نمايند 

هاي آبگريز  ها  و پروتئين   جايي كه به چربي   .  روندحد معيني است از آب محيط خود به مناطق آبگريز غشا مي              
ي تمايل كمي براي خارج شدن از غشاها را دارند يعني آن ها به  آساني به درون سلول                   چنين تركيبات .  متصل شوند 

هاي چربي دوست با جرم مولكولي بيش از       مولكول.  شونداما اغلب به محفظة سمت مقابل وارد نمي        .  شوندوارد مي 
هايي كه در اين     كثر آالينده ا.   قادر نيستند به درون غشاهاي بيولوژيكي انتشار يابند          )kDa800تقريباً    (حد معين   

برعكس، تركيبات قطبي با    .   دارند و قادرند به درون غشاها نفوذ كنند        450اند وزن مولكولي زير     گفتار، توصيف شده  
همين موضوع در مورد ساير موانع قطبي         .  روندمانند و به درون غشاها نمي       پائين غالباً در آب مي      owKمقدار  
كنند، توانند به موانع غشايي نفوذ         براي نمونه تركيباتي كه مي     .  بي در بدن موجودات زنده صادق است        غيرقط

 1/0-1 بين   owKدوستي آن ها تعادل برقرار است و داراي مقادير        تركيباتي هستند كه ميان چربي دوستي و آب       

                                                 
13 Hepatocytes 
14 Polarity 
15 Octanol– water partition coefficient 
16 Lipophilicity 
17 Hydrophilicity 

KOW =
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تركيباتي كه در ستون    .   داده شده است   1هاي آلي  در جدول         آالينده  owK  logچند نمونه از مقادير      .  هستند
آن ها نسبت به تركيباتي    .  اند قطبي تر از تركيباتي هستند كه در ستون راست هستند           بندي شده سمت چپ فهرست  

 .يستي دارند باالتر تمايل كمتري به وارد شدن به جايگاههاي ذخيرة چربي، و تجمع زowKبا 

 هاي آليآالينده owKمقادير : 1جدول 

 
 

تقريباً (شود   را در گروه سمت چپ دارد در آب خيلي كم حل مي              owKكُش آترازين كه باالترين   علف
ppm  5  (     هاي ذخيرة چربي   ايگاهدر مورد گروه سمت راست، آن ها غالباً به درون ج          .  و تقريباً در خاك، مقاوم است

تركيباتي  كه در مقابل سم زدايي متابوليكي مقاوم هستند به طور اخص               .  يابندشوند و تجمع زيستي مي    وارد مي 
 ديلدرينبعضي از آن ها براي نمونه      .  )TCDD و   p.p-DDTمثال ديلدرين،     (تري دارند    نيمه عمر زيستي طوالني   

 .ني دارنددر خاك، نيمه عمر بسيار طوال p.p′-DDTو 

  متابوليسم-2-1-2

شوند هاي چربي دوست به درون حيطة آبگريز در بدن جانوران و گياهان وارد مي                پس از ورود، آالينده    
تر و محلول در    مگر اين كه با تغيير شكل زيستي به تركيبات قطبي          )  ها، ذخاير چربي و غيره    غشاها، ليپوپروتئين (

 .گيردمتابوليسم تركيبات چربي دوست در دو مرحله صورت مي.  بسيار باال تبديل شوندowKآبي با مقدار 
 

 
  

 
 
 

هايي با  ، آالينده از طريق اكسايش، هيدروليز، هيدراته شدن، و احياء به متابوليت  يا متابوليت                  1در فاز 
، 2در فاز   .   گروه هيدروكسيل است   ، معرف يك يا چند    1معموالً متابوليسم فاز    .  شودحالليت بيشتر در آب تبديل مي     

شود كه غالباً آنيون همان گروه       نوعي آندوژن محلول در آب كه معموالً يك آنيون است به متابوليت، متصل مي                
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هاي هاي زيستي زنوبيوتيك  گرچه اين فرآيند چگونگي اكثر تغيير شكل        .   است 1هيدروكسيل توليد شده از فاز        
براي نمونه گاهي آالينده از طريق عمل متقابل          .  ته استثناهايي نيز وجود دارد     كند، الب چربي دوست را توصيف مي   

، بيش از يك مرحله      1فاز  .  شودها مستقيماً تركيب مي    ها و الكل  هاي هيدروكسيل فنل  مولكول آندوژن با گروه    
 بزرگ سلولي   هاي شدن به مولكول   18مي تواند داشته باشد، گاهي يك متابوليت فعال به دست آمده بدون مزدوج             

نمايش نموداري كه تغييرات متابوليكي آن ها را به        .  زاهاسازي بنزو پيرين و ساير سرطان      مانند، فعال .  شودمتصل مي 
ها براي  تاكنون توضيحات براساس داده    .   نشان داده شده است     2شكل  سازد در   زدايي و سميت مربوط مي     سم

گرچه مطالعات در اين    .  ابه با جانوران اما با فعاليت كمتر دارند        هاي آنزيمي مش  گياهان سيستم .  جانوران بوده است  
 . نتايج حاصله براساس آنزيم شناخته شدة جانوران به ويژه پستانداران است. زمينه اندك است

داران با  آن ها به ويژه در مهره     .  هاي غشايي آبگريز مستقر هستند      در محيط  1هاي فاز   بسياري از آنزيم  
 . كنندزدايي ايفا مي كبد مرتبط هستند و نقش خود را در سمشبكه آندوپالسمي
. شوند هاي چربي دوست پس از جذب از روده، از طريق سيستم سياهرگي باب، واردكبد، مي                 زنوبيوتيك

يابند درون شبكة آندوپالسمي،    وقتي جذب محيط كبدي شدند درون شبكة آندوپالسمي آبگريز، نفوذ يا انتشار مي             
در غشاء يا   .  شوندكنند كه از غشاء به مايع درون سلولي منتشر مي           هاي قطبي تبديل مي   به متابوليت ها را   آنزيم

كنند كه آمادة دفع     هاي محلول در آب تبديل مي        آن ها را به مزدوج     19بيشتر در مايع درون سلولي كانجوگازها       
 .تر در مايع درون سلولي قرار دارند بيش2هاي فاز بيشتر در شبكة آندوپالسمي و آنزيم1هاي فازآنزيم. هستند
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 متابوليسم و سميت: 2شكل 
 

                                                 
18 Conjugation 
19 Conjugase 
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  ذخيره سازي-2-1-3

نباشد و براي دفع    “  عمل”و  “  متابوليسمي”هاي  شود كه در دسترس جايگاه    زنوبيوتيك هنگامي ذخيره مي   
م عمل سمي يا تأثير بر روي         شناسي، زماني كه زنوبيوتيك، قادر به انجا        از نقطه نظر سم    .  شدن فراهم نگردد  

 . ماندمي“ خنثي”آنزيم ها نباشد در حالت 
هاي بزرگ   متصل  به پروئتين خنثي يا ساير مولكول       )  بافت چربي (ذخيره سازي زنوبيوتيك در يك مخزن       

يعني، حاوي جايگاه عمل سمي     .  شود كه هيچ گونه عملكرد سميتي ندارد      سلولي و يا به سادگي در غشاء انجام مي        
 .دهد، همچنين آنزيمي ندارد كه بتواند به وسيلة آن زنوبيوتيك را تجزيه نمايديست و يا چنين چيزي را نشان نمين

هاي چند   و دي بنزوديوكسين    PCBsهاي آلي كلرينه،     كشتركيبات بسيار چربي دوست از قبيل حشره      
 برابر غلظتشان در    50 تا   10 ها به     شوند كه در آنجا غلظت آن     غالباً در مخازن چربي ذخيره مي     )  PCDDs(كلره  

تواند از  گرچه ذخيره شدن چربي مي    .  رسدهايي كه از نظر متابوليكي فعالند مي       مغز، كبد، ماهيچه و يا ساير بافت       
هاي ذخيره  متابوليسم سريع چربي  .  موجود زنده در مدت كوتاه حمايت كند اما در بلند مدت زيان بخش خواهد بود               

تواند به آزاد شدن سريع زنوبيوتيك ذخيره شده و بروز تأثيرات سمي به تأخير              ي يا بيماري مي   شده در نتيجه گرسنگ   
 از خودشان سميت     20هاي ماده وحشي شمالي    يك مورد مستند از هلند گزارش شد، مرغابي          .  افتاده منجر شود  

چربي زيادي را در بدن خود       گذاري،  ها قبل از تخم   مرغابي.  عصبي به تعويق افتاده توسط ديلدرين را نشان دادند         
غلظت ديلدرين در مغز تا حد        .  گذاري آزاد شدند   ها در طي روند تخم      ذخيره كرده بودند كه اين ذخيره چربي         

هاي نر شمالي چون تخم نگذاشتند بنابراين به اين صورت چربي بدنشان آزاد               اما مرغابي .  كشندگي افزايش يافت  
 .ي به تعويق افتادة حاصل از ديلدرين را از خود نشان ندادندنشد و در نتيجه عالئمي از مسموميت عصب

در مرحلة اول، تركيبات بسيار چربي دوست، از       .  سازي شود تواند موجب ذخيره  ها هم مي   اتصال به پروتئين  
در .  چرخندها مي باشند و در خون همراه با ليپوپروتئين       ها مي هاي آلي كلرينه همراه با ليپوپروتيئن     كشقبيل حشره 

واقع، ميزان حالليت آن ها در آب  به قدري كم است كه فقط  نسبت بسيار كمي از غلظت كل آن ها در مايعات                           
همچنين بر هم كنشهاي واندروالسي بين تركيبات و اجزاي سازندة              .  آيدبدن، به صورت محلول واقعي درمي       

هاي ها به روش  نيز با پروتئين  )  تركيبات يوني شامل  (تر  تركيبات قطبي .  تواند موجب پيوند شود   ها، مي ليپوپروتئين
-هاي قطبي تشكيل پيوندهاي يوني يا پيوندهاي هيدروژني موجب اتصال زنوبيوتيك        .  كنندمختلف بر هم كنش مي    

براي نمونه، آلبومين كه در پالسماي پستانداران به وفور وجود           .  شودهاي، معين مي  هاي عاملي پروتئين  تر به گروه  
توانند به   مي PCBsهاي  هيدروكسي متابوليت .  هاي نسبتاً قطبي را پيوند دهد      ند تعدادي از زنوبيوتيك   توادارد، مي 
يك مورد ويژه، تشكيل پيوند تتراكلروبي فنيل به ترانس تيريتين است كه به             .  هاي معين پالسما پيوند يابند    پروتئين

 .سازي بيشتر استيرهدر  اين مورد همراهي با سميت نسبت به ذخ. دقت بررسي شده است
-مهرگان، پرندگان، دوزيستان و خزندگان در سم       هاي بي هاي چربي دوست در تخم   ذخيره سازي آالينده  

-ها به داخل تخم   ها به وسيلة ليپوپروتئين   هاي آلي كلره از بدن ماده     كشحشره.  شناسي  محيطي حائز اهميت است     
شوند و  كند، آن ها متابوليزه مي   وقتي تخم رشد مي   .  شوندخيره مي ها ذ  شوند و به طور عمده در زردة تخم       ها برده مي  

                                                 
20 Somateria mollissima 
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. تواند در بدن جنين در حال رشد موجب سميتي كه به تعويق افتاده، بشود             گردد، و مي  كش آزاد مي  ماده سمي حشره  
 . هم مشاهده شده استDDTچنين اثراتي با ديلدرين و 

    21 دفع-2-1-4

ها، همزمان با   هاي آنزيمي در رابطه با متابوليسم زنوبيوتيك        يستمشواهد معتبري براي تكامل سريع س      
 دقيقاً نشانگر مهاجرت جانوران به      450P از   CYP2پرتوافكني خانوادة   .  حركت جانوران از آب به خشكي وجود دارد       

ليسم  به ويژه به متابو    CYP2خانواده  .   ميليون سال قبل، است    400خشكي در آغاز دورة دونين، يعني مربوط به          
. گرددشود و بوسيله تعداد قابل توجهي از اشكال گوناگون در پستانداران خشكي ظاهر مي              ها مربوط مي  زنوبيوتيك

ها كمتر  ها هستند كه در ماهي    هاي متابوليزه كنندة زنوبيوتيك    در واقع آنزيم   450Pاز طرف ديگر، اين خانواده از        
 .هند گرفتاند و متعاقباً مورد بحث قرار خواتوسعه يافته

ها به آب اطراف    هاي چربي دوست را به وسيلة انتشار از آبشش         توانند بسياري از زنوبيوتيك   ها مي ماهي
دوست را به صورت     آن ها تركيبات چربي  .  اين مكانيسم دفع براي جانوران خشكي ميسر نيست        .  كنند»  دفع«خود  

 .شونداي قابل دفع به ادرا و صفرا ريخته ميهها و مزدوجكنند و متابوليتمواد قابل حل در آب تبديل مي

  ديناميك سم-2-2

هاي آلي در بدن     سازي و دفع آالينده    ، موارد ورود، پخش، متابوليسم، ذخيره      سينتيك سم در رابطه با     
موجودات زنده همچنين فرآيندهاي تعيين كننده اينكه چه مقدار از يك مولكول سمي آالينده اصلي يا متابوليت                    

 مورد مطالعه   ديناميك سم در اين مرحله زمينة مربوط به       .  رسند، مورد بررسي قرار گرفتند    جايگاه عمل مي  فعال به   
به ظهور  .  هاي سمي با جايگاه عمل آن ها و نتايج حاصله مربوط است            گيرد كه به بر هم كنش مولكول       قرار مي 

زيرا اين دو عامل به     .  ظر گرفته شود  مفهومي مفيد است كه تمايزي بين سينتيك سم و همچنين ديناميك سم در ن             
كند كه يك تركيب شيميايي معين تا چه اندازه براي موجودات زنده              هاي متضاد و كامالً مستقل تعيين مي       روش

ها،  به عملكرد متفاوت فرآيندهاي سينتيك سم و ديناميك سم در ميان گونه               22پذيريگزينش.  سمي خواهد بود  
براي نمونه،  (هنگام مطالعة اساس مسموميت انتخابي        .  ي متفاوت بستگي دارد    ها يا گروه هاي سن    نژادها، جنس 

هايي كه تمايز بين عوامل سينتيك سم و ديناميك سم را              ، انجام آزمايش  )هاكشمقاومت حشرات در برابر آفت     
 .سازد، ضروري استممكن مي

هاي فعال آن ها ميل     يا متابوليت  كنند زيرا آن ها  هاي نسبتاً كم عمل مي    هاي آلي در غلظت   بيشتر آالينده 
اگر سطح جايگاه فعال بر هم كنش       .  هاي عمل خود دارند كه در متن حاضر توصيف شدند         تركيبي زيادي با جايگاه   

از اندازه معيني بيشتر باشد، فرآيندهاي سلولي مختل خواهند شد و سرانجام به صورت عالئم مسموميت آشكار در                    
ها و نژادها در تمايل مولكول سمي نسبت به جايگاه عمل            تفاوت موجود بين گونه   .  كردجانور يا گياه بروز خواهند      

 .در بدن آن ها، دليلي كلي براي سميت انتخابي است

                                                 
21 Excretion 
22 Selectivity 
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كنند بايد متذكر شود كه اين      بعضي از تركيبات با سميت نسبتاً كم به عنوان يك سم فيزيكي عمل مي               
اي اين مواد هيچ شيوه عمل ويژة شناخته شده       .  است اهميت دارند  شناسي محيطي   ها به ندرت در سم    چنين آالينده 

توانند مختل  ندارند اما اگر در ساختارهاي سلولي مثالً در غشاها، غلظتشان نسبتاً زياد شود، فرآيندهاي سلولي را مي                
 .اترها و استرها، و ساير تركيبات آلي ساده شامل اين نوع از تركيبات هستند. سازند

اين .  كنند، خواص چربي دوستي  دارند     ها كه در جانوران مسموميت شديد ايجاد مي         اليندهبسياري از آ  
-تركيبات چربي دوست پس از جذب غالباً در بدن موجود زنده باقي مي             .  مسئله  نتيجة عوامل سينتيكي سم است       

. هولت دفع، بستگي دارد   مانند و دفع مؤثر به تبديل آنزيمي آن ها به محصوالت قابل حل در آب و به عبارتي به س                   
شان شوند به اين ترتيب برهم كنش     هاي آبگريز همراهي مي   ها و درشت مولكول   آن ها اغلب در بدن به وسيله غشا      

هاي منافذ تسهيل مي شوند از طرفي تركيبات آلي قابل          ، و با كانال   23برهاي شيميايي هاي پيام ها، با گيرنده  با آنزيم 
 .گردندشوند و با ساختارهاي چربي دوست در بدن موجودات زنده همراه نميدفع ميحل در آب، اغلب بدون تغيير 

 .به طور كلي، برهم كنش هاي بين تركيبات شيميايي و جايگاههاي عمل سلولي بر دو نوع هستند
ها شامل؛ فسفره شدن    نمونه.  دهدبا هدف خود يك پيوند اشتراكي پايدار تشكيل مي          )  زنوبيوتيك( آالينده   )1

  به وسيله اپوكسيدهاي فعال      DNA تشكيل محصوالت افزايشي     OPsكولين استرازها به وسيله اشكال اكسوني        
بايد .  ها هستند هاي سولفيدريل و پروتئين    اي به گروه   و اتصال تركيبات آلي جيوه      PAHsپيرين و ساير    α)(بنزو

هاي اصلي جذب شونده      جزء آالينده  OPsهاي فعال   ون و بيشتر اكس    PAHاضافه شود كه اپوكسيدهاي فعال       
 .شوندهاي ناپايدارند كه توسط حملة منواكسژناز توليد مي توسط جانوران نيستند؛ آن ها متابوليت

پذيرند چنين برهم كنشهايي معموالً برگشت      .  شود آالنيده بدون تشكيل پيوند اشتراكي به هدف متصل مي          -2
- و گيرنده  +Naهاي   و ديلدرين كه به ترتيب به كانال       p,p′-DDTهاي آلي كلره    كشرهها شامل؛ اتصال حش   نمونه
43,3,4,5، اتصال   Ahاكسين به گيرنده     مسطح و دي   PCBsاتصال    GABAهاي   −′−′′− HO   تتراكلرو و 

(رگوسترول  هاي مهار كننده بيوسنتز ا     كشفنيل به جايگاه پيوندي تيروكسين از ترانس تيريتن و اتصال قارچ            بي
EBI( 450 به نوع قارچي سيتوكرومPباشند مي. 

DDTpp بر حشرات با افزايش دما به جدا شدن          DDTكاهش سميت    نسبت  +Na هاي از كانال  ,′−
كنش دارند   برهم +Naهاي  هاي پيرتروئيدي، كه آن ها هم با كانال       كشپديدة مشابه در مورد حشره    .  (شودداده مي 

 ). استگزارش شده
هاي عمل آن ها به اثرات فيزيولوژيكي سطح سلولي و سطح كل            هاي سمي با جايگاه   كنش مولكول برهم

شيوة .  شناسي محيطي به جايگاه عمل بستگي دارد      ماهيت اين اثرات و اهميت آن ها در سم       .  ارگانيسم مربوط است  
وهي از موجودات زنده جايگاه عملي دارند       به نحوي بسيار متفاوت گر    .  تواند يك عامل انتخابي مهم باشد     عمل مي 

هايي كه سم عصبي هستند، سميت گياهي كمي        كشبدين ترتيب بيشتر حشره   .  شودكه در گروه ديگر مشاهده نمي     
 .را دارند

                                                 
23 Receptors for chemical messengers 
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 آن ها تاثير خواص تركيبات شيميايي بر سرنوشت محيطي -3
موجودات زنده و به رابطة بين       مبحث قبل به فرايندهاي تعيين كنندة پخش تركيبات شيميايي در بدن              

اهميت خواص تركيبات شيميايي در تعيين سرنوشت آن ها در بدن موجودات            .  پخش و مسموميت اختصاص داشت    
هاي عاملي و پايداري     زنده مورد تأكيد قرار گرفت و مالحظه گرديد كه قطبيت، اندازه مولكولي، حضور گروه                   

هاي مؤثر در تغيير شكل زيستي به         انواع آنزيم .  دهندر قرار مي  مولكولي، فرآيندهاي سينتيك سم را تحت تأثي        
براي مثال استرازها   (گيرند بستگي دارند    ساختارهاي تركيبات شيميايي كه تحت اثر تغيير شكل زيستي قرار مي             

ارتباط مبحث حاضر   ).  اي آروماتيك براي استرها، ريداكتازها براي تركيبات نيترو، منواكسيژنازها براي هيدروكربن          
توانند  خواص تركيبات شيميايي در تعيين سرنوشت آن ها در محيط زيست آلوده و اينكه چگونه اين خواص مي                     

بيني كننده در رابطه با حركت و پخش تركيبات شيميايي زيست محيطي باشند را                الگوهاي توصيف كننده و پيش    
 .نمايدبه طور وسيعي بررسي مي

كنند  هاي آلي در محيط زيست آلوده تعيين مي          ه سرنوشت آالينده  ابتدا خواص شيميايي و فيزيكي ك       
سپس، بررسي خواهد شد كه      .  توصيف خواهند شد و بحث به فرآيندهاي شيميايي و فيزيكي محدود خواهد شد               

بيني سرنوشت زيست محيطي     ها به صورت الگوهايي در جهت كوششي براي توصيف يا پش              چگونه اين داده  
 ارتباط موجود بين خواص تركيبات شيميايي و عملكرد فرآيندهاي زيستي كه سرنوشت زيست                 اند و نهايتاً  درآمده

با استناد بر زمينه داده شده در مبحث قبل بر رابطة             .  كنند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت      محيطي را تعيين مي   
هدف اصلي  .  كيد خواهد شد  موجود بين خواص تركيبات شيميايي زيست محيطي و ورود، دفع و متابوليسم آن ها تأ              

تر در مبحث بعد خواهد بود مباحثي كه به چگونگي حركت           فراهم آوردن زمينة مناسب براي مطالعة مباحث پيچيده       
خواهند پرداخت، جايي كه فرآيندهاي زيست شناسي و        )  اكوسيستم(و  پخش تركيبات شيميايي در سيستم محيطي         

كليدي، سرنوشت تركيبات شيميايي در خاك و رسوبات، حركت مواد          مباحث  .  شوندغيرزيستي هر دو وارد عمل مي     
شيميايي در مسير زنجيرة غذايي زميني و دريايي و مواضعي كه در آن ها سرنوشت تركيبات توسط فرآيندهاي                      

 .شوند خواهند بودزيست شناسي و شيميايي تعيين مي

 تحت تأثير قرار      خواص تركيبات شيميايي كه سرنوشت آن ها را در محيط زيست              -3-1
 :دهند مي

به طور كلي   .   قطبيت يكي از مهترين عوامل تعيين كنندة سرنوشت زيست محيطي تركيبات آلي است             : قطبيت -1 
 اكتانول آن كمتر     -تر باشد، ميزان حالليتش در آب بيشتر و ضريب تفكيك آب             هر قدر كه يك تركيب قطبي      

. داشته باشد، حالليت آن در آب كمتر آن بيشتر خواهد بود           خواهد بود، بر عكس هر چقدر تركيب قطبيت كمتري           
Kow   هاي رفتاري زيست محيطي مواد شيميايي آلي به          ترين شاخص است و يكي از با ارزش      “  آبگريزي” ميزان

نامند تمايل دارند از فاز آبي محيط          مي “24تأثير آبگريز ”تركيبات آبگريز به دليل آنچه كه آن را           .  رودشمار مي 
−+هاي قطبي آب به علت جاذبة بارهاي         مولكول).  1980تنفورد،  (ف شوند   زيست حذ  dd هاي  روي مولكول  ,

                                                 
24Hydrophobic effect 
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تركيبات آبگريز موجود در آب كه بار كم دارند و يا هيچ باري ندارند بدين               .  شوندمجاور به سوي يكديگر كشيده مي     
در خاك و رسوبات آن ها غالباً  به سطح مادة          ).  squeezed out(شوند  ترتيب فشرده شده به خارج از آب رانده مي        

در .  شوندشوند و غالباً توسط نيروهاي واندروالسي در آنجا نگه داشته مي             جذب مي  - مادة آلي و خاكي    -كلوئيدي
و به درون رسوبات يا درون      )  هاي روغني، اگر وجود داشته باشند     به سطح اليه  (آيند  آب معموالً آن ها به سطح مي     

تمايل تركيبات آبگريز براي پيوستن به سطوح كلوئيدي دو            .  روندروغني گياهان آبزي مي    )  پوستك(تيكول  كو
 :ويژگي عمده دارد

هاي آنزيمي    هستند، زيرا آزادانه در دسترس سيستم       25آن ها اغلب بادوام  )  2( آن ها خيلي متحرك نيستند،         )1(
ها، همچنين در   در خاك .  رند كه بتوانند آن ها را تجزيه كنند        گيقرار نمي )  بينيبراي نمونه، موجودات ريز ذره      (

اند،  داده شده  1ها در جدول    نمونه.   غالباً بسيار بادوام و پايدار هستند      26هاي آبگريز ديرگداز  جانوران خشكي، مولكول  
DDTppديلدرين و     خاك و رسوبات نيمه عمر بسيار طوالني         در 36/6 و   48/5 به ترتيب    owk با مقادير    ,′−

 . دارند
كند،  عامل بسيار مهم ديگر كه پخش تركيبات شيميايي را در محيط زيست آلوده تعيين مي                  : فشار بخار  -2

فشار بخار به صورت فشار اعمال شده توسط يك تركيب شيميايي در حالت بخار بر سطح مايع                  .   است 27فشار بخار 
به عنوان كسري از    )  تور(فشار بخار به صورت مقياس ميليمتر جيوه        .  شوددل تعريف مي  يا جامد خودش در حال تعا     

= mmHg  0075/0(با توجه به اينكه     .  شودبيان  مي  )  Pa(يا به صورت پاسكال     )  mmHg760(فشار جوي نرمال    
Pa1  (ن ها را به   فشار بخار با درجه  حرارت  نسبت  مستقيم دارد و مايعات در دمايي كه فشار بخار آ                         .  است

mmHg  760 براي نمونه آب در     .  جوشندرسانند مي   مي°C100 شوند يعني  بعضي از جامدات تصعيد مي    .   مي جوشد
ها كه تحت شرايط    كششوند بسياري از آفت   رسند و به عبارتي بخار مي      بدون ميعان مستقيماً به حالت بخار مي       

فراريت نشانگر دليل اصلي    .  شوند تصعيد مي )  خاك  (معمولي درجه حرارت و فشار جامد هستند در شرايط كشتزار           
ها فشار بخار باال     به طور كلي در مورد آالينده      .  كش از سطح محصوالت كشاورزي و از خاك است          فقدان آفت 

امكان اين خطر وجود دارد كه آن ها اگر به اندازة كافي پايدار            .  شودمي)  هوا(موجب حركت مواد شيميايي به اتمسفر       
هاي بارزي از   نمونه)  CFC(ها  كلروفلوئوروكربن.  فضاي بسيار وسيعي انتقال يافته و پخش خواهند شد          باشند در   

اين تركيبات داراي فراريت باال و در عين حال به اندازة كافي پايداراند كه به الية اوزن در                       .  اين مسئله هستند  
د با ايجاد برهم كنش با اوزن غلظت آن را              تواننبه هر حال هنگامي كه به آنجا رسيدند مي          .  استراتوسفر برسند 

شود به ميزان قابل توجهي حجم اليه اوزن را كم          كاهش دهند، و اين فرآيندي زيست محيطي است كه تصور مي           
هاي قطبين زمين به انتقال     هاي آلي كلره به قسمت    كش هاي معين و حشره   PCBحركت دراز مدت    .  كرده است 

 .نسبت داده شده استآن ها در هوا در حالت  بخار، 

                                                 
25 Persistent 
26 persistent 
27 Vapour pressure 
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ها در واقع حركت آن ها از آب       مهمترين راه فراريت آالينده   .  بيشتر سطح كرة زمين را آب فرا گرفته است        
حركت مواد حل شونده بين آب و هوا توسط قانون هنري تعيين شده است؛ به عبارتي در حالت تعادل                   .  به هوا است  

 .اي ثابت داردن در محلول آبي رابطهغلظت يك تركيب شيميايي در حالت بخار با غظت آ

RTS
P

S
l

V
n

آبغلظت
Hهواغلظت ===′ ))(( 

 ضريب تفكيك،    ′Hاز آنجايي كه    
V
n     ،غلظت موالر بخار S         ،حالليت اشباع ماده حل شده در آب P  فشار 

تواند به صورت    تساوي فوق  مي   .   درجه حرارت مطلق است    T ضريب ثابت گاز و      Rبخار،  
S
PH از .   ساده شود  =

محاسبه   Hتوان براي   مقادير مختلفي را مي   .   دارد atm m3/molثابت قانون هنري است واحدي برابر         Hآنجائيكه  
 .گيرداي مورد استفاده قرار مي به طور گسترده28گيري نمود كه اكنون در مدل سازي فراريتيا اندازه

ها پايداري   تعيين كننده سرنوشت زيست محيطي آالينده       يكي ديگر از عوامل مهم         : پايداري شيميايي  -3
تركيبات شيميايي زيست محيطي كه در برابر تجزية شيميايي بسيار مقاوم هستند به عنوان               .   آن ها است  29شيميايي

 .اندتوصيف شده» 31نسوز«يا » 30ديرسوز«
ند و هنگامي كه در      بسياري از تركيبات شيميايي زيست محيطي از نظر فتوشيميايي خيلي پايدار نيست              

تغيير آرايش  (توانند اكسيده شده يا تحت اثر نوآرايي مولكولي              گيرند مي معرض تشعشع خورشيدي قرار مي      
ها و پيرترويدها مستعد هيدروليز      ها، كاربامات OPبعضي از تركيبات شيميايي، براي نمونه،        .  قرار گيرند )  مولكولي

برعكس تعدادي از تركيبات فقط تحت اثر       .   باال قرار گيرند   pH  شدن هستند، بخصوص زماني كه در معرض آب با        
توانند بدون از بين رفتن در سطح وسيعي در هوا يا آب             شوند و بدين ترتيب مي    تجزيه شدن بسيار آهسته واقع مي     

ا درجه  اي شامل، تركيباتي ب   مثال هاي نمونه .  منتقل شوند، مگر اينكه تحت اثر تجزية زيستي بسيار قوي قرار گيرند           
DDEppهالوژنه شوندگي باال از قبيل          TCDDها با درجه كلرينه شدگي باال و           PCB  ديلدرين و       ,′−

هاي تجزيه شيميايي   تركيبات با تعداد هالوژن زياد غالباً در برابر اكسايش و ساير مكانيسم              .  باشندمي)  ديوكسين(
 .مقاوم هستند

كند زيرا معموالً    ها خطرات زيست محيطي را محدود مي         يي آالينده در بيشتر موارد، ناپايداري شيميا      
به هر حال موارد استثنايي هم وجود دارند و اگر به جزئيات دقيق شويم وقايع زيان                  .  شودموجب كاش سميت مي   

يرد تا  هاي ديلدرين در معرض تابش خورشيدي قرار گ        براي نمونه هنگامي كه باقيمانده    .  توانيم بيابيم بار را هم مي   
كش آلي  ماالتيون كه يك حشره    .  شودحدودي به فتوديلدرين كه تركيبي پايدار و بسيار سمي است تبديل مي               

 ماالتيون بسيار سمي تبديل      -فسفره است هنگامي كه به مدت طوالني در گرماي زياد بماند به تركيب ايزو                  
ها بسيار سمي   شوند كه براي ماهي    مي  ها در معرض تابش قرار گيرند به محصوالتي تبديل          PAHاگر  .  مي گردد
هايي از اين قبيل نشانگر خطرات قضاوت عجوالنه و سطحي در سنجش مخاطرات زيست محيطي و                نمونه.  هستند

                                                 
28 Fugacity modelling 
29 Chemical stability 
30 Refractory 
31 Recalcitrant 
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 .وقفة مورد به مورد هستنداهميت تجزيه و تحليل بي
- شود حضور گروه   تواند موجب  پخش تركيبات شيميايي در محيط زيست        عامل ديگر كه مي     : گروه هاي باردار  -4

هاي فنوكسي آلكانوئيك، دي    كشهاي سديم و پتاسيم علف     ها از قبيل نمك   بسياري از آالينده  .   است 32هاي باردار 
-هاي بي كشها مانند علف  ساير آالينده .  ها، تتراو پنتاكلروفن، معموالً در محلول به صورت آنيوني هستند          نيتروفنل

در هر دو مورد يونها ممكن است به          .  ل به صورت كاتيوني وجود دارند      پيريديل، دي كو آت،پاراكوآت، در محلو      
بنابراين كاتيون پاراكوآت در    .  هاي خاك و رسوبات كه بار مخالف دارند متصل شوند         هاي بزرگ آلي يا كاني    مولكول

+++هاي قابل تعويض مانند      رقابت با كاتيون   NaKCa هاي خاك  در كاني تواند به سطوح حاوي بار منفي         مي ,,
ها و رسوبات   هاي معيني با بار مثبت در خاك       هاي آلي ممكن است به گروه      آنيون).  جذب شود (پيوند داشته باشد    
 . پيوند داشته باشند

  الگوهاي سرنوشت زيست محيطي-3-2

هاي آلي  در مواجهه با پيچيدگي آلودگي محيط زيست و هزينه بسيار زياد سنجش دقيق ميزان آالينده                 
هاي موجود در هزينه و        به دنبال محدوديت  .  لزوم توسعة الگوها براي تعيين سرنوشت زيست محيطي ضروري است         

تواند به ميزان   فقط مي )  هوا، آب و خاك   (هاي مختلف محيط زيست     ها در بخش  وقت تعيين سطوح دقيق  آالينده     
ات شيميايي موجود در محيط زيست       بيني سرنوشت تركيب  در تالش براي توصيف يا پيش      .  محدودي انجام شود  

 محيطي محدود مربوط به      -آن ها طيف وسيعي از الگوهاي تك      .  اند آلوده الگوهاي گوناگون بسياري توسعه يافته      
 محيطي با طيف    -گيرند تا الگوهاي چند   سرنوشت تركيبات شيميايي در فازهايي مانند هوا، آب يا خاك را در بر مي             

. كنند ايي را در فازهاي مختلف محيط زيست در مناطق بسيار وسيع، توصيف مي             وسيعي كه حركت تركيبات شيمي    
توان انتظار داشت كه الگوهاي اول، ارزيابي دقيقي از غلظت             هاي اوليه به اندازه كافي دقيق باشند مي         اگر داده 

ي گسترده اما   نمايند، در حالي كه الگوهاي بعدي فقط چشم انداز          تركيبات موجود در محيط زيست را فراهم مي        
. سازندغيردقيق از پخش تركيبات در هوا، آب، خاك، رسوبات و محيط زنده را در مقياسي تقريباً جهاني آشكار مي                    

بندي تركيبات شيميايي بر طبق تمايل آن ها براي ورود به               بعضي از الگوهاي چند محيطي فقط براي دسته          
هاي تركيبات  هاي موثق از غلظت    توانند ارزيابي  نمي مفيد هستند و  )  مانند هوا (بخش هاي زيست محيطي ويژه      

متغيرهاي غيرقابل كنترل بسيار    .  شيميايي را در جهان واقعي پس از رها شدن در محيط زيست در اختيار قرار دهند               
» 33الگوهاي سنجيده «عبارت  .  زيادي از قبيل دما، سرعت باد، تابش خورشيدي، رسوبات، برف و باران وجود دارند              

در بعضي موارد، رهيافت چند محيطي در       ).  1994باچي،  (شود  ها استفاده مي  راي توصيف اين قبيل سيستم    گاهي ب 
توانند  كه مي  CFC و انتشار    CO2اند براي نمونه چرخة زمين شيميايي       مورد مسائل آلودگي كرة زمين به كار رفته       

 .الية اوزن را تحت تأثير قرار دهند

                                                 
32 Charged groups 
33 Evaluative models 
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هاي مختلف  پخش شدن يك تركيب شيميايي را در حال تعادل بين بخش             توانند  الگوهاي چند محيطي مي   
هاي زيست محيطي گوناگون پس از رها شدن مقادير           هاي تعادل در بخش   غلظت.  محيط زيست توصيف نمايند   

توانند با بكارگيري ضريب تفكيك پخش مانند        ها مي معيني از آالينده  
owk       انتقال ارزيابي   و ضرايب ديكر توزيع و

فرارش به صورت تمايل    .  به عنوان توصيف يك كميت شيميايي است       )  f(رهيافت ديگر استفاده از فرارش       .  شوند
 . يك تركيب شيميايي براي فرار از يك فاز به فاز ديگر تعريف شده است و واحدهاي مشابه با واحد فشار را دارد

رسد، تمام فازها بايد داراي     ي به حالت تعادل مي    هنگامي كه يك تركيب شيميايي در سيستم چند محيط         
 :به صورت زير دارد) C(فرارش نسبت خطي با غلظت . فراريت يكسان باشند

z
cf =

  
 به خواص تركيب     zمقادير  .  شود يك ثابت است و گاهي ثابت ظرفيت فرارش ناميده مي              zاز آنجايي كه     

 . ما بستگي داردشيميايي ماهيت محيط جذب كننده و د

  تأثير خواص تركيبات شيميايي در متابوليسم و آرايش آن ها-3-3

تا اين قسمت، بحث به تأثير خواص شيميايي در فرآيندهاي فيزيكي كه پخش تركيبات را در  محيط                      
ت دهند، محدود شده است بدون اينكه اثر بر روي فرآيندهاي زيستي تعيين كنندة حرك               زيست تحت نفوذ قرار مي    

گرچه منطقي است كه عوامل زيست شناسي در سرنوشت تركيبات شيميايي كه در هوا منتقل                 .  را در نظر بگيريم   
هاي سطحي يا در رسوبات يا خاك        شوند تأثير دارند يا اصالً اثري ندارند، اما اين امر دربارة انتقال توسط آب                مي

هاي آلي دخالت   در ورود، متابوليسم و انتقال آالينده     ، موجودات زنده    )هوا، آب  خاك   (ها  در اين بخش  .  صادق نيست 
شوند و در زنجيرة غذايي     هاي پايدار توسط جانوران و پرندگان مهاجر به فواصل بسيار دور منتقل مي             آالينده.  دارند

 .داننسبتاً ساده در باال گنجانيده نشده» شيميايي«هايي در الگوهاي چنين پيچيدگي. كنندخشكي و آبي حركت مي
بار ديگر، آبگريزي تركيبات شيميايي كه عامل تعيين كننده بسيار مهم سرنوشت آن ها است مورد بررسي                 

زيرا آن ها از فاز آبي     .  يابند  مي 34 اغلب توسط جانوران تجمع زيستي     Kowتركيبات با مقادير باالي       .قرار مي گيرد 
تركيبات قابل حل در آب چنين تمايلي را          .  به محيط آبگريز بافت هاي چربي و غشاهاي بيولوژيكي مي روند          

هنگامي كه جانوران خشكي آن ها را از غذا يا آب جذب            .  كنند  نمي 35موجودات زنده آبي آن ها را تغليظ     .  ندارند
اما در مورد تركيبات چربي دوست، دفع         . ، به سرعت دفع مي شوند    مي كنند، معموالً آن ها در اشكال تغيير نيافته       

تابوليسم كافي و تغيير آن ها به متابوليت ها و مزدوج هايي بستگي دارد كه به آساني دفع                       سريع از بدن به م      
اين روند به ويژه در جانوران خشكي حائز اهميت است؛ گونه هاي آبزي مي توانند تركيبات چربي دوست را                 .  مي شوند

ن آبزي عموماً در مقايسه با        جالب توجه است كه، جانورا     .  از دست بدهند  »  36انتشار تبادلي «تا حدي از طريق      
شايد به  .   را دارند  2  از خانواده     450Pجانوران خشكي مقادير كمي از آنزيم هاي سم زدايي كننده از قبيل سيتوكروم            

                                                 
34 bioaccumulation 
35 bioconcentrate 
36 exchange diffusion 
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براي نمونه، ماهي ها نسبت به جانوران همه چيز خوار خشكي و            .  دليل اينكه آن ها كمتر به اين آنزيم ها نياز دارند         
 .سيار كمتري از اين آنزيم ها را دارندپرندگان، مقادير ب

بسياري از آالينده هاي چربي دوست كه در اين متن شرح داده شده اند در طول زنجيره غذايي دوام ندارند،                  
استثناهاي عمده در اين زمينه، تركيبات پلي هالوژنه مانند         .  داران خشكي به آساني تجزيه مي شوند      زيرا توسط مهره  

. هستند)  هاPCDF(ها و دي بنزوفورآن هاي كلرينه      PCDDها،  PPBها،  PCBي آلي كلره،    بعضي از حشره كش ها  
كاتاليز شده،  -450Pهمان طوري كه قبالً اشاره شد، مكانيسم اصلي متابوليسم اوليه اين تركيبات بوسيله حمله                   

رابر چنين حمله    مشكل اين است كه تركيباتي كه درجه هالوژنه شدگي بااليي را دارند، در ب                    .  انجام مي شود 
بنابراين، اينگونه تركيبات مقاوم و پايدارند و در بيشتر جانوران خشكي و دريايي نيمه عمر                .  اكسايشي مقاوم هستند  

اي را به خود      ويژه 37بدين تريب، آن ها با حركت در طول زنجيره غذايي افزايش زيستي             .  زيستي طوالني دارند  
ماهي ها يا  (ي انتقال در مسيرهاي طوالني در بدن جانوران مهاجر            اختصاص مي دهند و همچنين مي توانند در ط       

داران خشكي بسيار    بعضي از تركيبات آلي فلزي مانند متيل جيوه نيز در مهره            .  پايدار بمانند )  نهنگ ها و پرندگان  
 . پايدار و بادوام هستند و به آهستگي متابوليزه مي شوند

ي به آساني و به سرعت متابوليزه مي شوند، در گونه هاي            بعضي از تركيبات كه توسط مهره داران خشك       
نكته مهم اين است كه       .  مهرگان دريايي از قبيل نرمتنان دوكفه اي بسيار كند تجزيه مي شود               ديگر مانند بي   
تجمع /ها وجود دارند، كه غالباً در گونه هاي ويژه اي در زنجيره غذايي آبي به ميزان كم تغليظ                PAHتركيباتي نظير   

ستي مي يابند، اما توسط ماهي ها، پستانداران و پرندگان به سرعت متابوليزه مي شوند و سطوح غذايي باالتري را                   زي
بدين ترتيب، برعكس بسياري از تركيبات پلي هالوژنه، همچنان كه به رأس زنجيره غذايي صعود                 .  احراز مي كنند 

 كابرد گونه هاي استاندارد آزمايشگاهي از قبيل موش         اين امر نشانگر محدوديت   .  مي كنند افزايش زيستي نمي يابند   
 . صحرايي، موش يا بلدرچين ژاپني به عنوان الگوهاي متابوليك در سم شناسي محيط است

فرآيند تغيير شكل زيستي آالينده هاي چربي دوست به محصوالت قابل حل در آب كه مي توانند به آساني                 
به هر حال، تاثير آن به اين         .  ف آن ها توسط جانوران خشكي است      دفع شوند، نشانگر مكانيسم اصلي براي حذ        

هاي چربي ذخيره    وقتي آالينده ها در جايگاه   .  مسئله بستگي دارد كه آالينده ها در دسترس آنزيم هاي مربوطه باشند          
 به ميزان   ميزان حذف .  ها در اختيار كبد قرار مي گيرند       مي شوند، معموًال با گذشت زمان با متابوليزه شدن چربي          

اتصال محكم آالينده ها به پروتئين ها مي تواند دسترسي سيستم هاي           .  متابوليزه شدن ذخاير چربي بستگي دارد       
آنزيمي را به تركيبات شيميايي و يا دفع مستقيم آالينده  ها به شدت محدود كند و همچنين موجب نيمه عمرهاي                     

 .بسيار طوالني شود
فيزيكي و  /طي تركيبات شيميايي به وسيله فرآيندهاي شيميايي        به طور خالصه، سرنوشت زيست محي       

شود؛ كه به نوع خود عملكرد اين فرآيندها به خواص شيميايي زيست محيطي تركيبات                    بيولوژيكي تعيين مي   
هاي حركت و پخش در محيط      قطبيت، فشار بخار، ضريب تفكيك و پايداري شيميايي همگي شاخص         .  بستگي دارد 

                                                 
37 biomagnification 
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نظير  (هايي مانند فشار بخار، ضرايب تفكيك          ثابت.  دزيست فيزيكي هستن   
owk  (       و ميزان فراريت به صورت

هاي نسبتاً ساده   در اين موقعيت  .  كنندبيني مي اند كه سرنوشت زيست محيطي را توصيف يا پيش         الگوهايي درآمده 
هاي غذايي و يا  آنچه      شيميايي در طي زنجيره   اند در حركت مواد     عوامل زيستي به طور گسترده ناديده گرفته شده       

اگر قرار  .  گذرد عوامل زيستي مانند ورود، متابوليسم و دفع بسيار مهم هستند            كه در خاك و رسوبات برآن ها مي       
 . اي در اين مورد فراهم گردد الزم است كه اين عوامل مد نظر قرار گيرندباشد الگوهاي پيشرفته

 هاي غذاييل زنجيرهها در طو حركت آالينده-4
هاي آلي مقاوم، تركيباتي هستند كه به اندازة كافي نميه عمر طوالني در بدن موجوات زنده دارند                   آالينده

بعضي از  .  اي باالتر برسند  كه بتوانند در طول رنجيرة غذايي حركت كنند و افزايش زيستي بيابند و به سطوح تغذيه                
تجمع زيستي پيدا كنند ولي در سطوح       /توانند غلظت زيستي  تر مي  پايين ايها در سطوح تعذيه   PAHتركيبات مانند   

هاي آلي كلره،   كشها در اين مورد حشره     مهمترين نمونه .  شوندداران متابوليزه مي  باالتر به آساني توسط  مهره      
DDEppديلدرين،   اي باالتر قرار   تغذيه هستند كه غلظت آن ها در نسوج جانوران شكاري در سطوح            PCBs و   ,′−

ها ساير نمونه .  تر باشند اي پايين   برابر بيشتر از موجودات زنده در سطوح تغذيه           105 تا   104توانند  اند و مي  گرفته
 .هستند) مانند، متيل جيوه( فلزي -ها و تعدادي از تركيبات آليPCDEها، PCCdشامل 

شود كه منبع   ت تجمع زيستي، از غذا حاصل مي      افزايش زيستي در طول زنجيرة غذايي خشكي در اصل به عل           
ها ممكن است از هوا، از       در  بعضي از موارد مسير عمدة ورود آالينده          ).  1990واكر،(ها است   اصلي بيشتر آالينده  

 .تماس با سطوح آلوده و يا از آب آشاميدني باشد
 :يك تركيب شيمياي به صورت تساوي زير است) BAF (38فاكتور تجمع زيستي

 BAF= غلظت در موجود رنده /                                                       غلظت در غذا    
داران مهره.  تواند نتيجة تغليظ زيستي و نيز تجمع زيستي باشد          افزايش زيستي در طول زنجيرة غذايي آبي مي        

اي كه در سطوح پاييني      د؛ موجودات زنده  ها را از آب اطراف خود جذب كنن         توانند آالينده مهرگان آبزي مي  و بي 
يك تركيب  )  BCF  (39فاكتور تغليظ زيستي  .  ها را از رسوبات وارد بدن خود نمايند       توانند آالينده كنند مي زندگي مي 

 :گرددشود به صورت زير تعريف ميشيميايي كه مستقيماً از آب جذب مي
 BCF= غلظت در موجود زنده / ت در آب اطراف                                                 غلظ

هاي غذايي، اثبات اهميت نسبي اين       ها به هنگام بررسي افزايش زيستي در طول زنجيره         يكي از چالش  
 . نكته است كه تجمع زيستي در مقابل با تغليظ زيستي است

بيني، سم قابل پيش  شوند با هدف توسعة الگوهاي سينتيكي       فرايندهايي كه به افزايش زيستي منتهي مي      
هايي قرار گيرند كه مقدار       وقتي موجودات زنده به طور مستمر در معرض آالينده          ).  1990واكر،  (اند  مطالعه شده 

ها در نسوج افزايش    و يا هوا تقريباً ثابت باشد، با گذشت زمان غلظت آالينده             /  آن ها در غذا و يا در آب اطراف         
يك حالت ثابت   )  2(گي برسد كه در اين صورت موجود زنده خواهد مرد و يا              به غلظت كشند  )  1(مي يابد تا اينكه،    

                                                 
38 bioaccumulation factor 
39 bioconcentration factor 
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 و  BCF.  آيد كه در آن سرعت ورود آالينده به بدن موجود زنده با سرعت از دست دادن آن متوازن است                    پيش مي 
اين نمايانگر  نمايانگر باالترين مقدار ممكنه است، و بنابر      )  1( در حالت ثابت داراي اهميت ويژه است زيرا؛          BAFيا  

ها مساوي هستند و    سرعت ورود و از دست دادن آالينده      )  3(به زمان بستگي ندارد؛     )  2(ميزان حداكثر خطر است؛     
 .يابدهاي سرعت تسهيل ميبه اين ترتيب محاسبه ثابت

ها قبل از رسيدن به حالت پايدار ارزش بسيار كمي دارد، زيرا آن ها به مدت                BAFها و   BCFگيري  اندازه
گيرد و ممكن است درجه افزايش زيستي         اند كه موجود زنده در معرض تركيب شيميايي قرار مي            ماني وابسته ز

شود كه مدت   اين مسئله با در نظر گرفتن اين نكته تصحيح مي         .  ممكن است كمتر از آنچه كه هست محاسبه گردد        
ايدار پيش آيد، مانند هنگامي كه دورة        در معرض قرار گرفتن موجود زنده تا آن اندازه طوالني نباشد كه حالت پ                

 . زندگي يك حشره كه بسيار كوتاه است مدنظر باشد
هاي گوناگون بين تركيبات، براي نمونه، از نظر          در هر دسته از موجودات زنده از نظر اهميت مكانيسم           

 :رار زيرندمهمترين نكات به ق. هايي وجود داردپذيري زيستي متفاوت، تفاوتها و تجزيهداشتن قطبيت
 ورود و از دست دادن از راه انتشار تبادلي از آب اطراف براي موجودات زندة آبزي مهم است ولي براي                           -1

 .موجودات خشكي اهميت ندارد
ها كمتر حائز   اما در ماهي  .  داران خشكي است  ها در مهره   متابوليسم، مكانيسم عمدة از دست دادن آالينده        -2

 .ها را دفع نمايندد به وسيله انتشار به آب اطراف، آاليندهتواننباشد كه مياهميت مي
تنان بيشتر صادق   مهرگان آبزي ظرفيت بسيار كمي براي متابوليسم دارند؛ اين مسئله در مورد نرم               اكثر بي  -3
تنان ظرفيت متابوليكي بيشتري    هاي دراز، نسبت به نرم     هاي گرد و خرچنگ   سخت پوستان مانند خرچنگ   .  است
 .دارند

هاي مورد  هاي رقابتي از دست دادن آالينده در يك موجود زنده به تركيب و گونه                توازن بين مكانيسم  
ها بعضي از تركيبات كه سوبستراهاي خوبي براي منواكسيژنازها،             براي نمونه در ماهي    .  مطالعه بستگي دارد   

ها به عنوان يك گروه، ظرفيت      تي ماهي گرچه ح .  هيدروالزها و غيره هستند مي توانند نسبتاً سريع متابوليزه شوند         
بدين ترتيب در اين مورد متابوليسم مانند انتشار يك عامل مهم تعيين كنندة سرعت از               .  متابوليكي نسبتاً كمي دارند   

-ها، بسيار كند متابوليزه مي     برعكس، بسياري از تركيبات چند هالوژنه به وسيله ماهي          .  دست دادن آالينده است   
ها به روش انتشار در     كند و از دست دادن آالينده     زدايي نمي ، متابوليسم كمك قابل توجهي به سم       بنابراين.  گردند

 .واقع مكانيسم عمده حذف است
هنگامي كه  .  ها به طور خالصه الزم است ذكر شوند         زدايي توسط ماهي  هاي ديگر سم  بعضي از جنبه  

در اين حالت   .  افتد تا وقتي كه حالت پايدار پيش آيد         ماهي در آب آلوده زندگي مي كند، انتشار تبادلي اتفاق مي            
وقتي يك آاليندة ديرسوز به وسيلة شكار        .  يابد تا زماني كه غلظت در آب كاهش يابد          تبادل دو طرفه ادامه مي     

ها به نسوج ماهي    شود كه آالينده  وارد بدن ماهي شود، هضم آن موجب مي        )  خورداي كه ماهي مي   موجود زنده (
در اين مورد،   .  هايي را كه قبالً در نسوج در حالت پايدار و ثابت بودند را به طور موقت افزايش دهند                 يندهبرسند و آال  

از ديدگاهي  .  شودزدايي متابوليكي مؤثر موجب يك مكانيسم دفع مؤثر مي           انتشار به آب اطراف در غياب سم        
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ها از راه انتشار اغلب از      از دست دادن آالينده   زدايي متابوليكي محدود شده است، زيرا        ها به سم  تحولي، نياز ماهي  
ها نسبت به   زدايي متابوليكي در ماهي   هاي ضعيف سم  سيستم.  كندازدياد بيش از اندازة آن ها در نسوج جلوگيري مي        

هاي آلي ديرسوز   به هر حال، ظهور آالينده    .  خواران خشكي، بدين ترتيب قابل توجيه است      همه چيز خواران و گياه    
زدايي موجود در   هاي سم هاي سيستم اند نشانگر محدوديت  ت زياد و چربي دوستي زياد را در هم آميخته          كه سمي 

ها در آن ها بسيار كم بود، سميت بسيار باالي          هايي كه غلظت آالينده   ها در آب  با مرگ و مير ماهي     .  ماهي است 
از طرفي وجود   .   به وضوح مشخص شد     هاهاي سيكلودين براي ماهي   كش تركيباتي مانند ديلدرين و ساير حشره      

براي .  پي گزارش گرديد  سيسيهايي مانند مي  ها كه از نظر متابوليكي مقاوم بودند در رودخانه           تعدادي از ماهي  
تر نسبت به آنچه كه به وسيله        ها در نسوج به حد سميت برسد، حذف سريع          جلوگيري از اين كه غلظت آالينده      

 .دشد، الزم بوانتشار فراهم مي

 ها در خاك و رسوبات      سرنوشت و نابودي آالينده-5
هاست كه در سطح وسيع در كشاورزي به كار           كشدر مورد خاك، موضوع اصلي مقاومت و حركت آفت         

هاي كشاورزي مورد   ها در زمين  كشها و نرم تن    كشها، علف كشها، قارچ كشانواع متعددي از حشره    .  روندمي
هاي غير هدف و همچنين امكان انتشار تركيبات شيميايي در منابع             ند، و اثرات آن ها بر گونه      گيراستفاده قرار مي  

. هاي پيچيده بين موجودات زنده و ذرات معدني هستند           ها واسطه خاك.  اندهاي مجاور مورد توجه قرار گرفته      آب
“ مواد هوميك ”(كند  اي را توليد مي   هبيني، پليمرهاي آلي  پيچيد    هاي آلي توسط  موجودات ريز ذره      تجزية باقيمانده 
دهند كه به خاك    هايي تشكيل مي  پيوندند و توده  كه ذرات معدني را به هم مي       )  “ماده آلي خاك  ”يا به طور ساده     

دهند؛ اين بخش به     مادة آلي و معدني خاك رس  بخش كلوئيدي خاك را تشكيل  مي             .  بخشداي را مي  ساختار ويژه 
كنند هاي آلي كه خاك را آلوده مي      تر نسبت به حجم، براي جذب آالينده      تن سطح وسيع  دليل اندازة كوچك و داش    

زنند، آب خاك به سطح آن نزديك و        هاي هوا و آب درون خاك، آزادانه خاك را شيار مي          كانال.  ظرفيت زيادي دارد  
 بين سه فاز؛ خاك، آب       تركيبات شيميايي، بسته به خواص فيزيكي آن ها، به طور متفاوت            .  شودنهايتاً خارج مي  

 .شوندخاك و هواي خاك پخش مي

دوست با   تركيبات چربي 
owk       شوند و در نتيجه، غالباً ساكن و        باال به شدت جذب كلوئيدهاي خاك مي

دوست با فشار   هاي خوبي از تركيبات چربي     و ديلدرين نمونه   DDTهاي آلي كلره مانند     كشحشره.  باداوم هستند 
-ها به طول مي   خار نسبتاً كم و نيمه عمرهاي طوالني هستند نيمه عمر آن ها در خاك مناطق معتدل گاهي سال                 ب

 .انجامد

به علت حالليت كم در آب و ماهيت ديرسوز اين تركيبات، مكانيسم عمدة از دست دادن از بيشتر انواع                      
 :شودمتابوليسم توسط دو عامل محدود مي. ها به وسيله فراريت استخاك

گيرند كه بتوانند   هاي موجودات زنده خاك قرار نمي       اتصال محكم؛ اين تركيبات آزادانه در اختيار آنزيم         )  1(
 تجزيه شوند؛
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به دليل جذب قوي و     .  شوندهاي آنزيمي متابوليزه مي   آن ها در بهترين حالت، به آهستگي به وسيله سيستم        )  2(
. كنندهاي زيرين نفوذ مي   يلة آب از سطح خاك شسته شده و به اليه         حاليت كم در آب، آن ها اغلب بسيار كم به وس         

 . درجه جذب شدن و در نتيجه مقاومت و تحرك به نوع خاك نيز بستگي دارد

هاي شني سبك كه مواد آلي      يا خاك رس زياد دارند، نسبت به خاك        /  هاي سنگين كه مواد آلي و     خاك
هاي سنگين  تركيبات چربي دوست قوي در خاك     .  كنند جذب مي  كم دارند، تركيبات آبگريز را با نيروي بيشتر          

شوند، قبل از اين كه كامالً جذب كلوئيدي          هاي آلي كلره وارد خاك مي      كشهنگامي كه حشره  .  تر هستند مقاوم
به هر حال، با گذشت زمان،      .  روندخاك شوند بيشتر به علت فراريت قسمت اعظم آن ها تقريباً سريع از دست مي               

گردد و متعاقباً يك دوره بسيار آهستة از دست رفتن تدريجي وجود             كش آلي كلره جذب مي    باقيماندة حشره بيشتر  
 . خواهد داشت

شوند و در آب خاك غلظت آن ها       تر غالباً كمتر جذب مي    در تضاد زياد با تركيبات آبگريز، تركيبات قطبي        
MCPA( كلروفنوكسي استيك اسيد     -4متيل-2 و   D-2  ،4فنوكسي آلكانوئيك اسيدها از قبيل      .  شودنسبتاً زياد مي  

شوند و در   گيري مي نيمه عمرهاي آن ها در خاك بر مبناي هفته، نه بر مبناي سال اندازه            .  هاي خوبي هستند  نمونه)  
. شونددر ابتداي ورود به خاك آن ها به آهستگي تجزيه مي         .  كنندهاي آلي كلره حركت مي    كشخاك بيشتر از حشره   

بيني در خاك، به    ال پس از يك دورة درنگ چند روزه در نتيجه متابوليسم به وسيله موجودات ريز ذره                   به هر ح  
كشد تا بعضي از موجودات     اين فرايند به اين صورت توجيه شده است كه چند روز طول مي            .  شوندسرعت ناپديد مي  

ها به عنوان يك    كشبيني از علف  جودات ريز ذره  بيني بتوانند تشكيل شوند؛ و آن ها را متابوليزه كنند، اين مو          ريز ذره 
. شودشود كه زمان تأخير به پديدار شدن القاء آنزيمي مربوط مي            همچنين تصور مي  .  كنندمنبع انرژي استفاده مي   

گيرند براي مدتي غني    هايي كه تحت اثر اين تركيبات قرار مي        توجيه اين مسئله هر چه باشد اين است كه خاك          
به هر حال اگر    .  ضافه شدن بيشتر تركيبات اصلي، متابوليسم سريع بدون فاز تأخير را به دنبال دارد                مانند و ا  مي

خاك به حالت اوليه خود باز خواهد گشت و هيچ گونه ظرفيت             .  براي مدتي طوالني اين تركيبات وارد خاك نشوند       
هاي آبگريز مربوطه   ي كلره و آالينده   هاي آل كشتفاوت مهم حشره  .  ها نشان نخواهد داد   كشباال براي تجزية علف   

كنند، قرار  بيني كه آن ها را تجزيه مي     به دليل قطبيت و حالليت در آب است كه آزادانه در اختيار موجودات ريز ذره               
 . گيردمي

هاي آلي تمايل كمي براي حركت از خاك        كش و ساير آالينده   شد كه آفت  مدت طوالني چنين تصور مي    
هاي دست نخورده   در واقع، اين امر را در مورد خاك         .  دارند)  كشي، فاضالب آب زه (ها  ة آب و وارد شدن به حوز     
شوند، از آنجائيكه تركيبات قابل حل در       تركيبات آبگريز به وسيله جذب سطحي پس زده مي        .  مي توان انتظار داشت  

. الگوي ساده مستثني هستند   ها از اين    به هر حال، بعضي از خاك     .  شوندآب توسط موجودات زندة خاك تجزيه مي      
. توانند بشكنند و شكاف هاي عميق بردارند       هايي كه رس آن ها زياد است در مدتي كه هوا خشك است مي              خاك

هايي كه به صورت محلول هستند يا به وسيله كلوئيدهاي متحرك جذب                كشپس از آن اگر باران ببارد، آفت        
 .مجاور ظاهر شوند) فاضالب(ها و نهرهاي بريزند و در حوضچهها توانند شسته شده به درون شكافشده اند مي
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هايي مانند كربوفوران، ايزوپرتورون و كلروپيريفوس در آزمايش رزموند در كشور              كشاين روند در مورد آفت     
اثر قطبيت در حركت تركيبات از سطح       ).  1996ويليتمز و همكاران؛    ( اتفاق افتاد    1987-93هاي  انگلستان بين سال  

برداري قرار  هاي خاك مورد بهره    كشها با به كارگيري علف     هاي زيرين، در كنترل انتخابي علف       ك به اليه  خا
تر در آب باشد، بيشتر به وسيله آب به درون خاك            تر و قابل حل   كش قطبي به طور كلي هرقدر علف    .  گرفته است 

هنگامي )  ppm  5/3قابليت حل در آب     (زين  آزين، سيما  تري هاي غيرقابل حل مانند تركيب    كشعلف.  شودبرده مي 
تركيبات با حالليت بيشتر در آب از        .  كنندكه در سطح خاك به كار روند فقط در چند سانتيمتري خاك نفوذ مي                

تر هستند  ، متحرك )ppm  230 و   ppm  42حالليت در آب به ترتيب      (هاي اوره، ديورون و منورون      كشقبيل علف 
تواند با استفاده معقول اين     ها مي كنترل انتخابي علف  .  كننداز سطح خاك نفوذ مي    تري  و بيشتر به فواصل عميق    

وقتي سيمازين در سطح خاك استعمال شود فقط در مورد            .  حاصل شود )  “گزينش عمقي ”(ها،  كشسري از علف  
قرار نخواهد  هاي بلند دارند تحت تأثير       علفهايي كه ريشه كوتاه دارند سمي خواهد بود و محصوالتي را كه ريشه              

نمايند كه ريشة گياهان كشاورزي به اندازة كافي عميق          ها را كنترل مي   هاي ديگر در مواقعي علف    كشعلف.  داد
شود ضروري است كه نكاتي را در مورد نوع           ها از گزينش عمقي استفاده مي      هنگامي كه در كنترل علف     .  باشند

هاي رسي  هاي سبكي شني نسبت به خاك       ر خاك ها نفوذپذيري بيشتري را د      كشعلف.  خاك در نظر گرفت    
 .آورندسنگين يا آلي به وجود مي

هاي كشاورزي بوده   هاي در خاك  ش كهاي آلي در خاك به آفت      گرچه توجه عمده به سرنوشت آالينده      
ها بر روي   اند مانند دور ريختن فضوالت و زباله        هاي مهم ديگري هم وجود دارند كه حائز اهميت          ديدگاه.  است

هاي مجاور يا   ها در هوا و رودخانه     هاي موجود در زباله   ها در خاك و مسئله حركت آالينده       مين نظير دفت زباله   ز
به همين ترتيب،   .  ها در اين فضوالت در واقع يك منبع مهم آلودگي است             PAHها و   PCBحضور.  مسير آن ها 

 وسيلة صنايع شيميايي كه مسئله حركت آن ها        هاي صنعتي در اماكن دفن زباله براي نمونه به        تخلية بعضي از زباله   
-در حال حاضر يافتن مناسب    .  آورند بايد به دقت كنترل و تحت نظارت باشد        در هوا يا آب، مشكالتي را بوجود مي       

 .ترين راه براي دفن تسليحات شيميايي در خاك مورد بررسي است

رت رابطي بين ذرات معدني، مواد      ها هستند رسوبات همچنين به صو     در بعضي موارد رسوبات شبيه خاك     
اند تفاوت بارز اين است كه رسوبات در زير آب قرار گرفته           .  كنندعمل مي )  ساكن در رسوبات  (آلي و موجودات زنده     

هاي زيستي  تواند نوع موجودات زنده و ماهيت تغيير شكل       سطح اكسيژن مي  .  و به درجات مختلف فاقد هوا هستند      
ها، محدوديت در دسترس    يك ويژگي رسوبات مانند خاك    .  افتند، تحت تأثير قرار دهد    را كه در رسوبات اتفاق مي      

 باال غالباً قوياً    owkدر اين مورد هم تركيبات با مقدار          .  باشداند مي بودن تركيبات شيميايي كه قوياً جذب شده       
جه فراوان به مسئله سميت رسوبات و دسترسي         تو.  شوند و نسبتاً غيرقابل دسترس و بسيار مقاوم هستند         جذب مي 

-اي از اين مورد، حشره     نمونه.  اند معطوف شده است   به موجودات زنده در مواردي كه توسط رسوبات جذب شده           
هاي پيرترويدي كه به علت داشتن مقدار          كش

owk               باال به شدت به وسيله رسوبات نگهداري شده و در آنجا 
-هاي غذايي آبي افزايش زيستي نمي       گرچه به دليل قابليت تجزيه شدن زيستي آسان، آن ها در زنجيره             .مي مانند

. گيرنداما در دسترس موجودات زندة ساكن در عمق خاك كه ارزش كم در زنجيرة غذايي دارند قرار مي                      .  يابند
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 روي موجودات زنده در سطوح غذايي       هايي درباره عملكرد درازمدت پيرترويدها در رسوبات و اثرات آن ها بر          پرسش
 .پايين مطرح شده است

  ترانسفورماسيون زيستي -6
پس از جذب، در     .  هاي متفاوتي به داخل يك ارگانيسم جذب گردد           تواند از راه    يك ماده سمي مي    

ناخته بسياري از مواد شيميايي ش    .  گردد هاي مختلف بدن شامل ارگان هاي دفعي، توزيع گشته و نهايتاً دفع               بخش
. گيرند ها و ارگĤن ها قرار مي      در داخل بافت  )  ترانسفورماسيون متابوليك (شده تحت تاثير ترانسفورماسيون زيستي       

 . باشد ها مي محل بسيار مهم برخي واكنش ها، كبد، ريه ها، معده، روده، پوست و كليه
 : دو نوع ترانسفورماسيون زيستي موجود مي باشد 

 . ، احيا و هيدروليز مي باشد كه واكنش هاي تخريبي را راه اندازي مي نمايدشامل اكسيداسيون : Ιفاز  -1
باشد كه از ماده سمي بيوسنتز شده يا متابوليت          مي)  كنژوگه يا مزدوج  (شامل تشكيل يك تركيب       :  ΙΙفاز   -2

 . كندبه عالوه متابوليت دروني بوده و واكنش هاي كنژوگاسيون را راه اندازي مي
هاي آن ها و سپس     يستي، به طور كلي فرآيندي است كه تركيبات اوليه را به متابوليت            ترانسفورماسيون ز 

به عنوان مثال، بنزن طي واكنش هاي      .  فرم كنژوگه تبديل مي نمايد، اما تنها شامل يكي از اين واكنش ها مي باشد            
گردد،  گامي كه فنل تجويز مي    هن.  گردد  ، با سولفات كنژوگه مي     ΙΙ به فنل تبديل شده و طي فاز         Iاكسيداسيون فاز   

تغيير متابوليكي يك تركيب تاثير      .  كند  را طي نمي   ΙΙدر بدن با سولفات كنژوگه گشته و ديگر واكنش هاي فاز              
گرچه برخي از مولكول هاي خارجي مانند فنل، از قبل          .  زيادي در خواص سمي، جابجايي در بدن و دفع آن دارد            

ها در دو    دهند، اما بخش زيادي از بيوترانسفورماسيون     اي مرحله دوم ارائه مي    بنيĤن هاي فعالي متناسب با واكنش ه    
هاي به دست آمده از بيوترانسفورماسيون هاي مرحله       ممكن است فرآورده  .  نمايندمرحله اول و دوم ايجاد واكنش مي      

هايي كه   متابوليت.  دوم طي روند ديگري كه گاهي به آن مرحله سوم واكنش مي گويند، مجدداً متابوليزه شوند                   
معموالً ميزان حالليت در آب، در تركيب         .  حالليت در آب و قطبيت باالتري دارند، قابليت دفع بيشتري دارند              

 در واقع به نظر مي رسد كه بيوترانسفورماسيون در جانوران به منظور             .متابوليزه شده بيشتر از تركيب اوليه است      
تسهيل دفع يك تركيب به معني كاهش نيمه        .  گيرد دفع ماده صورت مي   افزايش حالليت در آب و متعاقباً افزايش        

گاهي ممكن است متابوليسم باعث كاهش حالليت        .  عمر بيولوژيكي و به حداقل رساندن سميت بالقوه آن است           
به عنوان مثال استيله شدن موجب كاهش حالليت           .  تركيب مورد نظر در آب و متعاقباً كاهش دفع آن گردد              

اي كليه و بروز نكروز بافتي      ا در ادرار مي شود كه اين امر منجر به كريستاليزه شدن اين ماده در توبوله               سولفوناميده
  .باشد ترانسفورماسيون زيستي در واقع مكانيسمي براي سميت زدايي ارگانيسم ميزبان مي. گرددمي

( فعالسازي زيستي      ها باالتر از تركيبات اوليه مي باشد به اين واكنش ها                گاهي سميت متابوليت   
Bioactivation (اطالق مي گردد . 

آنزيم ها كه معموالً و نه هميشه به مقدار فراوان در كبد موجودات وجود دارند موجب تسريع روند متابوليسم                      
علت اين امر ورود اكثر تركيبات خارجي از طريق دستگاه گوارش به بدن و همچنين خون رساني وريد                    .  گردندمي
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 : ت كه مستقيماً وارد كبد مي شود به هر حال الزم به يادآوري است كهباب كبدي اس
ممكن است آنزيم هايي كه با متابوليسم تركيبات خارجي سر و كار دارند عالوه بر كبد در بسياري از                         -1
 . ها موجود باشند بافت
 . ممكن است آنزيم ها تنها در يك نوع سلول بخصوص عضو مورد نظر واقع گردند -2
كنند بلكه ممكن است در متابوليسم          هميشه بر روي تركيبات خارجي بخصوص عمل نمي            آنزيم ها -3

 . اندوژني طبيعي نيز نقش مهمي بر عهده داشته باشند
آنزيم هايي كه در بيوترانسفورماسيون تركيبات مختلف، نقش دارند، داراي نقاط تمركز زير سلولي                     

پالسميك و برخي در سيتوزول و تعداد معدودي نيز در ساير             بسياري از آن ها در شبكه آندو      .  بخصوصي مي باشند 
 . شوند ها از قبيل ميتوكندري يافت مي اندامك

سرعت ترانسفورماسيون زيستي و نيز نوع آن در يك ماده سمي، از گونه اي از حيوانات به گونه ديگر و                      
سن، جنس  .  انات نقش ايفا مي نمايد   همچنين ما بين نژادها متفاوت مي باشد و اين حقيقت در تفاوت سميت در حيو              

آگاهي از اين   .  گردد و ميزان در معرض قرار گرفتن با ساير مواد شيميايي سبب تغيير ترانسفورماسيون زيستي مي                
 . هاي مواد سمي بر سالمت انسان حائز اهميت مي باشد فاكتورها در طراحي مطالعات سم شناسي و نيز بيان آسيب

 )تخريب  (I واكنش هاي فاز -6-1

 .  نوع واكنش است كه شامل اكسيداسيون، احيا و هيدروليز مي باشد3 شامل 1فاز 

 اكسيداسيون -6-1-1

هاي  سيستم.  باشد ترانسفورماسيون زيستي انواع بسياري از مواد شيميايي، شامل فرآيندهاي اكسيداتيو مي           
كتاز، عمل كاتاليزوري بر عهده      ردو 450P سيتوكروم   NADPH و   450Pآنزيمي بسيار مهمي همچون سيتوكروم      

دهد و اتم ديگر به سوبسترا        در اين واكنش ها، يك اتم از اكسيژن مولكولي احيا گشته و تشكيل آب مي                 .  دارند
در رتيكولوم اندوپالسميك صاف    )  اكسيدازها  (450Pآنزيم هاي مونواكسيژناز متصل به سيتوكروم      .  گرددمتصل مي 

ل هموژن مي گردد، رتيكولوم اندوپالسميك، وزيكولهاي كوچكي به نام             هنگامي كه يك سلو    .  مستقر هستند 
با توجه به محل حضور اين آنزيم ها و نيز فراواني مواد شيميايي كه توسط اين آنزيم ها                     .  كندميكروزوم آزاد مي  

به .  ه اند نام گرفت )  MFO  (40كاتاليز مي شوند، اين آنزيم ها، آنزيم هاي ميكروزومي و اكسيدازهاي چند عملكردي           
عالوه، اكسيداسيون تعدادي از مواد شيميايي توسط اكسيدوردوكتازهاي غيرميكروزومي كه در بخشهايي از                     

. گردد  مايع هموژني بافتي موجودند، كاتاليز مي          suprenatant  (g100000(ميتوكندري يا در محلول رويي         
 :  مرحله جداگانه زير مي باشند4واكنش هاي متابوليك شامل 

  سوبسترا به آنزيم اتصال -1
 از دست دادن يك الكترون  -2
 ها در مولكول اتصال يك اكسيژن و جابجايي اتم -3

                                                 
40 Multi Function Oxidase 
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 از دست دادن دومين الكترون و از دست دادن آب  -4
باشد كه همه آن ها داراي يك اتم آهن در           ، در واقع مجموعه اي از ايزوآنزيم ها مي         450Pسيستم سيتوكروم   

. گردد تم موجب تسريع واكنش هاي اكسيداسيون و ساير واكنش ها مي             كمپلكس پورفيرين هستند اين سيس       
شود مثال هايي از اين    اكسيداسيون طي واكنش هاي متنوعي رخ داده و گاهي بيش از يك متابوليت تشكيل مي                

 :واكنش ها در زير آمده است
A : اكسيداسيون ميكروزومي 

 :آليفاتيك يا مواد شيميايي آروماتيك مي باشداكسيداسيون آليفاتيك، شامل اكسيداسيون زنجيره جانبي  -1
n-propyl bezene           3-pheny propan-1-01, 3-phenyl propan-2-01,3-pheny propan-3-01 

 . هگزان نيز صادق استn-اين واكنش ها براي تركيبات آليفاتيك مانند 
 :د پيش مي رود هيدروكسيالسيون آروماتيك، عموماً از طريق تشكيل ميانجي اپوكسي -2

Naphthalene         naphthalene-1,2-epoxide         1-naphthol+2-naphthol  
                                                                               Aldrin         dieldrin:اپوكسيداسيون -3
                                            Amphetamine          phenylacetone:دآميناسيون اكسيداتيو -4
5- -Nدآلكيالسيون: 

N,N-dimethyl-p-nitrophenylcarbamate         N-methyl-p-nitrophenylcarbamate 
6- -Oدآلكيالسيون:p-nitroanisole              p-nitrophenol                                              
7- -S6:يوندآلكيالس-methyl thiopurine          6-mercaptothiopurine                            
8- -Nاكسيداسيون:Trimethylamine           trimethylamine oxide                                    
9- -Nهيدروكسيالسيون:Aniline            phenyl hydroxylamine                                    

 10- -Pاكسيداسيون:Diphenyl methyl phosphine         diphenyl methyl phophine oxide  
                                            Methiocarb         methyocarbsulfone: سولفوكسيداسيون-11 
             Parathion         paraoxon:  مي باشدO توسط S دسولفوراسيون، شامل جابجايي -12 
 

B : اكسيداسيون غيرميكروزومي 

برخي از واكنش هاي اكسيداسيون توسط آنزيم هاي ديگري چون الكل دهيدروژناز، زانتين اكسيداز، آمين              
 . گردد اكسيداز ميكروزومي، مونو و دي آمين اكسيداز تسريع مي

يتوكندري و آنزيم دي آمين اكسيداز در سيتوزول مستقر          آنزيم مونوآمينواكسيداز در م   :  آمين اكسيداسيون  -1
 هيدروكسي تريپتامين و     -5هاي درجه اول، دوم و سوم از قبيل             هر دو آنزيم در اكسيداسيون آمين       .  باشند مي

 . نمايند شركت نموده و آن ها را به آلدئيدهاي مربوطه تبديل مي) ماده سمي موجود در گوشت فاسد(پوترسين 
:گردد دئيد دهيدروژناسيون، توسط آنزيم هاي الكل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز كاتاليز مي             الكل و آل   -2

ethanol               acetaldehyde              acetic acid                                        
كسيداسيون تركيبات  پراكسيدازها گروه مهم ديگري از آنزيم ها هستند كه موجب تسريع واكنش هاي ا              
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گردد، توسط آنزيم هاي    به عنوان مثال حالل سمي بنزن كه منجر به كم خوني آپالستيك مي               .  شوند خارجي مي 
 . شود كه اين امر در مورد متابوليسم داروي هيدروالزين نيز صادق است پروكسيداز در مغز استخوان متابوليزه مي

 احياء -6-1-2

اين واكنش ها توسط آنزيم هاي ردوكتاز       .  گردند ردوكتاز، احيا مي   مواد سمي تحت عمل آنزيم هاي         
اين .  شود باشند تسريع مي   اي روده كه داراي آنزيم ردوكتاز مي         سيتوزولي يا ميكروزومي و همچنين باكتريه        

زمينه، احيا  مثال قابل توجه در اين      .  باشدهاي پستانداران مي  تر از بافت  اي بسيار فعال  هاي روده  واكنش ها در باكتري  
هاي غذايي مانند    هاي نيترو و آزو در رنگ        به سولفوناميد و نيز احيا گروه        )  نوعي رنگ شيميايي   (پرونتوسيل  
 . باشدتارترازين مي

A : احياء ميكروزومي 
 :احياء نيترو -1

Nitrobenzene           nitrosobenzene           phenyl hydroxylamine         aniline  
                                                               Azobenzene                aniline:اء آزواحي -2
B :2رجوع به اكسيداسيون. (واكنش معكوس الكل دهيدروژناسيون مي باشد :احياء غير ميكروزومي-B ( 

  هيدروليز -6-1-3

اين تركيبات  .  و تحت تاثير هيدروليز قرار دارند      بسياري از تركيبات سمي داراي باندهاي استري بوده            
 . باشدشامل استرها، آميدها و تركيبات فسفاته مي

هاي پستانداران مانند پالسما داراي تعداد زيادي آنزيم استراز و آميداز غير اختصاصي است كه در                   بافت
 دسته  4ير سلول موجود بوده و به         آنزيم هاي استراز معموالً در بخش انحالل پذ        .  فرآيند هيدروليز شركت دارند    

 : تقسيم مي گردند 
 . كنند آريل استرازها، كه استرهاي آروماتيك را هيدروليز مي -1
 . كنند كربوكسيل استرازها، كه استرهاي كربوكسيليك را هيدروليز مي -2
 . ه استكولين استرازها، كه استرهايي را هيدروليز مي نمايد كه بخش الكلي آن ها از كولين تشكيل يافت -3
نمايند كه بخش اسيدي آن ها از استيك اسيد تشكيل يافته           استيل استرازها، كه استرهايي را هيدروليز مي       -4
 . است

به عالوه هيدروليز   .  توانند براساس اختصاصات سوبسترا طبقه بندي گردند       در مقابل استرازها، آميدها نمي    
 .باشده نتيجه فقدان اختصاصات سوبسترا ميرود كآنزيمي آميدها بسيار آهسته تر از استرها پيش مي

  هيدراسيون -6-1-4

باشند توسط آنزيم تسريع كننده هيدروالز        ممكن است اپوكسيدها كه واسطه هاي پايدار متابوليكي مي         
معموالً اين فرآيند به دليل كم شدن فعاليت شيميايي دي هيدرو دي             .  اپوكسيد بخش ميكروزومي، هيدراته گردند    

 . آيد سبت به اپوكسيد، يك واكنش سم زدا به شمار ميال حاصل ن
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 ) كنژوگاسيون يا مزدوج شدن (ΙΙ واكنش هاي فاز -6-2

هاي دروني قطبي بوده كه تشكيل كنژوگه با مواد سمي يا              شامل انواعي از متابوليت    ΙΙواكنش هاي فاز   
تري در آب داشته و قابليت دفع بيشتري          عمومĤً انحالل پذيري باال     ها  اين كنژوگه .  دهند هاي آن ها مي  متابوليت

هاي دروني تنها تركيبات كنژوگه را شناسايي نموده و دفع آن را                  مكانيسم انتقال فيزيولوژيك متابوليت    .  دارند
 . تسهيل مي نمايد

  تشكيل گلوكورونيد -6-2-1

ه اين واكنش   آنزيم كاتاليز كنند  .  باشداين روش، طريقه بسيار معمول و مهمي براي كنژوگاسيون مي            
UDP-    بوده كه كوآنزيم آن نيز       )  اوريدين دي فسفات گلوكورونيل ترانسفراز     ( گلوكورونيل ترانسفرازUDPGA 

 دسته از   4.  اين آنزيم در ريتكولوم اندوپالسميك موجود مي باشد      .  مي باشد)   گلوكورونيك اسيد  -اوريدين دي فسفو  (
 : دارند) يك مولكول كربوهيدرات قطبي و محلول در آب( اسيد موادشيميايي توانايي تشكيل كنژوگه با گلوكورونيك

 الكل هاي آليفاتيك يا آروماتيك  -1
 اسيدهاي كربوكسيليك  -2
 تركيبات سولفوهيدريل  -3
 ها  آمين -4

ها نيز در كنژوگاسيون تركيبات دخالت دارند، از جمله گلوكز كه حشرات از آن براي                    ساير كربوهيدرات 
ممكن است ريبوز و زايلوز نيز در واكنش هاي كنژوگاسيون تركيبات مورد              .   كنندساختن گليكوسيدها استفاده مي    

 . استفاده قرار گيرند

   سولفات كنژوگاسيون -6-2-2

مهمترين شيوه كنژوگاسيون تركيبات خارجي، اتصال بنيان سولفات به گروه هيدروكسيل است اين                    
اين آنزيم ها در بخش سيتوزولي كبد، كليه و روده يافته            گردد   واكنش توسط آنزيم هاي سولفوترانسفراز كاتاليز مي      

تركيب استري حاصل بسيار    .  باشد مي)   فسفو سولفات  -5- فسفو آدنوزين    -PAPS)  3كوآنزيم آن ها   .  شده است 
هاي عاملي تركيبات خارجي براي انتقال سولفات، شامل فنل ها و الكل هاي               گروه.  قطبي و محلول در آب است      

 . هاي آروماتيك است د آمينآليفاتيك همانن

  متيالسيون -6-2-3

هاي هيدروكسيل، آمين و تيول توسط آنزيم هاي متيل ترانسفراز              اين واكنش جهت متيالسيون گروه      
متيالسيون روش اصلي ترانسفورماسيون     .  باشدمي)   آدنوزيل ميتونين  -SAM)  Sكوآنزيم آن ها   .  گردد كاتاليز مي 

تري فراهم  شود، به طور گسترده    كه منجر به تشكيل گلوكورونيدها مي      UDPGAا  زير.  باشد زيستي مواد سمي مي   
 . دهد به عالوه، اين روش هيچ گاه حالليت در آب تركيبات متيله شده را افزايش نمي. باشدمي

باشد كه توسط ميكروارگانيسم هاي    مثال مهم در اين زمينه، متيالسيون فلزات سنگيني چون جيوه مي             
 شيميايي جيوه و تبديل آن از يك         -اين واكنش به دليل ايجاد تغيير در خواص فيزيكي          .  گيرد يمحيط صورت م  
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اين واكنش موجب عدم مطابقت     .  يابديون غيرآلي محلول در آب به يك تركيب آلي محلول در چربي اهميت مي               
قابل جيوه آلي با اثر سمي      گردد به نحوي كه يون جيوه با اعمال اثرات سمي بر بافت كليه، در م              در سميت جيوه مي   

 . گيردبر روي سيستم عصبي، قرار مي

  استيالسيون -6-2-4

ها، هيدرازيدها،   هاي آروماتيك درجه اول، هيدرازين      هاي استيل به آمين     استيالسيون شامل انتقال گروه    
 -Nواكنش به ترتيب    آنزيم و كوآنزيم دخيل در اين        .  باشدهاي آليفاتيك درجه اول ويژه مي      سولفوناميدها و آمين  

 هستند، كه در بخش سيتوزولي كبد، مخاط معده و گلبول هاي سفيد يافت                Aاستيل ترانسفراز و استيل كوانزيم       
 . گردد در موارد خاص مانند ايزونيازيد، استيالسيون سبب كاهش حالليت در آب و افزايش سميت مي. شوندمي

  آمينو اسيد كنژوگاسيون -6-2-5

اسيدهاي .  گردد سيون توسط آنزيم هاي آمينواسيد كنژوگاز و كوانزيم كاتاليز مي              اين روش كنژوگا   
-aryl(كربوكسيليك آروماتيك، اسيدهاي آريل استيك و اسيدهاي آكريليك كه آريل آن ها جايگزين شده است                  

substituted acrylic acid  (ن و برخي   توانند با آمينو اسيدها خصوصاً گاليسين و نيز گلوتامين در انسا               مي
 . ها و ارنيتين در پرندگان كنژوگه گردند ميمون

  گلوتاتيون كنژوگاسيون-6-2-6

. شود  ترانسفراز و كوفاكتور گلوتاتيون انجام مي        -Sاين واكنش مهم تحت تاثير آنزيم هاي گلوتاتيون           
. د يافت مي شود  هاي پستانداران به خصوص در كب       گلوتاتيون يك تركيب تري پپتيد است كه در بسياري از بافت            

 استيل سيستئين   -Nهاي گلوتاتيون نهايتاً تحت اثر شكافت و تقسيم آنزيمي و استيالسيون مشتقات                   كنژوگه
تواند تركيبات آليفاتيك    به عالوه، گلوتاتيون مي   .  گردندمواد سمي را تشكيل مي دهند و دفع مي       )  مركاپتوريك اسيد (

 . و را از مواد شيميايي خارج گرداندهاي نيتر غيراشباع را كنژوگه نموده و گروه
هاي الكتروفيل واكنش پذير      در اين فرآيند ترانسفورماسيون زيستي مواد سمي، تعدادي از متابوليت              

توانند با اجزاء سلولي واكنش داده و سبب مرگ سلول، القاء تشكيل             ها مي  برخي از اين متابوليت   .  يابند تشكيل مي 
نقش گلوتاتيون شامل واكنش با متابوليتهاي الكتروفيل و در نهايت               .  ني گردند تومور يا تاثير بر عملكرد ايم       

در معرض قرار گرفتن با مقادير باالي برخي تركيبات           .  باشدجلوگيري از بروز تاثيرات مخرب آن ها بر سلول مي          
لي در اين   واكنش پذير مي تواند سبب كاهش سطح گلوتاتيون گردد و اثرات سمي بارزي از خود نشان دهد مثا                     

 -3.  زمينه، كاهش سطح گلوتاتيون توسط آمينوفنون به همراه افزايش اتصال كوواالن به ماكرومولكول ها مي باشد              
متيل ليندول نيز به طور عمده در ريه ها فعاليت زيستي يافته و پس از كاهش سطح گلوتاتيون، سبب القا آسيب                        

 . گرددريوي مي
  41 فعالسازي زيستي-6-3

هايي تبديل شوند كه از لحاظ         توانند به متابوليت   اي كه از لحاظ شيميايي پايدارند، مي          يژهتركيبات و 
                                                 
41 Bioactivation 



 بهداشت محيط / 4كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                              فصل /  741

 

 
 

 كاتاليز  450Pهاي مونواكسيژناز وابسته به سيتوكروم      اين واكنش ها عموماً توسط سيستم    .  شيميايي واكنش پذيرند  
به عالوه، واكنش هاي اضافي    .  ت نقش دارند  اما ساير آنزيم ها از جمله آنزيم هاي فلور روده، در برخي حاال          .  گردند مي
توانند اتصال كوواالن با ماكرو      هاي واكنش پذير نظير اپوكسيدها مي       متابوليت.   نيز مورد نياز است    ΙΙ يا فاز    Iفاز  

هاي واكنش پذير مانند      ساير متابوليت .  مولكول هاي سلولي برقرار نموده و سبب بروز نكروز و يا سرطان شوند               
توضيح فعالسازي زيستي   .  توانند سبب بروز ليپيد پراكسيداسيون و در نتيجه آسيب بافتي گردند            آزاد مي  هاي راديكال

 . دسته هاي مختلف مواد شيميايي در متن ارائه شده است

  تشكيل اپوكسيد -6-3-1

 mixed-function(هاي اكسيژناز چند عملكردي         بسياري از تركيبات آروماتيك توسط سيستم         
oxygenase systems  (      ترانسفورماسيون زيستي بروموبنزن به      .  گردندميكروزومي، به اپوكسيدها تبديل مي

 . باشداپوكسيد مربوطه و واكنش هاي نهايي آن مثال مناسبي براي فعالسازي زيستي و نتايج آن مي

ب آسيب  اگر چه اپوكسيد برومو بنزن به صورت كوواالن با ماكرو مولكول هاي بافتي اتصال يافته و سب                  
يكي از مهمترين اين    .  شود ها مي  هاي مشابه و موازي متابوليسم موجب جلوگيري يا كاهش آسيب            مي گردد، راه 

باشد تنها پس از كاهش سطح كبدي گلوتاتيون، اپوكسيد برومو بنزن به طور               ها، كنژوگاسيون با گلوتاتيون مي     راه
كاهش سطح گلوتاتيون بدليل وجود دوز       .  شوددي مي واضحي به ماكرومولكول ها اتصال يافته و سبب نكروز كب          

هر دو حالت سبب افزايش ميزان اپوكسيد بروموبنزن         .  دهدباالي بروموبنزن يا القا آنزيم هاي ميكروزومي روي مي        
 دي هيدروكسي برومو بنزن     -4 و   3- دي هيدرو    -4 و   3 برومو فنل و     -pساير واكنش هاي غير آنزيمي،     .  شودمي

 . دهندعاليت كاتاليزوري آنزيم هيدراز تشكيل ميرا از طريق ف

 α ، بنزن، بنزو      Bگيرند شامل آفالتوكسين  ساير مواد شيميايي كه تحت تاثير اپوكسيداسيون قرار مي           
. باشدهاي پلي كلرينه و پلي برمينه، تري كلرو اتيلن و وينيل كلرايد مي                    ها، بي فنيل    پيرن، فورازمايد، الفين   

گردد كه از طريق اتصال      هاي واكنش پذيري مي    وماً در كبد رخ داده و سبب توليد متابوليت         فعالسازي زيستي عم  
 . گردندكوواالن به ماكرومولكول هاي بافتي، سميت را القا نموده و نيز موجب بروز نكروز يا سرطان مي

6-3-2- N هيدروكسيالسيون  

برخي از  .   از مواد شيميايي را هيدروكسيله كنند      توانند انواعي ها مي آنزيم هاي ميكروزومي بسياري از بافت    
هاي ويژه   ،  اورتان و رنگ    )AAF-2( استيل آمينو فلوئورن   -2 هيدروكسي از قبيل استامينوفن،       -Nهاي   متابوليت

از سوي ديگر تركيباتي از     .  توانند از طريق اتصال كوواالن سبب بروز نكروز بافتي يا سرطان گردند             آمينو آزو مي  
 . هاي آروماتيك ويژه مي توانند سبب القا هموليز يا مت هموگلوبيني شوند قبيل آمين

كنژوگه آن ها با    .  نمايند هيدروكسي نيز در واكنش هاي كنژوگاسيون شركت مي            -Nهاي   متابوليت
گردند هايي كه با سولفوريك اسيد يا استيك اسيد كنژوگه مي             گلوكورونيك اسيد قابليت دفع دارد، اما متابوليت        

 . توانند جهش زا، سرطان زا و بسيار سمي باشند اپايدار بوده و مين
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 تشكيل راديكال آزاد و سوپر اكسيد -6-3-3

به عنوان مثال كربن تتراكلرايد،     .  كنندهاي آزاد توليد مي    تركيبات حاوي هالوژن طي متابوليسم، راديكال      
سيون ليپيدهاي غيراشباع و نيز اتصال كوواالت       دهد كه سبب ليپيد پراكسيدا    راديكال تري كلرومتيل را تشكيل مي     

هاي  هالوتان و برومو تري كلرومتان مثال هاي ديگري از مواد شيميايي هستند كه راديكال              .  گردد با پروتئين ها مي  
هاي سوپراكسيد توليد    باشد كه راديكال  پاراكوآت، يكي از سموم آفت كش كشاورزي مي          .  نمايندآزاد توليد مي   

 .مي كند

 ساير روشها -6-3-4

ها تواند توسط يك آنزيم دهيدروژناز به استالدئيد اكسيد گردد كه عامل بروز برخي از مسموميت               اتانول مي 
شوند، كه  آلكالوئيدهاي پيروليزيدين دهيدروژنه گشته و به مشتقات واكنش پذير پيرول تبديل مي              .  با الكل است  

هاي اليفاتيك به دليل آزاد شدن سيانيد در نتيجه فعاليت           نيتريل اثبات شده است كه سميت حاد     .  باشندزا مي سرطان
 . باشدآنزيم هاي ميكروزومي كبدي مي

 اي  فعالسازي در سيستم معدي روده-6-3-5

توانند در محيط اسيدي معده واكنش داده و نيتروزآمين ها را تشكيل              اي مي هاي ويژه  ها و آمين   نيتريت
ها تبديل  توانند به نيتريت   گيرند مي  ها نيز كه تحت اين شرايط قرار مي        نيترات.  زاي قوي هستند  دهند كه سرطان  

اي به  هاي روده  شيرين كننده مصنوعي سيكالمات توسط باكتري      .  گردند كه مت هموگلوبيني را القاء مي نمايند        
به گليكون و   )  cycasin(سيسازين  .  تواند آتروفي بيضه را سبب گردد      شود كه مي  سيكلو هگزيل آمين تبديل مي     

 . تواند تشكيل ترمور را القا كندشود كه سميت كبدي داشته و مي سپس به متيل آزوكسي متانول تبديل مي

  طبيعت پيچيده ترانسفورماسيون زيستي -6-4

گيرند كه سبب توليد       هاي زيستي مختلفي قرار مي      به طور كلي مواد سمي تحت ترانسفورماسيون          
هاي ارگانو فسفره از قبيل فني تروتيون، كلروفن وينفوس و           كشحشره.  گرددي متنوعي مي  هاها و كنژوگه   متابوليت

 10امتوآت مي توانند طي دآلكيالسيون، اكسيداسيون، دسولفوراسيون يا هيدروليز، متابوليزه گشته و بيش از                      
 از لحاظ زيستي فعال      پاراتيون؛ يك آفت كش ارگانو فسفره است كه در كبد            .  متابوليت مختلف را توليد نمايند     

تزريق .  گردد كه يك مهار كننده كولين استراز بسيار قوي مي باشد             شده و به پارا اكسون تبديل مي        )  بيواكتيو(
 از طريق وريد اجوف، يعني بدون عبور از كبد، كولين استراز را اندكي مهار مي نمايد اما اثر متوسط آن                        پاراتيون

 از وريد اجوف، بطور      پارااكسوناز سوي ديگر تزريق      .  شود ر از كبد، القا مي     بدنبال تزريق داخل وريد باب و عبو       
زيرا در  .  گرددكامل كولين استراز را مهار مي نمايد ولي تزريق آن از طريق وريد باب، سبب بروز اثرات ناچيزي مي                   

 . شود كبد، سميت زدايي مي
. ود كه مي توانند باز هم متابوليزه گردد      ش هاي واكنش پذيري تشكيل مي      ، متابوليت  Iدر واكنش هاي فاز    

 نيز  ΙΙها طي واكنش هاي فاز        برخي متابوليت .  باشدمثال هاي اين مورد شامل كربن تتراكلرايد و هالوتان مي            
 استيل آمينوفلوئورن پس    -2به عنوان مثال    .  دهند هاي واكنش پذير ديگري تشكيل مي      متابوليزه گشته و متابوليت   
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تواند استيله گشته يا با سولفات و گلوتاتيون كنژوگه شود كه همگي بسيار واكنش                 يون مي  هيدروكسيالس -Nاز  
 . پذيرند

اهميت نسبي انواع گوناگون ترانسفورماسيون زيستي يك ماده سمي وابسته به عوامل بسياري از قبيل                  
هاي متنوع   از روش هاي حاصل    متابوليت.  باشدميزبان، محيط و خصوصيات شيميايي و نيز دوز مواد سمي مي              

تواند تحت تاثير اين فاكتورها تغيير      ترانسفورماسيون زيستي، گاهي اثرات متفاوتي داشته و سميت مواد شيميايي مي          
 . يابد

هاي متابوليك نرمال تداخل ايجاد نموده و بر اثرات سمي تاثير                برخي از واكنش هاي متابوليك با راه       
. شودطور طبيعي متابوليزه گشته و به محصول حد واسط استالدئيد تبديل مي             به عنوان مثال اتانول به       .  مي گذراند

دهد كه به كربن دي اكسيد      در انسان به طور طبيعي استالدئيد نيز به سرعت متابوليزه شده و استات را تشكيل مي                
ژناز، مهار گردد،   حال اگر به عنوان مثال پس از تجويز دي سولفيرام، آنزيم آلدئيد دهيدرو               .  گرددو آب تبديل مي   

 . شودسطح استالدئيد افزايش يافته و سبب بروز عالئمي همچون تهوع، استفراغ، سردرد و تپش قلب مي
شود، به ارگان ديگري    به طور كلي يك ماده سمي در يك ارگان، به متابوليت نسبتاً پايدار ترانسفورمه مي               

 . دهد تشكيل ميانتقال يافته، متابوليزه گشته و متابوليت سمي نهايي را
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عييمهندس نسيم رف، دكتر محسن حيدري، دكتر محمدمهدي امين، دكتر پريناز پورصفا  

پژوهشكده  بهداشت و مركز تحقيقات محيط زيست،گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده 
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيشگيري أوليه از بيماري هاي غير واگير

 ت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانگروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداش

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
  اهميت آالينده هاي نوپديد را در محيط زيست بيان كند 

  آالينده هاي نوپديد را تعريف كند 

  گروه هاي اصلي آالينده هاي نوپديد را نام ببرد 

  ي نوپديد را شرح دهدمنابع اصلي توليد آالينده ها 

  مسير حركت و سرنوشت آالينده هاي نوپديد را توضيح دهد 

 هاي فاضالب را بداند هاي نوپديد در تصفيه خانه رويكرد مناسب براي حذف آالينده 

  اثرات احتمالي آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط زيست را شرح دهد 

  يف كندتركيبات مختل كننده غدد درون ريز را تعر 

  برخي از تركيبات مختل كننده غدد درون ريز را نام ببرد 

  اثرات تركيبات مختل كننده غدد درون ريز بر سالمت انسان و حيات وحش را بشناسد 

  پاتوژن هاي نوپديد را تعريف كند 

  اهميت باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك را شرح دهد 

  را نام ببردعوامل موثر بر ايجاد پاتوژن هاي نوپديد  

هاي آناليز آالينده هاي نوپديد در نمونه هاي محيطي و روش هاي آماده سازي نمونه را                 كلياتي در مورد تكنيك    
 ارائه دهد

اهميت برنامه پايش زيستي آالينده هاي محيط زيستي، مطالعات مرتبط انجام شده در داخل كشور، و نقش آن                     
  .در تصميم گيري هاي بهداشتي را بيان كند
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 مقدمه 

 ميالدي، اكثر تحقيقات زيست محيطي در سطح جهان بر روي            1990در گذشته بخصوص تا اوايل دهه       
 ، متمركز بودند كه شامل تركيبات        POPs(1  (آالينده هاي آلي مقاوم  مطالعه حضور و سميت تركيبات معروف به         

بر اين اساس با توجه     .  مي شوند)  PAHs(سمي و قابل تجمع زيستي مانند هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي           
به تحقيقات وسيع بر روي اين مواد از نقطه نظر اثرات بهداشتي بر روي انسان و محيط زيست، بسياري از آنها                          

 شناخته شدند و تحت نظارت قوانين زيست محيطي قرار گرفتند و به دنبال              آالينده هاي داراي اولويت  تحت عنوان   
امروزه در كشورهاي صنعتي توجه     .   هاي پايش محيط زيست را به خود اختصاص دادند         آن بخش وسيعي از برنامه    

كمتري نسبت به گذشته به اين تركيبات معطوف مي گردد، چون با اتخاذ اقدامات مناسب و حذف منابع اصلي توليد                   
 سال هاي اخير، ابداع    با اين حال در   .  اين آالينده ها، كاهش قابل توجهي در انتشار اين تركيبات صورت گرفته است            

تكنيك هاي آناليزي جديد و حساس تر شواهدي از وجود تعداد بسيار زيادي از تركيبات بالقوه خطرناك تحت عنوان                 
 در بخش هاي مختلف محيط زيست بخصوص محيط آبي را           μg/l تا   ng/l در غلظت هاي    2"آالينده هاي نوپديد "

اسايي اخير اين مواد بعنوان آالينده محيط زيست، اطالعات بسيار            به هر حال به دليل كشف يا شن        .  نشان داده اند 
كمي در مورد وجود، سرنوشت و سميت آنها در محيط آبي وجود دارد و در حال حاضر روش هاي آناليزي محدودي                     

عالوه بر اين، به دليل عدم وجود اطالعات كافي در          .  براي تعيين آنها در بخش هاي مختلف محيط ارائه شده است         
مورد غلظت كنوني آالينده هاي نوپديد در محيط و مهمتر از آن ناشناخته بودن اثر مشخص اين آالينده ها بر روي                     
انسان و محيط زيست، اكثر اين مواد به طور نامحدودي در مقادير بسيار بااليي در جوامع توليد و مصرف مي گردند                     

بنابراين چون سرعت تغيير شكل و حذف       .  اوم است و در نتيجه ورود آنها به محيط زيست بخصوص محيط آبي مد            
باالي اين آالينده ها توسط ورود مداومشان به محيط جبران مي گردد لذا جهت ايجاد اثرات سوء نيازي نيست كه                     

با توجه  .   در نظر گرفته مي شوند    3آالينده هاي شبه مقاوم  نسبت به شرايط محيطي، مقاوم باشند و در نتيجه بعنوان           
 بالقوه زيست محيطي آالينده هاي نوپديد، در سال هاي اخير پايش اين آالينده ها در خاك، آب و هوا                   به مشكالت 

شود كه مطالعات در حال انجام در سطح جهان            توسط محققان محيط زيست شروع شده است و پيش بيني مي            
 . تعداد بيشتري از اين تركيبات را شناسايي كنند

  نوپديد تعريف و طبقه بندي آالينده هاي

 اطالق مي گردد هر ماده شيميايي طبيعي و انسان ساخت و يا ميكروارگانيسمي               به "آالينده نوپديد "اصطالح  
كه معموالً در محيط زيست پايش نمي گردد، اما پتانسيل ورود به محيط و ايجاد اثرات سوء مشخص يا مشكوك بر                         

 حاضر، اين آالينده ها در برنامه هاي پايش روتين           در حال .  و يا سالمت انسان را دارد       )  اكولوژي(محيط زيست   
بين المللي و ملي قرار ندارند؛ سرنوشت، رفتار و اثرات سمي آنها بر محيط زيست اغلب بخوبي درك نشده است؛                      
تحت پوشش قوانين موجود محيط زيستي بخصوص قوانين كيفيت آب نيستند؛ و تاكنون استانداردهاي مرتبط با                   
                                                 
1 Persistent Organic Pollutants 
2 Emerging Contaminants 
3 Pseudo-persistent 
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 4صرفاً معادل آالينده هاي جديد    اصطالح آالينده هاي نوپديد     .   اكثر آنها وضع نگرديده است       سالمت انسان براي  
چون بسياري از اين مواد در چندين دهه گذشته همزمان با استفاده آنها توسط انسان به محيط وارد                          نمي باشد

ا كمك تكنيك هاي آناليزي مدرن و      شده اند اما اثرات سوء آنها تاكنون ناشناخته باقيمانده و در حال حاضر صرفاً ب               
بر اساس تحقيقات مربوط به سميت        .  حساس حضور آنها در بخش هاي مختلف محيط زيست تائيد شده است              

آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط، اثرات بهداشتي بالقوه و درك عمومي در مورد آنها و همچنين با توجه                      
ر آنها در بخش هاي مختلف محيط احتمال وضع قانون و تعيين سطوح               به نتايج داده هاي پايش مربوط به حضو       
 .استاندارد براي اين مواد در آينده وجود دارد

با توجه به اينكه آالينده هاي نوپديد همواره توسط محققان در حال بررسي هستند و با توسعه مداوم                       
افزايش است، لذا ارائه اطالعات دقيق و         تكنيك هاي آناليزي، گستره تركيبات شناخته شده روز به روز در حال               

با اين حال سازمان ها و نهادهاي علمي مختلف در           .  كاملي از تعداد و ماهيت دقيق اين مواد بسيار سخت است             
 . سطح جهان بر اساس معيارهاي خود اقدام به طبقه بندي اين تركيبات كرده اند

بخصوص مواد شيميايي     (مواد دارويي  از جمله     بطور كلي اين آالينده ها مي توانند در چند گروه اصلي          
عمدتاً تركيبات مختل كننده غدد       ( هورمون ها واستروئيدها  ،  فراورده هاي بهداشت فردي  ،  )5فعال از لحاظ دارويي   

افزودني هاي ،  افزودني هاي صنعتي ،  اطفاءكننده هاي حريق ،  تركيبات پرفلوئورينه ،  رفاكتانت هاسو،  )6درون ريز 
حاصل از تركيب مواد گندزدا     (محصوالت جانبي گندزدايي    ،  7نرم كننده هاي مواد پليمري   ،  )MTBEمانند    (بنزين

 و همچنين محصوالت ناشي از      آفت كش هاي قطبي  ،  سيانوباكتريايي و   سموم جلبكي ،  )با آالينده هاي آلي نوپديد   
 . تغيير شكل اين تركيبات طبقه بندي شوند

 
 از معتبرترين سازمان هايي است كه آالينده هاي       8"االت متحده بررسي زمين شناختي اي   "سازمان علمي   

 :نوپديد شيميايي موجود در محيط هاي آبي بخصوص آب و فاضالب را در چهار گروه اصلي
  ـ آنتي بيوتيك هاي حيواني و انساني، 1 
  ـ داروهاي تجويزي و غيرتجويزي انساني، 2
 گي و  ـ فرآورده هاي موجود در فاضالب صنعتي و خان3
 .  خالصه اي از آن ارائه شده است1 ـ هورمون هاي جنسي و استروئيدي طبقه بندي كرده كه در جدول 4

در محيط هاي آبي نيز    )  ميكروپالستيك ها و نانوذرات  (اي نوپديد    ها در مورد حضور آالينده هاي ذره      نگراني
اي نوپديد نيز از گروه هاي اصلي آالينده هاي       الزم به ذكر است كه پاتوژن ه     .  در سال هاي اخير افزايش يافته است     

همچنين بخشي از اين فصل به       .  نوپديد در محيط زيست مي باشند كه بطور جداگانه مورد بحث قرار مي گيرند              

                                                 
4 New Contaminants 
5 Pharmaceutically Active Chemicals (PhACs) 
6 Endocrine Disrupting Compounds (EDCs)  
7 Plasticizers 
8 United States Geological Survey (USGS) 



 748/آالينده هاي نوپديد در محيط زيست  / 14گفتار 
 

 

 . تركيبات مختل كننده غدد درون ريز بعنوان اصلي ترين نگراني مرتبط با آالينده هاي نوپديد اختصاص مي يابد

 ت آالينده هاي نوپديد در محيط زيست منبع ورود و سرنوش

جهت به حداقل رساندن اثرات سوء آالينده هاي نوپديد بر سالمت انسان و اكوسيستم الزم است                        
مسير ورود آالينده هاي   .  چگونگي ورود اين آالينده ها به محيط و فرآيندهاي موثر بر آنها مورد بررسي قرار گيرد                 

به دليل استفاده وسيع از تركيبات اوليه مسبب        .  تفاده و شكل كاربرد آنها است     نوپديد به محيط وابسته به الگوي اس      
اعم از كاربرد خانگي، صنعتي، كشاورزي و محصوالت جانبي ناشي از            (هاي نوپديد در زندگي امروزي بشر         آالينده

 اين آالينده ها) فعاليت ها  اين
 

 بيهاي نوپديد قابل تشخيص در محيط هاي آ  ـ آالينده1جدول 

  ـ آنتي بيوتيك هاي حيواني و انساني1

 تتراسيكلين ها ماكروليدها سولفامتيازول

 كلرتتراسيكلين )متابوليت( H2O-اريترومايسين سولفامتوكسازول
 دوكسي سيكلين تايلوزين ديگر آنتي بيوتيكها

 اكسي تتراسيكلين روكسيترومايسين لينكومايسين
 نتتراسيكلي سولفوناميدها تريمتوپريم
 فلوروكوئينولون ها سولفاكلرپيريدازين كاربادوكس

 سيپروفلوكساسين سولفامرازين ويرجينيامايسين
 انروفلوكساسين سولفامتازين 
 نورفلوكساسين سولفاتيازول 
 سارافلوكساسين سولفادي متوكسين 

  داروهاي انسانيـ2

 )نسخه دار(تجويزي  غيرتجويزي

 )عامل ضد ديابتي(متفورمين  )ضددرد(استامينوفن 
 )ضد اسيد معده(سيمتيدين  )ضدالتهاب، ضد درد(ايبوپروفن 

 )ضد اسيد معده(رانيتيدين  )ضددرد(كدئين 
 )ضد فشار خون(اناالپريالت  )محرك(كافئين 

 دايگوكسين )متابوليت كافئين( دي متيل گزانتين -7، 1
 )ضد فشار خون(ديلتيازم  )متابوليت نيكوتين(كوتينين 

 )ضد افسردگي(فلوكستين  
 )ضد افسردگي، ضد اضطراب(پاروكستين  
 )ضد انعقاد(وارفارين  
 )ضد آسم(سالبوتامول  
 )عامل پايين آورنده چربي خون(جمفيبروزيل  
 )متابوليت ضد آنژين(دهيدرونيفديپين  
 )متابوليت دايگوكسين(دايگوكسيژنين  

  و خانگي ـ فرآورده هاي موجود در فاضالب صنعتي3
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 هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي

 )شاخص هاي سوخت فسيلي و احتراق سوخت(

 حشره كش ها

 ديازينون نفتالن
 كارباريل فنانترن
 كلرپيريفوس آنتراسن
 سيس ـ كلردان فلورانتن

 )DEET(دي اتيل تولوآميد -N،N پيرن
 ليندان بنزوآپيرن

 متيل پاراتيون آنتي اكسيدان ها
 ديلدرين ـ دي ـ ترت ـ بوتيل فنول6 ،2
 نرم كننده مواد پليمري  ـبنزوتري آزول1Hمتيل ـ -5

 آديپات) ـ اتيل هگزيل2(بيس  )BHA(هيدروكسي آنيزول بوتيله
 ـ بوتوكسي ـ فسفات2اتانول ـ )BHT(هيدروكسي تولوئن بوتيله

 فتاالت) ل اتيل هگزي-2(بيس  دي ـ ترت ـ بوتيل ـ پارا ـ بنزوكوئينون-6، 2
 دي اتيل فتاالت فرآورده هاي ديگر

 تري فنيل فسفات )حالل(تتراكلرواتيلن
 متابوليت هاي دترجنت )گندزدا(فنول

 نانيل فنول-پي )گاز تدخيني( ديكلروبنزن-4، 1
 )NPEO1(نانيل فنول مونواتوكسيالت  )ماده معطر(استوفنون 

 )NOEO2(كسيالت نانيل فنول دي اتوا )محافظ چوب(پارا ـ كرزول 
 )OPEO1(اكتيل فنول مونواتوكسيالت  )مورد استفاده در پالستيك ها(انيدريد فتاليك 

 )OPEO2(اكتيل فنول دي اتوكسيالت  )مورد استفاده در پليمرها( Aبيسفنول 
 اطفاءكننده هاي حريق )گندزداي ميكروب كش(تريكلوزان 

  ـ كلرواتيل فسفات2 
 تدي كلريزوپروپيل فسفا 

  ـ هورمون هاي جنسي و استروئيدي4

 بيوژنيك ها داروها

 بي ـ استراديول17 )بازدارنده تخمك گذاري(اتينيل استراديول -آ17
 آ ـ استراديول17 )بازدارنده تخمك گذاري( مسترانول

 استرون )بازدارنده تخمك گذاري( نورتيسترون -19
 يولاستر )hormone replacement therapy( اكوئيلنين
 تستوسترون )hormone replacement therapy( اكوئيلين

 پروژسترون استرول ها
 سيس ـ آندروسترون )شاخص مدفوعي( كلسترول

  )شاخص مدفوعي گوشتخواران( كوپروستانول-بي3
  )استرول گياهي( استيگماستانول

 
 راه هاي توليد اين آالينده ها مي توان در        از مهمترين منابع و   .  بطور مداوم از منابع بيشماري وارد محيط مي شوند         
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هاي بهداشت فردي و      ، فراورده )مصرف نشده و دفع شده از بدن          (هورمون ها و   دفع داروها بخش خانگي به     
سورفاكتانت ها؛ در بخش صنعتي به دفع محدوده وسيعي از تركيباتي مانند افزودني هاي صنعتي، نرم كننده هاي                   

ورزي و دامپروري به دفع آفت كش ها و داروها و هورمون هاي مورد استفاده براي دام               مواد پليمري و در بخش كشا     
رها شدن افزودني هاي بنزين از طريق هدر رفت اين فرآورده در بخش حمل و نقل و استفاده از                   .  و طيور اشاره كرد   

توليد آالينده هاي نوپديد   ها و اطفاء كننده هاي حريق در بخش صنعت و خانگي نيز از ديگر منابع                   آنتي اكسيدان 
اي از آنها به منابع آبي        هاي منتشره از اين منابع در محيط منتقل شده و در نهايت بخش عمده                آالينده.  مي باشند

 ارائه شده   1هاي مختلف محيط زيست در شكل         هاي نوپديد در بين بخش      شماتيكي از انتقال آالينده    .  رسند مي
ها وارد   اي از اين آالينده    گردند، لذا بخش عمده    پديد عمدتاً توسط انسان توليد مي     هاي نو  بدليل اينكه آالينده  .  است

بر اين اساس   .  كنند هاي فاضالب شده و بخشي از آنها نيز بر روي سطوح مختلف محيطي رسوب مي                 تصفيه خانه 
هاي   دوم رواناب  هاي فاضالب و در درجه     هاي نوپديد به محيط زيست پساب تصفيه خانه        مسير اصلي ورود آالينده   

هاي دفن اين    و شيرابه محل  )  هاي كشاورزي  ها و زمين   ها، سطح جاده   از سقف منازل، سنگفرش خيابان    (سطحي  
البته بخش عمده تركيبات مورد استفاده در بخش كشاورزي و دامپروري بطور مستقيم يا از                  .  باشند ها مي  آالينده

واناب سطحي يا تراوش وارد منابع آبي سطحي و زيرزميني            طريق فضوالت حيواني وارد خاك و از آنجا توسط ر           
 .شوند مي

مانند حالليت در   (زماني كه آالينده هاي نوپديد در محيط رها مي شوند، مشخصه هاي فيزيكوشيميايي آنها            
مانند آب  (بر اساس ماهيت محيط هاي طبيعي      .  نوع رفتارشان را در محيط تعيين مي كنند      )  آب، فشار بخار و قطبيت    

مانند تصفيه خانه هاي فاضالب و تجهيزات تامين        (يا محيط هاي انسان ساخت     )  زيرزميني، آب سطحي و رسوبات    
آلوده به اين آالينده ها، آنها تحت تاثير برخي از فرآيندهاي فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي قرار                    )  آب آشاميدني 

البته برخي از   .  ه تركيبات ديگر تبديل گردند    مي گيرند و  ممكن است از محيط حذف، به محيطي ديگر منتقل يا ب               
بطور كلي، بخشي از     .  آالينده هاي نوپديد نسبت به فرآيندهاي مختلف مقاوم بوده و در محيط دوام بياورند                   

بخشي از  اين آالينده ها از طريق        .  شوند آالينده هاي نوپديد ورودي به محيط توسط پديده هاي طبيعي حذف مي           
فتوليز مستقيم و غيرمستقيم در      .  بات و مواد معلق از محيط هاي آبي حذف مي شود           جذب سطحي بر روي رسو     

در جايي كه برخي    .  سيستم هاي آبي در معرض نور خورشيد نيز مي تواند در حذف آالينده هاي نوپديد موثر باشد                
اي فتوشيميايي دوام   آالينده هاي نوپديد در اثر عدم در معرض قرار گرفتن نور خورشيد بتوانند در برابر واكنش ه                  

، فرآيندهاي تغييرشكل ميكروبي در     )مثالً زماني كه بر روي ذرات جذب شوند يا در زير سطح زمين باشند               (آورند  
مشخص شده است كه حيوانات و گياهان نيز مي توانند بعد از جذب                   .  حذف اين تركيبات غالب مي گردند      

د، اما تجمع در بافت چربي يا فقدان سيستم هاي آنزيمي الزم             آالينده هاي نوپديد آنها را سميت زدايي يا دفع كنن         
 .براي تغيير شكل بيولوژيكي مي تواند در حذف اين آالينده ها اختالل ايجاد كنند

بطور كلي نگراني جدي در مورد آالينده هاي نوپديد در محيط زيست، ورود اين مواد به منابع آبي                         
خش هاي مختلف در نهايت وارد منابع آب سطحي و زيرزميني مي شوند و             اغلب آالينده هاي توليدي در ب    .  مي باشد

بنابراين پتانسيل ورود اين آالينده ها به بدن انسان و         .  آب ماده اي ضروري براي حيات انسان، حيوان و گياه مي باشد         
اي نوپديد  جهت كاهش بار آلودگي منابع آبي به آالينده ه           .  حيوانات از طريق محيط اي آبي بسيار باال است           
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 . مي بايست از ورود اين مواد به اين منابع جلوگيري كرد

 هاي نوپديد از فاضالب رويكرد مناسب براي حذف آالينده

هاي فاضالب وارد    هاي نوپديد از طريق پساب تصفيه خانه       اي از آالينده   همانطور كه ذكر شد، بخش عمده     
ضالب از نقطه نظر جلوگيري از ورود آالينده هاي نوپديد به          هاي تصفيه فا   بنابراين، عملكرد سيستم  .  شوند محيط مي 

هاي  اند كه انواع سيستم هاي تصفيه آب و فاضالب از جمله روش            تحقيقات نشان داده  .  محيط بسيار مهم مي باشد   
گندزدايي /، اكسيداسيون شيميايي   )ته نشيني، ترسيب، جذب سطحي، فيلتراسيون، تعويض يون          (حذف فيزيكي    

مي توانند تا حدودي آالينده هاي     )  لجن فعال، فيلتر چكنده    (و تبديل بيولوژيكي     )  UVن زني، تابش     كلرزني، از (
بسياري از تركيبات آلي نوپديد بعنوان منبع اصلي انرژي و كربن توسط             در تبديل بيولوژيكي،    .  نوپديد را حذف كنند   

البته در تصفيه بيولوژيك اين     .  گردند يه مي ميكروارگانيسم ها مصرف مي شوند يا از طريق فرآيند كومتابوليسم تجز         
 SMA(9  (هويژ  ياز س تانيت م عال ف اخص ش رب  يبتن م اتيقحقتبراي نمونه،   .  آالينده ها چالش هايي وجود دارند     

يه صف ت ر ب واندت  مي اضالب ف ر ها د ورمونو ه   ييارو د اتيبركت  ياال ب لظت غ هكاند   اده د شانن  يوازه   بي مسبيو
ين مچنه.  ندك  يريلوگ ج اضالب ف وثريه م صف ت ز و ا  اشد ب اشته د وء س ثر ا راكتورهابيو  يروبيت ميك معو ج   يكيلوژبيو
 يوازه  بي  ياهاضم  ه اننديه م صف ت تمسيس  يور  ينف م ثر ا واندت  مي جن ل ر د نهايت آ تابوليك ها و م  تبيو  ينت آ اندهيماقب

 .اشد باشته دنيواسيفيكر هاي نيتتمو سيس
اضالب نمي تواند فاضالبي حاوي مجموعه پيچيده اي از مواد آلي          بطور كلي، يك فناوري منفرد تصفيه ف      

در اين شرايط،   .  طبيعي، فلزات، ميكروارگانيسم ها، تركيبات آلي، مواد دارويي، مونومرها را بطور مطلوبي تصفيه كند             
 غشايياكتور  بيور.  هيبريدكردن يا ادغام كردن فناوري هاي مختلف مي تواند ميزان حذف آالينده ها را افزايش دهد              

در اين سيستم يك غشاي ميكروفيلتراسيون يا             .  مثال بسيار خوبي از چنين سيستم هيبريدي مي باشد              
با اين كار، كارايي و انعطاف پذيري سيستم با بهره            .  الترافيلتراسيون به فرآيند لجن فعال متداول افزوده مي شود         

بطور كلي،  .  سينررژيستي افزايش مي يابد   گيري از مشخصه هاي سيستم هاي غشايي و بيولوژيكي بصورت               
مناسبترين رويكرد براي حذف آالينده هاي نوپديد از فاضالبي حاوي مخلوط پيچيده اي از ناخالصي ها، بكارگيري                 

در اين فناوري، با استفاده از روش هاي پيش تصفيه بخشي از               .  سيستم هيبريدي بصورت مرحله اي مي باشد       
سپس با استفاده از سيستم هاي بيولوژيكي      .   بصورت فيزيكي از فاضالب جدا مي شود      ناخالصي هاي فاضالب عمدتاً  

منفرد يا هيبريد مانند لجن فعال متداول يا بيوراكتور غشايي اكثر نوترينت ها و ذرات معلق و بخشي از آالينده هاي                     
واند با استفاده از تركيبي از       بعد از بهبود نسبي كيفيت فاضالب، فرآيند تصفيه مي ت          .  نوپديد مقاوم حذف مي شوند   

روش هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مانند وتلند، راكتورهاي بيولوژيكي آنزيمي، اكسيداسيون پيشرفته، فرايند              
تجزيه تركيبات هدف در لجن حاصل از سيستم نيز بايد مدنظر باشد، چون               .  غشايي و جذب سطحي تكميل شود      

خيزكننده استفاده شوند و باعث انتقال آالينده ها به خاك شده و مزارع و                لجن ممكن است بعنوان كود يا حاصل       
 .محصوالت را سمي كند

                                                 
9 Specific Methanogenic Activity  
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 هاي نوپديد در محيط زيست  ـ شماتيكي از انتقال آالينده1شكل 

 اثرات آالينده هاي نوپديد بر روي انسان و محيط زيست 

ا اثرات سمي حاد و مزمن آنها در انسان         تعيين ارتباط بين سطوح تماس با مواد آالينده در محيط زيست ب           
با توجه به اينكه تنها در سال هاي اخير محققان          .  و محيط يك كار تحقيقاتي هزينه بر، زمان بر و پيچيده مي باشد            

محيط زيست با كمك تكنيك هاي آناليز پيشرفته پي به وجود آالينده هاي نوپديد در محيط زيست برده اند و از                       
ين آالينده ها همواره در حال افزايش است، لذا نمي توان انتظار داشت كه اثرات حاد و مزمن                   سوي ديگر گستره ا   

در حال حاضر نيز اكثر مطالعات      .  اين آالينده ها بر سالمت انسان و اكولوژي محيطي بطور دقيق تعيين شده باشند             
 . دصرفاً بر روي اثر اين آالينده ها بر روي حيوانات آزمايشگاهي متمركز هستن

از ميان گروه هاي مختلف آالينده هاي نوپديد، بطور اخص به گروه هايي كه طبق جديدترين متون                      
بيشترين اثرات سمي را بر روي محيط و انسان دارند و بطور مكرر در زايدات صنعتي و يا انساني شناسايي                             

ديد به جاي مراجعه به مطالعات      در اين متن براي مشخص كردن سميت آالينده هاي نوپ        .  مي شوند، پرداخته مي شود  
مختلف و ارائه گزارش موردي براي هر گروه از آالينده ها، خالصه اي از اطالعات پايه مرتبط با مهمترين                           
نگراني ها در مورد سالمت انسان، سميت بر روي حيات وحش، پتانسيل تجمع زيستي و مقاومت در محيط غالب                     

 . ارائه شده است2اعتبار شواهد مربوط به اثرات آنها در جدول ترين آالينده هاي نوپديد همراه با سطح 

 ختل كننده هاي غدد درون ريز؛ مهمترين گروه آالينده هاي نوپديد م

ورمون ها مواد شيميايي هستند كه توسط بدن توليد مي شوند و فعاليت سلول ها يا ارگان هاي خاصي را                  ه
آن جمله مي توان به تنظيم رشد، بلوغ، تعيين جنسيت، احساسات و            در بدن از لحاظ شيميايي تنظيم مي كنند كه از           

مكانيسم مورد استفاده توسط هورمون ها و پذيرنده هورمون معموالً بصورت رابطه قفل                 .  توليد مثل اشاره كرد    
با .  توصيف مي شود و هر هورموني به پذيرنده خاص خود متصل مي گردد            )  هورمون(و كليد   )  پذيرنده هورمون ها (
بيه شين حال در چندين دهه اخير، دانشمندان گزارش كرده اند كه مواد سنتتيك و طبيعي خاصي مي توانند باعث                    ا

و متعاقب آن بر روي سالمت انسان و          سازي يا انسداد هورمون ها شوند و يا از عملكرد طبيعي آنها جلوگيري كنند             
 .گونه هاي حيواني اثر سوء بگذارند
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ترين  هاي نوپديد بر سالمت انسان و محيط زيست و سطح اولويت غالب               ـ اثرات آالينده   2جدول  
 ها گروه ها و زيرگروه هاي اين آالينده
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  +++    ++ +++ + +  + 
نقص مادرزادي و 

 عقب ماندگي
 مغز و سيستم عصبي    ++ +++ +++    +  +

 سرطانزايي  +  + + +  +  +  

  +++ + +  +  + +++  + 
اثر بر سيستم غدد 

 درون ريز

 +++ +  +++ +++ +  +    
اثر بر سيستم 

 )مانند كبد(گوارشي

         +   
اثر بر سيستم 
 )خون(هماتولوژيك

 فعاليت هورموني +   +++ +++ +++    +++  

+ +  + +   +++ +++  +  
اثر برسيستم 

شامل حساسيت (ايمني
 )و آلرژي ها

 اثر بر سيستم كليوي    +++        
 اثر بر توليد مثل +++ ++  +++ +++ +++ + +++ + ++  
 اثر بر پوست     + +++ + + + ++  
 اثر بر سيستم تنفسي +    +++     + +++ ++

+  ++ + + ++ +     +++ 
سميت بر روي حيات 
 وحش و محيط زيست

  + ++ ++ ++ ++ ++ ++  +++ ++ 
 بدن مقاوم و تجمع در
حيات وحش و يا 

 انسان
 

           
مواد داراي اولويت و 

منع شده در اروپا، 
 آمريكا يا كانادا

  
شناخته   )EDC(تركيبات مختل كننده غدد درون ريز        در حال حاضر اين مواد در مجموع تحت عنوان            

و خشكي تجمع مي يابند روي      تركيبات مختل كننده سيستم غدد درون ريز كه در بدن گونه هاي آبي                .  مي شوند
سيستم هاي غدد درون ريز، عصبي، ايمني و ديگر سيستم هايي كه از تنظيم كننده هاي شيميايي استفاده مي كنند                   

هميت آن است كه ساختار مولكولي بسياري از آالينده هاي نوپديد موجود در                 انكته حائز   .  اثر منفي مي گذارند  

قوي+++ محتمل؛     ++ ود؛     محد:    + اعتبار شواهد  
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فرض مي شود كه اين شباهت در ساختار،          .  م غدد درون ريز مي باشد      طبيعت بسيار شبيه هورمون هاي سيست      
از طرفي برخالف هورمون ها،    .  آالينده ها را قادر مي سازد تا در عملكردهاي قفل و كليد هورموني اختالل ايجاد كنند             

اين مواد  اكثر تركيبات مختل كننده غدد درون ريز به راحتي تجزيه نمي شوند و توسط بدن دفع مي گردند، لذا                       
 ".مي توانند به دفعات وارد چرخه متابوليسم انسان و حيوانات شوند و در عملكرد هورمون ها اختالل ايجاد كنند

ها بر روي حيوانات ارائه شده اند، با اين           EDCشايان ذكر است كه گزارش هاي زيادي در مورد اثرات            
بطور كلي از   .  مستلزم مطالعات بيشتري مي باشد   حال اثرات مستقيم اين مواد بر انسان هنوز مورد بحث است و                

ها بر روي انسان مي توان به كاهش تعداد اسپرم مردانه، افزايش سرطان هاي بيضه،                     EDCاثرات احتمالي    
همچنين نگراني بااليي در مورد جنين و       .  پروستات، تخمدان و پستان و نقص عملكرد سيستم توليد مثل اشاره كرد           

مهمترين اثرات  .   وجود دارد چون آنها حساسترين گروهها در برابر آالينده ها مي باشند              كودكان تازه متولد شده    
EDC                    ها بر حيات وحش نيز شامل اختالل در ارگان هاي توليد مثل، تغيير نسبت هاي جنسيتي و اختالل در بافت

محيط زيست را   ها بر سالمت انسان و محيط زيست حذف آنها در بخش هاي مختلف              EDCاثر  .  تخمدان مي شوند 
 .الزم مي سازد

ها داراي منشأ مختلفي از جمله داروها،         EDCبطور كلي مواد شيميايي طبقه بندي شده تحت عنوان             
هاي بهداشت فردي، مواد شيميايي خانگي، آفت كش ها و علف كش ها، مواد شيميايي صنعتي، محصوالت                 فراورده

ها نگراني جدي محسوب     EDC آلودگي محيط آبي به        .جانبي گندزدايي، هورمون هاي طبيعي و فلزات هستند        
ها عمل مي كنند و عمده     EDCمي شود، چون منابع آبي بعنوان منبع ورود بسياري از آالينده هاي نوپديد بخصوص            

مختل كننده هاي غدد درون ريز از طريق        .  اين آالينده ها از طريق آب تامين شده از اين منابع وارد بدن مي گردد              
مانند رواناب كشاورزي، آب     (و غيرنقطه اي   )  مانند فاضالب شهري، فاضالب صنعتي و لندفيل        (ي  منابع نقطه ا  

يكي از منابع اصلي اين     .  مختلفي وارد محيط بخصوص آب هاي پذيرنده مي شوند       )  حاصل از شستشوي خيابان ها   
ان مي دهند كه اكثر     تحقيقات نش .  آالينده ها فاضالب تصفيه نشده و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب مي باشد             

ها از اين    EDCتصفيه خانه هاي فاضالب جهت حذف اينگونه آالينده ها طراحي نشده اند و بخش زيادي از                     
 . سيستم ها عبور كرده و وارد محيط مي شوند

ها مانند كربن فعال، اكسيداسيون با ازن       EDCدر بخش هاي مختلف جهان تكنولوژي هاي مختلف حذف        
مورد مطالعه و   )  از جمله نانوفيلتراسيون و اسمز معكوس     (و فيلتراسيون غشايي    )  لجن فعال (وژيكي  و كلر، فرآيند بيول   
شوند و براحتي وارد محيط      خانه ها حذف نمي   ها بطور كاملي در تصفيه     با اين حال، اين آالينده    .  اند بكار گرفته شده  

 منظور كنترل مسائل مرتبط با اين آالينده ها         بنابراين سيستم هاي تصفيه فاضالب در آينده مي بايست به        .  مي شوند
 .و ديگر آالينده هاي نوپديد ارتقاء يابند

 پاتوژن هاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست 

 به اين موضوع پرداخته شده است در اين         گفتار چهاردهم از فصل نهم كتاب حاضر      با توجه به اينكه در      
بديهي است كه تعريف نوپديدي و بازپديدي عوامل عفونتزا نيز از           .   گرددگفتار، به يادآوري برخي از نكات، اكتفا مي       

 .تعريفي كه براي آالينده هاي محيطي ارائه داديم، متفاوت است و در مبحث فوق، توضيح داده شده است
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  ـ تاريخچه ظهور برخي پاتوژن هاي مهم3جدول 

 پاتوژن بيماري سال شناسايي

 Influenza A virus subtype H1N1 آنفلوآنزا 1918
 ZIKA virus سندروم مادرزادي زيكا، تب زيكا 1952
 Arenaviridae family تب لسا 1969
 .Campylobacter spp اسهال 1973
 Rotavirus گاستروآنتريت كودكان 1973
 Clostridium difficile التهاب روده بزرگ، مگاكولون سمي 1974
 Streptococcus bovis group اندوكارديت 1974
 Legionella pneumophila عفونت ريه 1976
 Capnocytophaga canimorsus سپتيسمي 1976
 Filoviridae family (Ebola virus) تب هموراژيك ابوال 1977
 Staphylococcus aureus toxin سندروم شوك سمي 1981
 Escherichia coli O157:H7 التهاب روده يزرگ، سندروم هموليتيك اورميك 1982
 Borrelia burgdorferi بيماري اليم 1982
1983 AIDS Human Immunodeficiency Virus 

(HIV) 
 Chlamydia pneumoniae عفونت ريه 1983
1983 Gastric ulcer Helicobacter pylori 
 Rhodococcus equi سينه پهلو در با سيستم ايمني سركوب شده 1986
 Hepatitis C virus هپاتيت 1989
 Vibrio cholerae O139 وبا 1992
 Simkania negevensis عفونت ريه 1997
 Actinobaculum schaalii عفونت مجاري ادراري 1997
 Parachlamydia acanthamoebae عفونت ريه 1997
 SARS coronavirus سندروم حاد تنفسي 2002
 Alloscardovia omnicolens عفونت مجاري ادراري 2007
 Influenza A virus subtype H7N9 آنفلوآنزا 2013

يكي از مهمترين مسائلي كه متوليان امر سالمت با آن ممكن است روبرو شوند ظهور بيماري هايي است                  
كه به يكباره در جامعه پديدار مي شوند، در حالي كه اطالعات بسيار كمي از ماهيت پاتوژن هاي مسئول آن و منابع                     

اين بيماري ها ممكن است صرفاً منشاء       .  تقال آنها وجود دارد يا ممكن است كامالً ناشناخته باشند           و روش هاي ان  
ميكروارگانيسم هاي عامل چنين   .  بيمارستاني داشته باشند يا اينكه محيط زيست در ظهور آنها نقش داشته باشد               

طبق تعريف سازمان جهاني    .  شوند شناخته مي   11"بازپديد" يا   10"پاتوژن هاي نوپديد "بيماري هايي تحت عنوان    

                                                 
10 Emerging Pathogens 
11 Re-emerging Pathogens 
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پاتوژن هايي هستند كه براي اولين بار در انسان ايجاد بيماري مي كنند يا اينكه قبالً در                   بهداشت پاتوژن هاي نوپديد     
 دهه اخير شيوع آنها بيشتر شده يا به نواحيي كه قبالً در آنجا وجود                2-3انسان بيماري زايي كرده اند اما معموالً در طي         

 .  آورده شده است3تاريخچه اي از ظهور برخي پاتوژن هاي مهم در جدول  .ه اند گسترش يافته اندنداشت
مانند (پاتوژنهايي كه كامالً جديد هستند       :   گروه طبقه بندي مي شوند     3بطور كلي پاتوژن هاي نوپديد به       

راً بعنوان پاتوژن شناسايي شده اند     ، آنهايي كه قبالً شناخته شده اند اما اخي        )ويروس نقص ايمني انسان؛ عامل ايدز      
مانند ميكروارگانيسم هاي  (، يا آنهايي كه قديمي هستند اما دستخوش تغييراتي شده اند             )مانند هليكوباكتر پيلوري  (

از سوي ديگر بعضي از پاتوژن هايي كه در ساليان دور شناسايي شده  و در گذشته                 ).  مقاوم به عوامل ضد ميكروبي    
پيدمي ها بوده اند ممكن است بعد از كنترل بلند مدت آنها، مجددا شعله ور شوند كه از جمله اين                    عامل بسياري از ا   

بطور كلي سازمان   .   مي توان به عامل وبا، تب دانگ و تب زرد در بعضي از مناطق، اشاره كرد                پاتوژن هاي بازپديد 
 جنس مختلف بعنوان     96يزا از     گونه عامل بيمار    175 تعداد    2000جهاني بهداشت برآورد كرده كه تا سال            

 . آنها گونه هاي منتقله از حيوان به انسان مي باشند% 75پاتوژن هاي نوپديد طبقه بندي شده اند كه 
. نيز از اهميت خاصي برخوردار هستند        محيط زيست مسائل مرتبط با پاتوژن هاي نوپديد و بازپديد در           

وليه امكان ظهور مجدد پاتوژن هاي قديمي مانند عامل وبا         بديهي است كه در صورت عدم رعايت مسائل بهداشتي ا         
محيط زيست  .  وجود دارد كه البته اين وضعيت بيشتر در كشورهاي در حال توسعه ممكن است مشكل ساز شود                   

بخصوص محيط آبي در پديده ظهور پاتوژن هاي نوپديد عمدتاً نقش انتقال دهنده پاتوژن ها را ايفا مي كند، بطوري                  
ز مراحل اصلي شيوع اكثر بيماري ها، انتقال عامل بيماريزا از بدن انسان و حيوان آلوده به محيط و                        كه يكي ا  

، چندين گونه ميكروارگانيسم از مدفوع       1970از دهه   .  متعاقب آن انتقال از محيط به عموم افراد جامعه مي باشد           
ئيد شده اند كه از آنجمله مي توان به         انسان و حيوانات و از منابع محيطي مختلف شامل آب بعنوان پاتوژن تا                 

.  و نوروويروس اشاره كرد    E، روتاويروس، ويروس هپاتيت     )O157)  E. coli O157كريپتوسپوريديوم، اشرشياكلي   
يكي از مهمترين مسائل زيست محيطي و پزشكي جهاني مرتبط با پاتوژن هاي نوپديد در سال هاي اخير ظهور                      

در اين مورد محيط زيست عالوه بر نقش انتقال پاتوژن مي تواند            .   مي باشد 12يك هاباكتري هاي مقاوم به آنتي بيوت    
مقاومت آنتي بيوتيكي در واقع توانايي باكتري ها در برابر اثرات بازدارندگي           .  به عنوان منشاء پاتوژن ها نيز عمل كند      

تي بيوتيكي بطور بسيار وسيعي در       مقاومت آن .  آنتي بيوتيك مي باشد  )  باكتريوسيدال(يا كشندگي   )  باكتريواستاتيك(
.  سال اخير افزايش يافته است و تهديدي جدي براي درمان موفقيت آميز عفونت هاي باكتريايي مي باشد                      15

مقاومت آنتي ميكروبي باعث افزايش شيوع بيماري، مرگ و مير، افزايش طول دوره درمان و افزايش هزينه هاي                    
 .منجر به عدم كارايي آنتي بيوتيك ها در درمان بيماري ها گردددرمان مي گردد و در نهايت ممكن است 

مي توان گفت كه ظهور باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك در محيط هاي آبي مهمترين نگراني مرتبط با                 
تحقيقات نشان  .  پاتوژن هاي نوپديد در محيط زيست مي باشد كه تحقيقات زيادي را به خود معطوف ساخته است                 

تي بيوتيك ها هنگام استفاده توسط انسان معموالً بطور ضعيفي در بدن جذب مي گردند و بنابراين بخش                 مي دهد آن 
عمده اين مواد يا متابوليت هايشان بصورت تغيير شكل نيافته يا با تغييري جزيي از طريق ادرار و مدفوع از بدن                         

                                                 
12 Antibiotic resistant bacteria 
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برخي از اين مواد    .  يه خانه هاي فاضالب مي گردند   دفع و عمدتاً وارد شبكه هاي فاضالبرو مي شوند و نهايتا وارد تصف          
يا متابوليت هايشان بطور كامل در سيستم هاي تصفيه فاضالب حذف نمي شوند، بطوريكه غلظت هاي قابل توجهي                

دفع پساب تصفيه خانه ها به محيط باعث مي شود كه         .  از آنها در پساب هاي تصفيه خانه هاي فاضالب يافت شده اند        
ارد بخش هاي مختلف محيط آبي شوند، بطوريكه غلظت هاي در محدوده نانوگرم تا ميكروگرم بر ليتر                 اين مواد  و   

با توجه به ورود مداوم     .  اين مواد در رودخانه ها، درياها، درياچه ها، آب زيرزميني، رسوبات و خاك ها شناسايي شده اند            
ا سطوح پايين آنتي بيوتيك فراهم مي شود و به         اين مواد به محيط شرايط براي تماس مداوم باكتري هاي محيطي ب          

مرور زمان باكتريها ژن هاي مقاوم به اين مواد را توليد مي كنند و در برابر آن مقاوم مي شوند و باكتري هاي مقاوم                       
استرپتوكوك پنوموني  :  برخي از باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك عبارتند از           .  به آنتي بيوتيك تكثير مي يابند     

 . ، استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متيسيلين و انتروكوكسي مقاوم به وانكومايسين)اوم به پني سيلينمق(
بطور كلي در ظهور باكتري هاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست بخصوص محيط هاي آبي چهار                   

 كه ذيالً به آنها و زيرگروه هايشان اشاره مي شود؛ عامل عمده نقش اساسي دارند

  هاي جديد ـ محيط1

 جنگل زدايي/  تغييرات آب و هوايي-
 )سدها و آبياري( پروژه هاي توسعه منابع آب -
 )برج هاي خنك سازي با آب( سيستم هاي تهويه مطبوع هوا -
  سيستم هاي لوله كشي آب و طراحي و بهره برداري نامناسب آن-
  افزايش تعداد حوادث انساني-
 ي انسان ـ تغييرات در رفتار و آسيب پذير2

  تسريع در حمل و نقل و افزايش مسافرت ها در سطح جهان و افزايش دسترسي گروه هاي انساني -
  تغييرات جمعيتي-
  افزايش تعداد جمعيت هاي در معرض خطر-
  رهاشدن عمدي و اتفاقي پاتوژن ها به آب-
  افزايش تعداد حوادث انساني-
  ـ تكنولوژي هاي جديد3

 )سدها و آبياري(ابع آب  پروژه هاي توسعه من-
 )برج هاي خنك سازي با آب( سيستم هاي تهويه مطبوع هوا -
  تغيير فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي-
  توسعه سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب -
  ـ پيشرفت هاي علمي4

   استفاده نامناسب و بيش از حد آنتي بيوتيك ها، داروهاي ضد انگلي و آفت كش ها-
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 ر فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي تغيي-
  بهبود روش هاي تشخيص و آناليز پاتوژن ها-
  استفاده نامناسب از حشره كش هاي جديد -

 كلياتي در مورد روش تعيين آالينده هاي نوپديد در نمونه هاي محيطي  

، شناسايي  اولين قدم در افزايش شناخت در مورد حضور، انتقال و سرنوشت آالينده هاي نوپديد در محيط                
اين كار به چند دليل     .  اين آالينده ها در ماتريكس هاي مختلف محيطي توسط تكنيك هاي آناليزي دقيق مي باشد            

تعداد آالينده هاي نوپديد شناخته شده و محصوالت تبديلي مرتبط با آنها بسيار زياد                   )  1چالش برانگيز است؛     
مان در روند توليد، استفاده و دفع آنها تغيير ايجاد مي شود و              به مرور ز  )  2،  ) مورد در اروپا   700بيش از   (باشد   مي

برخي آالينده هاي نوپديد مانند     )  3اطالعات جديدي در مورد حضور، سرنوشت و خطرات آنها تغيير مي كند،                  
هورمون ها، پيرتروئيدها و حشره كش هاي ارگانوفسفره خاصي در غلظت هاي فوق العاده كم بر روي محيط آبي اثر                  

بسياري از آالينده هاي نوپديد قطبيت     )  4ارند و به روش هاي آناليزي با حدود تشخيص بسيار پايين نياز دارند، و               گذ
در .  بااليي دارند و بدليل حالليت باال در آب به سختي توسط محلول ها يا جاذب هاي غيرقطبي استخراج مي شوند                  

مراه با روند انجام تحقيقات بر روي حضور آالينده هاي          تاريخچه اي از توسعه تجهيزات پيشرفته آناليزي ه        2شكل  
بطور كلي، توسعه تكنيك هاي كروماتوگرافي گام بزرگي در جهت آناليز            .  نوپديد در محيط زيست ارائه شده است       

هاي كروماتوگرافي شامل    تكنيك.  هاي نوپديد بود   نمونه هاي زيست محيطي براي شناسايي مقادير جزئي آالينده         
در كروماتوگرافي مايع فاز متحرك مايع بطور       .   مي شوند GC(14( و كروماتوگرافي گازي     13)LC(افي مايع   كروماتوگر

مكانيكي از ميان يك ستون آكنده با فاز ثابت عبور داده مي شود و آناليت ها در حين عبور از ستون از هم جدا                            
، اجزاء مختلف   GCدر سيستم   .   بكار مي رود  اين تكنيك بطور روتين براي آناليز تركيبات يوني غير فرار          .  مي گردند

. موجود در نمونه بر اساس فعل و انفعاالت جذبي مختلف بين اجزاء داخل جريان گاز و فاز جامد از هم جدا مي شوند                     
بعد از جداسازي آناليت ها توسط تكنيك هاي كروماتوگرافي، آنها مي بايست توسط آشكارسازهاي مختلف شناسايي              

 يكي از ارزشمندترين تكنيك هاي آشكارسازي مي باشد چون اطالعاتي در             MS(15(تري جرمي   اسپكتروم.  شوند
از طريق تركيب كردن      .  مورد ساختار مولكولي تركيبات فراهم مي كند و بسيار حساس و انتخابگر است                    

كيب داخل   مي توان مخلوط هاي محيطي را به اجزاءشان جداسازي كرد و به دنبال آن هر تر               MSكروماتوگرافي با   
بطور كلي، با ابداع تكنيك هاي مبتني بر اسپكترومتري جرمي مانند             .  مخلوط را بصورت كمي و كيفي آناليز كرد        

GC-MS    ،GC-MS-MS    ،LC-MS    ،LC-MS-MS    ،Quadrupole: time-of-flight mass 
spectrometer)  Q-TOF  (  وquadrupole: linear ion trap mass spectrometer)  Q-LIT  (تعيين  امكان 

 . همزمان هر دو تركيبات مادر و محصوالت تجزيه آنها فراهم شد
بطور كلي، بدليل روند كند تجاري شدن تجهيزات آناليزي و پيچيده بودن جداسازي مخلوطي از                        

                                                 
13 Liquid Chromatography 
14 Gas Chromatography 
15 Mass Spectrometry 
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 2002هاي مختلف محيطي، تحقيقات در اين زمينه تا سال           آالينده هاي بسيار قطبي مانند مواد دارويي از ماتريكس       
اي بر روي حضور       سازمان زمين شناسي اياالت متحده تحقيقات گسترده          2002از سال   .  ي پيش رفت  به كند 

آالينده هاي نوپديد در بسترهاي آبي انجام داد و اين تحقيقات براي اولين بار ثابت كرد كه بسياري از منابع آبي به                      
 .طيف وسيعي از آالينده هاي نوپديد آلوده هستند

 نمونه يك مرحله    "آماده سازي "هاي محيطي با ساختار پيچيده،        اي نوپديد در نمونه   ه در آناليز آالينده  
مهمترين بخش از فرآيند آماده سازي نمونه، استخراج آالينده هاي هدف از نمونه پيچيده               .  باشد اجتناب ناپذير مي  

ز آناليز دستگاهي   بطور كلي چندين هدف در مورد استخراج نمونه قبل ا          .  باشد محيطي در يك محلول خالص مي      
هاي فاضالب و آب دريا حذف       هاي پيچيده مانند نمونه    در جداسازي تركيبات هدف از ماتريكس     )  1آن وجود دارد؛    

ها در نمونه اصلي     هاي هدف بخصوص زماني كه غلظت آناليت        ، تغليظ آناليت  )2مداخله گرها اغلب الزم است،       
معموالً استخراج و تغليظ نمونه باعث افزايش حساسيت روش          )  3باشد،   بسيار كم باشد در تشخيص آنها مهم مي        

سازي نمونه معموالً به چند      آماده.  ايجاد سازگاري بين ماتريكس حاوي آناليت و دستگاه آناليز         )  4شوند، و    آناليز مي 
، SPME(18(، ميكرواستخراج فاز جامد     17)SPE(، استخراج فاز جامد     16)LLE(مايع  -روش از جمله استخراج مايع    

ها،  از بين اين روش   .   انجام مي گيرد  LPME(20( و ميكرواستخراج فاز مايع       19)stir-bar)  SBSEستخراج جذبي   ا
SPE      باشد و در مقايسه با         قابل قبول ترين تكنيك ميLLE     در حال  .  باشد تري مي   يك تكنيك استخراج مدرن

 . باشد  متداولترين تكنيك آماده سازي در آناليز محيطي ميSPEحاضر 
هاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس        ر حـال، بدلـيل سـاختارهاي ناشـناخته متابولـيت هاي آالينده            بـه هـ   

محيطـي پيچـيده با مقادير جزيي، توسعه يك روش آناليز سريع و صحيح چالشي در برابر محققان محيط زيست در         
هت افزايش شناخت در مورد     بنابراين، تحقيقات بيشتري ج   . باشد هـاي نـوپديد در محيط مي       پـايش روتـين آاليـنده     

مانند  (21اخيراً ابزارهاي پايش زيستي   . هاي سنجش مورد نياز است     ساختار اين آالينده ها و صحت و حساسيت روش        
 پتانسيل بااليي براي    24و سنسورهاي زيستي  ) ، آناليزهاي جمعيت ميكروبي   23، نشانگرهاي زيستي  22آزمـون زيـستي   

سنسورهاي زيستي قادرند حضور يك سوبسترا      . هاي نوپديد دارند   يندهافـزايش اطميـنان در مـورد ارزيابـي خطر آال          
 .را از طريق استفاده از تركيبات بيولوژيكي و بدنبال آن ايجاد سيگنال هاي قابل سنجش تشخيص دهند) آالينده(

اي بر روي سنسورهاي زيستي براي پايش آالينده ها در محيط زيست انجام                  اخيراً، تحقيقات گسترده  
هاي غدد درون ريز مي توانند به گيرنده           شود كه بسياري از مختل كننده        براي نمونه، فرض مي    .   است گرفته

                                                 
16 Liquid-Liquid Extraction 
17 Solid Phase Extraction 
18 Solid Phase Microextraction 
19 Stir-bar Sorptive Extraction 
20 Liquid-Liquid Microextraction 
21 Biomonitoring 
22 Bioassay 
23 Biomarkers 
24 Biosensors 
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 فاكتوري در غربال گري يا تست كردن          ERبنابراين، ظرفيت باند شدن شيميايي       .   باند شوند  ER(25(استروژن  
يت بيوسنسورهايي براي مختل    سميت بالقوه اين مواد بر روي محيط زيست خواهد بود و با استفاده از اين خصوص                

البته جهت بكارگيري موثر سنسورهاي زيستي جهت پايش همزمان چندين          .  اند كننده هاي غدد درون ريز توليد شده     
 .باشد اي يا چندگانه مي آالينده در محيط نياز به بكارگيري سنسورهاي زيستي خوشه

 ناليزابداع تكنيك هاي آ سال تحقيقات بر روي آالينده هاي نوپديد

 1953 Quadruple mass analyzer 
  UV absorbance 1965سنجش استروژن ها در فاضالب با استفاده از 

 1968 GC/MS single quadrupole 
شناسايي استروژن هاي سنتتيك در فاضالب با استفاده از واكنش هاي 

 رنگ سنجي
1970  

در  GC/MSتوسط ) DBPs(شناسايي محصوالت جانبي گندزدايي 
 آب كلرزني شده

1974  

  GC/MS 1975شناسايي مواد دارويي در فاضالب با استفاده از 

 1977 Commercial LC/MS interface: 
moving belt 

 1978 QqQ-MS 
 1984 ESI 

 1989 Commercial LC/MS/MS: Ion spray-
QqQ 

 1991 oa-TOF 
  GC/MS 1992ه از شناسايي اسيد كلوفيبريك در آب زيرزميني با استفاد

تشخيص وجود ارتباط بين پساب فاضالب و اختالل در غدد درون 
 ريز

1994-1993  

 Q-TOF-MS 1994 شناسايي اسيد كلوفيبريك در آب آشاميدني
 2001  

(بررسي اياالت متحده بر روي آالينده هاي آلي در بسترهاي آبي 
GC/MS و LC/MS( 

2200  

 2005 Commercial OrbitrapTM 

 )آناليز غيرهدفمند(آناليز نمونه هاي مجهول 
 

DBPs (disinfection by products); MS (mass spectrometry); QqQ (triple quadrupole); oa-TOF (orthogonal 
time of flight), Q-TOF (quadrupole time of flight) 

روند انجام تحقيقات بر روي حضور       اي از توسعه تجهيزات پيشرفته آناليزي و            تاريخچه -2شكل  
 هاي نوپديد در محيط زيست آالينده

  

                                                 
25 Estrogen Receptor 
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 برنامه پايش انساني از نظر مواجهه با آالينده هاي محيط زيستي

يكي از برنامه هاي اجرا شده در طي دو دهه اخير در مجموعه آزمايشگاه هاي پيشرفته بخش بهداشت                    
اجراي برنامه پايش زيستي       Centers for Disease Control: CDC)(محيط در مركز كنترل بيماري ها         

(Biomonitoring) بوده است . 
 پايش زيستي عبارت است از 

 تعيين نوع و ميزان مواجهه افراد جامعه با مواد شيميايي  
 تعيين مقدار واقعي ورود اين مواد به بدن انسان 
 پايش ارزيابي خطرات سالمتي انسان ناشي از مواجهه 

ستي، تركيبات شيميايي آالينده زيست محيطي، متابوليت هاي آنها، يا فرآورده هاي جانبي            برنامه پايش زي  
مو، ناخن، شير،   :  ساير نمونه هاي انساني شامل    .  آنها را در بافت هاي انسان بويژه خون و ادرار سنجش مي نمايد             

نيز در پايش زيستي مورد آناليز قرار       بزاق، هواي بازدم، دندان، مخاط، مايع آمنيوتيك، بافت چربي، و ديگر بافت ها،              
 .مي گيرند

مواد :          نشانگر هاي زيستي (به عبارت ديگر، پايش زيستي يا بيومانيتورينگ، اندازه گيري بيوماركرها            
بيومانيتورينگ، .  در مايعات يا بافت هاي بيولوژيكي انسان مي باشد       )  يا محصوالت حاصل از آن     /  شيميايي مادر و    

ده شيميايي را كه فرد از همه مسيرهاي ممكن در معرض آن قرار گرفته است را اندازه گيري                     دوز داخلي يك ما   
مي كند كه اين روش به طور فزاينده اي به عنوان ابزاري براي ارتقاء دانش در زمينه مواجهه با مواد شيميايي به                        

 .يريت ريسك استفاده مي شودمنظور اطالع رساني به عموم مردم، ارزيابي ريسك و اخذ تصميمات در زمينه مد
در سه دهه اخير، آزمايشگاه هاي پايش سالمت عمومي در مراكز كنترل و پيشگيري بيماري ها از پايش                  
زيستي استفاده نموده اند تا اطالعات ضروري در خصوص مواجهه افراد با صدها ماده شيميايي محيطي را فراهم                     

گزارش مراكز كنترل و پيشگيري     .  گيري بيماري ها منتشر مي شود   اين اطالعات توسط مراكز كنترل و پيش       .  نمايند
به منظور توليد اين اطالعات،     .  بيماري ها ميزان مواجهه افراد شهري و روستايي با مواد آالينده را برآورد مي نمايد              

اي داراي  الزم است ظرفيت و توانايي اجراي برنامه هاي پايش زيستي در سرتاسر كشور يا در جوامع و يا گروه ه                     
برنامه هاي پايش زيستي استاني مي تواند اطالعات مربوط       .  مواجهه با مواد شيميايي مخاطره آميز وجود داشته باشد        

به مواجهه خاص را براي كشور، استان، يا قسمتي از آن فراهم نموده و اين اطالعات مي تواند با گزارش هاي                         
اين مقايسه ها نشان مي دهند كه يك فرد يا گروه به چه            .   شود مواجهه مراكز كنترل و پيشگيري بيماري ها مقايسه      

 .ميزان داراي مقدار مواجهه بيش از حد معمول در مقايسه با ساير افراد جامعه هستند

 نتايج برخي از مطالعات پايش زيستي انجام شده در داخل كشور

 قلبي و عروقي و      با عوامل خطر بيماري هاي     ارتباط هيدروكربن هاي چند حلقه اي آروماتيك       
 چاقي در كودكان

، در نتيجه احتراق ناقص تركيبات آلي بوجود         (PAH)هيدروكربن هاي چند حلقه اي آروماتيك       -
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 .مي آيند
 18-6 كودك و نوجوان     186، در ادرار    (PAH)غلظت هيدروكربن هاي چند حلقه اي آروماتيك        -

 . در شهر اصفهان اندازه گيري گرديد1396ساله در سال 
 در ادارار ارتباط    (PAH) خطر چاقي با مقادير هيدروكربن هاي چند حلقه اي آروماتيك            افزايش -

 .دارد
 . در ادارار ارتباط داردPAHعروقي با مقادير -افزايش خطر ريسك فاكتورهاي بيماري هاي قلبي -
- PAHبا عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي در كودكان چاق ارتباط دارد . 
- PAHان داراي پروفايل قلبي و عروقي طبيعي، ارتباط دارد با چاقي در كودك.  

ارتباط بين متابوليت هاي بنزن در ادرار با مقاومت به انسولين و استرس اكسيداتيو در كودكان                
 و نوجوانان

 .بنزن يك آالينده محيطي است كه در همه جا يافت مي شود -
ساله در شهر اصفهان در سال        6-18 كودك و نوجوان     86غلظت متابوليت هاي ادراري بنزن در       -

 . اندازه گيري گرديد1396
ارتباط بين اين متابوليت ها و مقاومت به انسولين و استرس اكسيداتيو به عنوان عوامل خطر                    -

 . مورد بررسي قرار گرفت2ديابت نوع 
نتايج اين مطالعه نشان دهنده ي مواجهه محيطي نسبتا باالي كودكان و نوجوانان با اين                       -

 .مي باشدآالينده 
ارتباط معنا داري بين مواجهه با اين آالينده و ايجاد مقاومت به انسولين در كودكان و نوجوانان                   -

 .وجود دارد
ارتباط غلظت بيسفنل آ در ادرار با عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و چاقي در كودكان و  

 نوجوانان

از جمله اسباب بازي ها، بطري هاي       بيسفنل آ در ساخت رزين ها و پالستيك هاي پلي كربناته             -
 .بكار مي رود... آب، ظروف غذا، رسيدهاي حرارتي،لوله هاي آب و 

 .غلظت هاي قابل توجهي از بيسفنل آ در همه نمونه هاي ادرار تشخيص داده شد -
 . سال شهر اصفهان با چاقي ارتباط دارد6-18غلظت بيسفنل آ موجود در ادرار كودكان  -
 سال شهر اصفهان با عوامل خطر             6-18ود در ادرار كودكان         غلظت بيسفنل آ موج       -

 .كارديومتابوليك ارتباط دارد
سن، استفاده از لوازم آرايشي، ظروف و بطري هاي پالستيكي و دخانيات بر ميزان بيسفنل آ                     -

 .موجود در ادرار كودكان و نوجوانان موثر مي باشد
مل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي در         ارتباط غلظت متابوليت هاي فتاالت در ادرار با عوا          

 كودكان و نوجوانان
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فتاالت ها در بسياري از لوازم مصرفي مانند بسته بندي هاي مواد غذايي، لوازم آرايشي و                       -
، (Plasticizer)  به عنوان نرم كننده   ...  بهداشتي، اسباب بازي هاي كودكان، لوازم پزشكي ها و         

 .اضافه مي شوند
 ساله در شهر اصفهان در       6-18 كودك و نوجوان      242االت در ادرار     غلظت متابوليت هاي فت   -

 . تعيين گرديد1397سال 
 .ارتباط بين اين متابوليت ها با عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي مورد بررسي قرار گرفت -
 .مقادير اين متابوليت ها در گروه مورد مطالعه بسيار باال بود -
 . ر بيماري هاي قلبي و عروقي رابطه وجود داشتبين اين متابوليت ها و عوامل خط -

كلروفنل در ادرار با عوامل خطر بيماري هاي قلبي -4ارتباط غلظت متابوليت هاي آفت كش هاي     
 و عروقي و چاقي در كودكان و نوجوانان

كلروفنل به طور گسترده در كشاورزي و صنعت حتي در منازل استفاده                  -4آفت كش هاي     -
 .مي شوند

 تري-DCP)،  5،4،2-2،5  (كلروفنل  دي-DCP)،  5،2-2،4  (كلروفنل  دي  -4،2 هاي  غلظت -
 نوجوان  و  كودك  242  ادرار  در (TCP-2،4،6  (كلروفنل  تري-6،4،2  و (TCP-2،4،5  (كلروفنل

 .شد ارزيابي 1395 سال در اصفهان شهر ساله 18 تا 6
 . شد بررسي عروقي قلبي خطر عوامل و چاقي هاي شاخص آالينده ها با ارتباط -
 دور  وزن،  اضافه  چاقي،  و  كلروفنول هاي  كش  آفت  بين  اي  بالقوه  رابطه  كه  داد  نشان  مطالعه  اين -

 .دارد وجود نوجوانان و كودكان در  متابوليك سندرم اجزاي از برخي  و BMI Z-Score كمر،

 خالصه 

 متمركز بودند   )POPs(، اكثر تحقيقات زيست محيطي بر روي آالينده هاي آلي مقاوم           1990تا اوائل دهه    
و بسياري از آنها تحت عنوان آالينده هاي داراي اولويت شناخته شدند، و تحت نظارت قوانين زيست محيطي قرار                    

اما امروزه با اتخاذ اقدامات كنترلي، كاهش قابل توجهي در انتشار اين تركيبات به محيط صورت گرفته                     .  گرفتند
با اين حال در سال هاي      .   گذشته به آن ها معطوف مي گردد      است و در كشورهاي صنعتي توجه كمتري نسبت به          

اخير با ظهور تكنيك هاي آناليزي پيشرفته تر شواهدي از وجود تعداد بسيار زيادي از تركيبات بالقوه خطرناك تحت                  
عي  به هر ماده شيميايي طبي     "آالينده نوپديد ".  در بخش هاي مختلف محيط وجود دارد       "آالينده هاي نوپديد "عنوان  

و انسان ساخت و يا ميكروارگانيسمي اطالق مي گردد كه در محيط زيست به طور متداول پايش نمي گردد، اما                       
پتانسيل ورود به محيط و ايجاد اثرات سوء بر محيط زيست و يا سالمت انسان را دارد و احتمال وضع قانون و                           

ين آالينده ها مي توانند در چند گروه اصلي از جمله         بطور كلي ا  .  تعيين سطوح استاندارد براي آن در آينده وجود دارد        
مواد دارويي، محصوالت بهداشت فردي، استروئيدها و هورمون ها، سورفاكتانت ها، تركيبات پرفلوئورينه، اطفاء                  
كننده هاي حريق، افزودني هاي صنعتي، افزودني هاي بنزين، نرم كننده هاي مواد پليمري، محصوالت جانبي                   
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با ورود آالينده هاي نوپديد به بدن انسان و حيات وحش آنها             .  ت كش هاي قطبي طبقه بندي شوند      گندزدايي، آف 
ممكن است باعث اختالل در سيستم غدد درون ريز، نقص مادرزادي و عقب ماندگي، اختالل در توليد مثل و ايجاد                    

نوپديد اختالل غدد درون ريز      يكي از نگراني هاي اصلي مرتبط با آالينده هاي          .  اثرات سمي حاد و مزمن شوند      
عمدتاً شامل داروها، محصوالت بهداشت فردي، مواد         )  هاEDC(تركيبات مختل كننده غدد درون ريز         .  مي باشد

شيميايي خانگي، آفت كش ها و علف كش ها، مواد شيميايي صنعتي، محصوالت جانبي گندزدايي، هورمون هاي                  
 عمدتاً از طريق دفع يا استفاده نامناسب و بيش از حد تركيبات مسبب              آالينده هاي نوپديد .  طبيعي و فلزات مي شوند   

آنها در بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي وارد محيط مي شوند و مسير اصلي ورود آنها به محيط، پساب تصفيه                       
ز و  مهمترين فرآيندهاي محيطي موثر بر اين آالينده ها، جذب بر روي رسوبات، فتولي             .  خانه هاي فاضالب مي باشد  

در تصفيه خانه هاي فاضالب نيز      .  تجزيه زيستي طبيعي و جذب و متابوليسم توسط گياهان و حيوانات مي باشند              
با اين حال،   .  امكان حذف موثر اين مواد توسط فرآيندهاي بيولوژيكي، غشايي و اكسيداسيون توسط ازن وجود دارد               

كارگيري انواع فرآيندهاي تصفيه بصورت هيبريدي       بهترين رويكرد براي حذف آالينده هاي نوپديد از فاضالب، ب          
 .باشد مي

. مسئله مهم ديگر در مورد آالينده هاي نوپديد ظهور پاتوژن هاي نوپديد در محيط زيست مي باشد                     
پاتوژن هايي نوپديد تلقي مي شوند كه براي اولين بار در انسان ايجاد بيماري كنند يا اينكه قبالً در انسان بيماري                      

از مهمترين مسائل مرتبط با پاتوژن هاي       .  ه اند اما معموالً در سال هاي اخير شيوع آنها بيشتر شده باشد            زايي كرد 
مقاومت آنتي بيوتيكي در واقع      .  نوپديد در سال هاي اخير ظهور باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها مي باشد              

با توجه به ورود مداوم اين مواد از         .  بيوتيك مي باشد توانايي باكتري ها در برابر اثرات بازدارندگي يا كشندگي آنتي           
منابع مختلف به محيط شرايط براي تماس مداوم باكتري هاي محيطي با سطوح پايين آنتي بيوتيك فراهم مي شود                  

بطور كلي در   .  و به مرور زمان باكتريها ژن هاي مقاوم به اين مواد را توليد مي كنند و در برابر آن مقاوم مي شوند                      
. 2محيط هاي جديد،   .  1هور باكتري هاي نوپديد و بازپديد در محيط زيست بخصوص محيط هاي آبي چهار عامل؛              ظ

 . پيشرفت هاي علمي نقش اساسي دارند. 4تكنولوژي هاي جديد، و . 3تغييرات در رفتار و آسيب پذيري انسان، 
د در محيط زيست توسعه تكنيك هاي      بي شك اصلي ترين عامل در افزايش شناخت در مورد آالينده هاي نوپدي           

-LC و    GC-MS(MS) در سال هاي اخير، دستگاههاي پيشرفته مانند            .پيشرفته آناليز اين تركيبات مي باشد      
MS(MS)            به هر حال، به دليل     .   بطور وسيعي براي آناليز آالينده هاي نوپديد در محيط هاي آبي بكار گرفته شده اند

اي آالينده هاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس محيطي پيچيده با مقادير جزيي،               ساختارهاي ناشناخته متابوليت ه  
توسعه روش هاي آناليزي سريع و صحيح چالشي در برابر محققان محيط زيست در پايش روتين آالينده هاي نوپديد                 

ده ها و صحت و    بنابراين، تحقيقات بيشتري جهت افزايش شناخت در مورد ساختار اين آالين             .  در محيط مي باشد  
درنهايت به دليل كشف يا شناسايي اخير اين مواد بعنوان آالينده              .  حساسيت روش هاي سنجش مورد نياز است      

محيط زيست، اطالعات بسيار كمي در مورد وجود، سرنوشت و سميت آنها در محيط آبي وجود دارد و تحقيقات                       
ب جهت جلوگيري از ورود آنها به محيط و حذف آنها           بيشتري در اين مورد نياز است و مي بايست رويكردهاي مناس         

 .از بخش هاي مختلف محيط زيست بكار گرفته شود
.  اطالعات متقن انساني براي تصميم سازي هاي مطلوب بهداشت عمومي فراهم مي كند              پايش زيستي 
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به شبكه اي از    دستيابي  .  كليد شناخت بيماري هاي ناشي از آالينده هاي محيط زيستي است           درك ميزان مواجهه  
برنامه هاي پايش زيستي سالمت عمومي در سطح كشوري، استاني و محلي به منظور پاسخگويي به مخاطرات محيطي،                  

 . از الزامات سيستم سالمت كشور است
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 اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي
Occupational health 

 
 **دكتر احمد جنيدي جعفري، *دكتر سميه فرهنگ دهقان

 دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي*
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران**

 هداف درس ا
 :ز گذراندن اين درس انتظار مي رود فراگيرنده، پس ا

 اي آشنا گردد با تعريف علم و هنر بهداشت حرفه 

 اي در محيط كار آشنا گردد با وظايف متخصص بهداشت حرفه 

 اي را بداند المللي  اخالق در بهداشت حرفه تاريخچه تدوين كدهاي بين 

 اجزاء و وظايف تيم سالمت و ايمني شغلي را بشناسد 

 اي آشنا شود ي متولي بهداشت حرفههاي ملي و بين الملل با سازمان 

 اي آشنا شود با مقررات كلي بهداشت حرفه 

 ها و عوامل زيان آور محيطي  را بشناسد استرس 

 با مفهوم كلي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار آشنا گردد 

 با مفهوم كلي عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار آشنا گردد 

 ط كار آشنا گرددبا مفهوم كلي خطرات ارگونومي در محي 

 با مفهوم كلي عوامل بيولوژيكي زيان آور محيط كار آشنا گردد 

 آور محيط كار آشنا شود  با رويكرد كلي ارزشيابي و كنترل عوامل زيان 

  و ايمني كار در ايران آشنا شونداي سير تحول رشته دانشگاهي مهندسي بهداشت حرفهبا   

 مقدمه ـ 1
ي ها  استرس اي  عوامل و كنترل    يابشي ارز ص،يتشخ  ،ينيب شي به پ  مربوط  علم و هنر  ،  اي حرفهبهداشت   
 عدم  ايرفاه و   سطح   اختالل در سالمت و      ،يماريباعث ب تواند   يماست كه    كار   يط مح منتج و يا موجود در      محيطي

 .گردد ، شهرونداناي و كناندر كاري  قابل توجهآسايش و ناراحتي
خطرات يا    ي محيطي ها  كنترل استرس  دغدغه  ،شتري كه ب  ، افرادي هستند  اي متخصصين بهداشت حرفه  

دهند  اين متخصصين، تشخصيص مي   .  منتج از انجام كار و يا ايجاد شده در حين انجام كار را دارند                ي شغل يبهداشت
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 ي را تسريع  ري پ روندكاركنان را به خطر بياندازد و اينكه         و سالمت    ي ممكن است زندگ   يطي مح يها استرسكه آيا   
 ،يمي ش ك،يزيف  ي،مهندسزمينه علوم   در    اي  اگرچه متخصصين بهداشت حرفه    . شود ي قابل توجه  يعث ناراحت  با ايو  

عوامل   ياثرات بهداشت  اند، الزم است در زمينه       دهيدرا    هاي الزم   آموزش يشناس ستي ز ي و يا  مني ا ،يستيعلوم ز 
در   ارا گذرانده و ي     يلي تكم التيتحص دوره   ي محيط كار،  ارگونوم   و   )زيستي(  بيولوژيكي  ،يكيزي ف ،ييايميشآور   زيان

 ازي مورد ن  هايل ي و تحل  هي و تجز   پايش ري درگ اي، متخصصين بهداشت حرفه    .اين خصوص كسب تجربه نمايند     
هاي مهندسي كنترل خطر و ساير         تعيين روش   ومواجهه با عوامل زيان آور محيط كار             زاني م صي تشخ يبرا

 .هاي پيشگيرانه هستند روش
با   اي توسط متخصصين بهداشت حرفه     مربوط به كار      يطي مح هاي استرس خطرات و     زاني م يابشيارز

      شودي  انجام م  بيولوژيكي  اي  ي ارگونوم ،يكيزي ف ،ييايمي ش آور عوامل زيان   يكمك آموزش، تجربه و سنجش كم .
ارائه   ،يطيح م هاي استرس  ريسك  زانيم نسبت به     هد نظر كارشناسان  نتواني ممورد اشاره     متخصصين  ؛نيبنابرا
 . دهند

 توسعه اقدامات اصالحي توسط بهداشت حرفه اي
 و   كاهش   از طريق   ي كنترل خطرات بهداشت   در زمينه   ياصالحاقدامات   توسعه   به  اي حرفهبهداشت  علم  

  :در برگيرنده موارد زير  مي باشند كنترل يها  روشنيا. پردازد مواجهه مي حذف اي
 تر د كم خطرموا با ي سماي مواد مضر ينيگزيجا •
 ي كار مواجهه به حداقل رساندناي حذف ي براي كاريندهاي فرآرييتغ •
 هي تهويها ستمي سطراحي •
 )زبالهايمن  دفع يها از جمله روش (رعايت نظم و ترتيب •
  .مناسبحفاظت فردي  زاتي تجهتعيين •

 و  اتيمل از ع  ي ناش ي خطرات بهداشت   سايي و شنا   ينيب شي شامل پ   اي حرفه برنامه موثر بهداشت       كي
 .و كنترل خطر است   )   گذشته اتبر اساس تجربه و مطالع     ( خطر   زاني م يريگ  و اندازه  يابشي ارز ،ي كار يندهايفرا

 ايو  گردد     غرامت  قابل پرداخت  يهاي ماري ب باعثي باشد كه    طي شرا اي ممكن است به معن    شغليخطرات بهداشت   
و را هدر داده       و زمان كاري    رساند بيكاركنان آس كار به سالمت    يط   مح درشامل شود كه     را   يطيتواند هر شرا  ي م
اصالح اين شرايط به      . هستند مورد نامطلوب و البته قابل پيشگيري      دو   هر  .را سبب گردد    ي قابل توجه  ي ناراحت اي

 .آن مجموعه بستگي دارد تيري مد پذيريتيمسئول

 اي حقايق كليدي در بهداشت حرفه
در   ي اجتماع تي حما چگونهيهو بدون     يررسميرگران در بخش غ    از كا  يمي از ن  شي از كشورها ب   ياريدر بس  •

   .مشغول به كار هستندبهداشت  و ايمني وانين قياجراو  سالمتي يها  مراقبتخصوص
 و نظارت بر سالمت      ي كار طي در جهت بهبود شرا     اني مشاوره كارفرما  در زمينه   يا خدمات بهداشت حرفه   •

 درصد  85 از   شيباين در حالي است كه       و   شود مي  يش رسم  بخ و بزرگ   يها شركتشامل    كارگران، عمدتاً 
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 گونه مراقبت بهداشتي،    چيهبدون    ي كشاورز ي و  رسم ري، بخش غ  در واحدهاي كوچك صنعتي   از كارگران   
 .مشغول به فعاليت هستند

 از  ي بخش مهم  ،ي و خطرات ارگونوم    هوابردزا، ذرات    صدا، عوامل سرطان     مانند ي از خطرات شغل    يبرخ •
 ،يي افت شنوا  ٪16درد  كمر    هاي شغلي مربوط به    از بيماري   ٪37:  دهندي  م لي مزمن را تشك   ياهي ماريب

8 و   سرطان خون   ٪2 سرطان ريه،    ٪9،  هاي شغلي   آسيب ٪8 آسم،   ٪11  ،هي ر ي مزمن انسداد  يماري ب 13٪
 . افسردگي است٪

 علت به)  هستند  سن كار در   كه هنوز     ير حال د  ( در حال توسعه    ي نفر در كشورها    ونيليم  2/12ساالنه   •
 . دهند جان خود را از دست مي واگيرري غيهاي ماريب

 دي درصد تول  6-4  در حدود (ي   اقتصاد هايان ي مرتبط با كار منجر به ز       سالمتي مشكالت   ،در اكثر كشورها   •
 مرتبط با كار   و   ي شغل يهاي ماري از ب  پيشگيري  يبرااوليه بهداشتي   خدمات  هزينه  .  دنشوي م)  مليناخالص  
 .است هر كارگر به ازاي آمريكا دالر 60 تا 18 نيمتوسط ببه طور 

هستند   خدمات درماني   هايمه يبكشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، فاقد           درصد كارگران    70حدود   •
 .دن كنتامين را هاي درماني خود  و صدمات شغلي، هزينههاي ماري ب بروزدر صورتكه بتوانند 

كار   از  بتي غ ي درصد 27  منجر به كاهش   كار   يط در مح  ام اقدامات اصالحي  انج كه    اند نشان داده  قاتيتحق •
ها  شركتخدمات درماني    يا  سالمت مراقبت   يها نهي هز ي درصد 26كاهش  و  هاي شغلي     علت آسيب   به
 .شود مي

 يا  حرفهي در بهداشتخالق ـ كدهاي ا2
، تاييديه نهايي   1 آمريكا متحده  االتي ا اي حرفه بهداشت   اصلي چهار سازمان    ميالدي،1994   اواخر سال  در
:  عبارت بودند از    ها  سازمان نيا.  اي را ارائه دادند     حرفه بهداشت   اخالق در عمليات   اصالح شده     كد  در خصوص 

، (AAIH3) آكادمي بهداشت صنعتي آمريكا     ،(ACGIH2)كا  ي آمري صنعتمتخصصين بهداشت      دولتي كنفرانس
 .(AIHA 5) بهداشت صنعتي آمريكا انجمن  و (ABIH 4)بورد بهداشت صنعتي آمريكا

                                                 
(سالمت و ايمني شغلي        ي مل  موسسه و)  OSHA(سالمت و ايمني شغلي        ي در دنيا مانند سازمان     زياد قيقاتي دولتي و خصوصي   ها و مراكز تح    سازمان   1

NIOSH(،  ها در كشور اياالت    مواجهه فعاليت دارند كه اهم آن     معيارهاي  ر و تدوين    خطرات ناشي از عوامل زيان آور در محيط كا        ارزيابي و كنترل       در خصوص
 مركز سالمت محيط و كار  نيز عمدتاً         -كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي انتشار يافته توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ايران                .ارندمتحده قرار د  

 . .آمريكا توسعه يافته است ACGIHسازمان ) حد آستانه مجاز ( TLV معروف و شناخته شده كتابچهمبتني بر 
 

2 American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
3 American Academy of Industrial Hygiene 
4 American Board of Industrial Hygiene 

5 American Industrial Hygiene Association 
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 معيارهاي رفتار اخالقي و دستورالعمل هاي تفسيري
 هاي دستورالعمل  (ي كاربرد يها و برنامه )  6معيارهاي رفتار اخالقي    (ياتي عمل ياستانداردهابيانگر    ،دي جد هايكد
 : عبارتند از معيارهانيا.  است)يريتفس

درك اين   شناخته شده با     ياصول علم مطابق   خود را    وظيفه  اي شود متخصصين بهداشت حرفه    توصيه مي  •
 داشته  يها بستگ   آن يا  است به قضاوت حرفه    ممكن   سالمت و رفاه مردم    ،يزندگموضوع انجام دهند كه     

 .هستندها  آن و رفاه ي مسئول حفاظت از سالمتآن هاكه   و اينباشد
 ريسك سالمتي   ر خصوص د  ري تحت تاث   يهابه گروه    اي شود متخصصين بهداشت حرفه     توصيه مي  •

 .ي مشاوره دهند از اثرات نامطلوب بهداشتيري جلوگي براالزمي اطي و اقدامات احتياحتمال
ها را كه در طي انجام        اطالعات شخصي افراد و شركت       اي شود متخصصين بهداشت حرفه     توصيه مي  •

كند و يا    الزام مي كه قانون     يموارددر   به جز    ،آمده محرمانه نگه دارند    دست  به شغلي    ي بهداشت هاي فعاليت
 .شود ناديده گرفته مي يمني سالمت و امالحظات

تضاد   اي  يا قضاوت حرفه در    مصالحه كه در آن     يطي از شرا  اي شود متخصصين بهداشت حرفه    توصيه مي  •
 . كننديريجلوگ، دي ممكن است بوجود آمنافع

 .دهندارائه خدمات خود ي كار تخصص نهي در زمصرفاً اي شود متخصصين بهداشت حرفه توصيه مي •
 .مسئوالنه عمل كنندبه طور   خود حرفهيكپارچگي حفظ ي برادي بااي متخصصين بهداشت حرفه •

 تيم سالمت و ايمني شغلي  ـ 3
ها و   ي از بروز بيماري    ريشگي مركز، پ  كي در   ي شغلي منياو    سالمت برنامه   كاجراي ي   يهدف اصل 

 يها برنامه.   است يشغلي  منياو    سالمت و كنترل خطرات     يابشيارز،  بيني، شناسايي  هاي شغلي از طريق پيش     آسيب
 ها با يكديگر   همه آن  اما   ،ي داشته باشند  زي متما  و  ممكن است اهداف مجزا     پزشكي و   اي حرفه بهداشت   ايمني،
 . گيرند ميدر نظر ي را منياو  سالمت تفاوتي از يك برنامه جامع مي و اغلب اجزا داشتهتعامل

 پرستار  ،يمني ا متخصص  ،يا بهداشت حرفه متخصص    : شغلي متشكل است از      يمنياو    سالمت  ميت
 يژگيو و بزرگي   كه بسته به     ساير افرادي  و    توليد  ارشد و خط   يتري كاركنان، مد  ،كار پزشك طب    ،سالمت شغلي 

ه منظور  بها   تي فعال  انجام  ارائه اطالعات و   جهت  در كنار هم    دي با مي ت يهمه اعضا   .استمورد نياز    خاص   آن مركز 
 ي به نحو  دي با ها  آن  جداگانه عمليات  ن،يبنابرا  .عمل نمايند   مني سالم و ا    كار طي مح كي  ي به هدف كل   يابيدست
 .گردد اجرا روان برنامه موفق و كي تا بوده مرتبط  شود كه به يكديگرتيريمد

.  است توليد   خط تيري ارشد و مد   تيري، تعهد مد  ي كارا منياو    سالمتبرنامه  يك   در   ياتي ح جزء  نياول
  و ي خود تيري مد تي حما قيبرنامه از طر  اين   در   ي به طور قابل توجه     تيريكه مد وجود دارد     ي زمان ي،تعهد جد 

 و  تفويض اختيارات  به همان اندازه مهم است كه          . باشد لي دخ ي،مني و ا  سالمت  عمليات با تمام     موافقت فردي 

                                                 
6 Canons of Ethical Conduct 
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بايد به اندازه عمليات توليدي در يك شركت        .  ذيردصورت پ   يمني و ا  سالمت برنامه   ي اجرا ي برا تي مسئول نيهمچن
 .پذيري وجود داشته باشد نيز اهميت قائل شده و مسئوليت يمنيو اسالمت  ياتعملبراي 

 مولفه هاي برنامه بهداشت حرفه اي
 مولفه  ني از چند  دي با اي بهداشت حرفه برنامه  .  شد  في در باال تعر    اي متخصص بهداشت حرفه    وظايف

 : ه باشد شدلي تشكياصل
  كارياستيسبيانيه /  برنامه نوشته شدهكي •
 خطرهاي شناسايي  روش  •
 ارزشيابي خطرو مواجهه  يابي ارز •
  كنترل خطر •
  آموزش كاركنان •
 كنانكاردادن  مشاركت  •
  و برنامهيابشي ارز •
 .ثبت اطالعات و يزي مم •

 گروه كاري سالمت و ايمني شغلي
آوري، ارتباط علمي و عملي تخصص ها با يكديگر،          سريع فن  امروزه، گستردگي دامنه علوم و پيشرفت هاي     

پديده جالب  .  را بخصوص در علوم پزشكي و بهداشت، اجتناب ناپذير كرده است         “  جامع نگري”فعاليت هاي گروهي و    
توجهي كه اثرات مفيد و سازنده خود را در انديشه و رفتار بهداشت حرفه اي، به خوبي نشان داده و به همين دليل                        

ست كه گروه كاري بهداشت حرفه اي، به شرحي كه گفته خواهد شد؛ متشكل از متخصص ايمني، پرستار سالمت                   ا
 .مي باشد... شغلي، پزشك متخصص طب كار و حتي خود كاركنان و 

 ،يدانش مهندس .   باشد ي، را داشته   و اجتماع  كيزيعلوم ف زمينه   در   ي دانش تخصص  دي با يمني ا متخصص
به هم درآميخته     يمني عملكرد ا  يابي در ارز  لي و تحل  هي و تجز  يريگ  و اصول اندازه   اتياضير آمار،   ،يمي ش ك،يزيف

بحث را با   موضوع    نيحوادث را كامال درك كند و ا       در وقوع     مشاركت كننده  عوامل   دي با يمني ا متخصص.  است
از   .را ارائه دهد    يمنيت ا  كنترل خطرا  ي برا ييها هيها و رو    تا روش   نمايد بي رفتار و ارتباطات ترك    زه،يشناخت انگ 

 افتد كه  بسيار كم اتفاق مي    است،   كي نزد اري بس يا حرفهو متخصص بهداشت      يمني ا عمليات متخصص  كه   ييآنجا
اي از   پارهدر    .بالعكسيا  و   را انجام نداده باشد         اي حرفه بهداشت   عمليات مرسوم  از   ي برخ يمني ا متخصص  كي

واگذار   يك جايگاه شغلي    اي فرد   كي  به ممكن است     اي  حرفه شت و بهدا  يمنيامتخصص    يها تي، مسئول موارد
 .گردد

 تمركز اصلي اين    . به كارگران است   ي و درمان  ي خدمات جامع بهداشت   لي تحو ديكل  ي شغل سالمتپرستار  
 . است ايمن سالم و    ي كار طي مح كايجاد ي   يسالمت كارگران در راستا   يابي سطح    حفاظت و باز   ،پرستار بر ارتقاء  
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 ي كاركنان برا  يي توانا نيي و تع  ي كار ندي سالمت كاركنان، فرآ    تي وضع ني ب ياتي ارتباط ح  ي شغل متسالپرستار  
 مراقبت  يها  مهارت ، كار طي خطرات مح  ،يمني و ا  يمقررات بهداشت در خصوص      دانش .كندي انجام كار را فراهم م    

 ،شود  اين پرستاران محسوب مي    ي برا يدي كل يها  از حوزه  خشي برنامه، تنها ب   تيري مشاوره، آموزش و مد    م،يمستق
 يها  مراقبت ي شغل سالمت  انپرستار.  ها ضروري است   نيز براي آن    ي قو ي ارتباط يها  مهارت كه داشتن  ضمن اين 

، از آنجايي كه    كنندي  م  تبعيت هي اول انهريشگي پ هاي دهند و از دستورالعمل   ي  باال را در محل كار ارائه م         تيفيبا ك 
 كي از   ها آن رخ دهد،    ي كه جراحت  ي صورت در  . هستند يريشگيكار قابل پ  مرتبط با     يهاي ماريها و ب   بي آس شتريب

 اين پرستاران .  گردانند به موقع به كار مناسب بر       آسيب ديده را  كنند تا كاركنان    ي  استفاده م  ديريتيم-مورد  كرديرو
 .هستند مشاور  وري مد،ي، مربباليني از جمله پزشك ،ي خود شغلجايگاه مختلف در يها  نقشداراياغلب 

 از روابط   يا دانش گسترده ت دانشگاهي و كسب تجربه،       الي تحص الزم است از طريق     طب كار پزشك  
  و  حاد يها  مواجهه يها عالئم و نشانه  همچنين    ،ي و ارگونوم  زيستي  ،يكيزي ف ،ييايمي خطرات ش  علت و معلولي  

بروز  است كه از       ني ا  كار طب پزشك    يهدف اصل   .را به دست آورد    ها   آن  يمزمن و درمان عوارض جانب      
 طي مح كايجاد ي   ي در راستا   را  سالمت كاركنان  حادث شد   يماريكه ب هنگامي  و   نمايد  يري جلوگ ي شغل هاي يماريب

 و  گنجانده شده است    ي حداقل برنامه نظارت پزشك     يك  ، از مقررات  ياريبسدر  .  بازگرداند  ايمن سالم و     يكار
 با تمام مشاغل،    دي با سالمت شغلي  و پرستار    طب كار پزشك  .  ستگرديده ا مشخص  و آزمايشات اجباري      يها روش

سازد ي ها را قادر م     آن ي، پزشك ميتوسط ت محيط كار    گاه به گاه     يبازرس  . مورد استفاده آشنا باشند    يندهايمواد و فرا  
 باناسب  تمكاركنان در مشاغل    جايگذاري مناسب     شنهادي پ براي كنند و آنها را      تر توصيه  مناسب  يظتاتا اقدامات حف  

 .ياري رساندها،   آنيكيزي فيهايي توانا
 اطالعات  ،اي  متخصص بهداشت حرفه   . است طب كار پزشك    گري د فهي وظ ،بيمارهاي مرتبط با كار     نييتع

بسيار مشكل   از موارد،    ياريدر بس   .دهدي  ارائه م  ي پزشك بخش شركت را به     ي كار طي و مح  دي تول اتيمربوط به عمل  
 اطالعات مربوط به    اي،  متخصص بهداشت حرفه   .قائل شد  تفاوت   شغلي  ري و غ  ي شغل يرماي عالئم ب  نيباست تا   

بين سازد كه   ي  را قادر م    ي بخش پزشك   با اين كار    كند و ي  را فراهم م    ها  و خطرات مربوط به آن      ي كار اتيعمل
 .ارتباط بر قرار كنند ها محيط كار آن ي احتمالي و عالئم كاركنان با خطرات بهداشتتيوضع

 در مورد   ي اطالعات يكاركنان منابع عال  .  كندي  م فاي ا ي شغل يمني و ا  سالمت در برنامه    ي نقش مهم  كنانكار
 منبع  ني از ا   اي متخصصين بهداشت حرفه   .  هستند روزانه خود     اتي و خطرات عمل    ي كار يها هي و رو   ندهايفرآ

 .آورندي  به دست مطرات كنترل خي برايا  نوآورانهيهاشنهاديشوند و اغلب پي اطالعات بهره مند م
 كه در   ي كسان انيها در م   دهي و تبادل ا   ي هماهنگ ،ي همكار اطمينان از   ي برا محيطي  ،حفاظت فني   تهيكم

 ها برنامهاين    باكاركنان  موضوع باعث مشاركت      نيا  .ي نمايد دارند، فراهم م   مشاركت  يمني و ا  سالمت  يها برنامه
 و بهداشت   يمني مسائل مربوط به ا    يبررس:  شودي  م ريموارد ز  شامل   يمنياسالمت و     تهي معمول كم   وظايف .شودي م

 افزايش سطح  كار و    يط در مح  ي دوره ا  يهاي  بازرس انجام  ت،يري مد ي پيشنهادي به  ها استيسارزيابي  شركت و   
 كار اغلب   نيروي-تيريمدو ايمني    مشترك سالمت    يها تهيكم  .يمني و ا  سالمتبه برنامه   مندي كاركنان    هعالق

 ي فرصت ني همچن تهيجلسات كم .  دارند  هندي نما  مربوطه هي اتحاد ازكاركنان  در آنجا    كه   رنديگي ه قرار م  مورد استفاد 
 .آورند فراهم مي مناسب را يها استيساتخاذ و اي  حرفه بهداشت يها برنامههاي اصلي  نگراني بحث در مورد يبرا
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 اي  ـ مقررات بهداشت حرفه4
 ي كار در ايران تدوين مقررات بهداشت و ايمن تاريخچه

 در  .و قانون موقت كار را تدوين نمود       شد   تشكيل   1325سال  ماه  وزارت كار و امور اجتماعي در مرداد         
 به صورت قانون به تصويب رسيد و اجراي وظايف مربوط به بهداشت و ايمني               ي قانون مزبور با اصالحات    1337سال

 در  ،جهت حفظ سالمت و بهداشت كارگران     .  رار گرفت مندرج در قانون كار وقت به عهده اداره كل بازرسي كار ق             
همكاري و نظارت در تهيه و تدوين         به عنوان مسئول       "اداره بهداشت كار  "  ،وزارت كار و امور اجتماعي وقت       

اداره "،  اي و بهبود محيط و شرايط كار         هاي حرفه  هاي الزم جهت پيشگيري از بيماري       استانداردها و آيين نامه    
هاي مشمول قانون كار وقت مطالعه و        هاي حفاظتي براي كارگاه    مسئول تهيه آيين نامه   ه عنوان    ب "هاي كار  ميزان

هاي جديدالتاسيس و يا     هاي كارگاه  تحقيق در زمينه استانداردهاي حفاظتي موجود در كشور، بررسي برنامه و نقشه            
ه و تحليل پيشنهادهاي     مسئول بررسي، تجزي   به عنوان      "اداره نظارت و هماهنگي كار      "و  در حال گسترش     

هاي كوتاه مدت    هاي بازرسي كار، تنظيم كننده برنامه      واحدهاي استاني و شهرستاني هماهنگ كننده در امر روش         
 .ايجاد گرديد هاي حفاظتي هاي كار در تهيه و تدوين آيين نامه آموزشي بازرسان كار و همكاري با اداره ميزان

اداره طب  "  و  "اداره بهداشت محيط كار   "ت بهداشت وقت،     در حوزه معاونت فني وزار     1346در سال   
بهداشت محيط  "، اداره بهداشت محيط كار به       1353  تا سال سپس  .  پيش بيني شد  تشكيالت اداري    در   "صنعتي

در حوزه  1350  در اواخر دهه  .   تغيير نام داد و اداره طب صنعتي همچنان به وظايف خود ادامه مي داد                "كار و هوا  
 در دفتر خدمات    "اي اداره بهداشت حرفه  "  ،هداشتي و جمعيت و تنظيم خانواده وزارت بهداري وقت        معاونت امور ب  

 .بهداشتي ويژه كه بعداً به اداره كل خدمات بهداشتي ويژه تغيير نام داد تشكيل گرديد

وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت وقت مشترك بر نيروي كار و محيط                 1362تا قبل از سال     
به منظور جلوگيري از دوباره كاري و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات براي حفظ و باال                  .  ر نظارت و مراقبت داشتند     كا

 مسائل بهداشتي محيط كار و كارگر، از وظايف         ، در هيئت دولت   3/10/62بردن سالمت شاغلين طي مصوبه مورخ       
اي  ظيفه خطير، اداره كل بهداشت حرفه     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شناخته شد و جهت انجام اين و             

تشكيل و مسئوليت حفظ و ارتقاء سالمت نيروهاي شاغل كشور در مشاغل گوناگون جامعه را عهده دار گرديد و با                     
، به  1369توجه به تصويب قانون جديد كار توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران در سال                  

بهداشت و درمان كارگران    مسائل   عهده دار    "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي    وزارت  " قانون كار،    85حكم ماده   
 . مسئول ايمني كارگران گرديد"وزارت كار و امور اجتماعي"و 

  قانون كار جمهوري اسالمي ايران

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت،  كار جمهوري اسالمي ايران    قانون 96 ماده 1 طبق تبصره 
 است موظف و بوده كارگري درمان و كار زمينه بهداشت  در بازرسي و ارزشيابي ، كنترل، ريزي برنامه مسئول

صيانت از نيروي    دارد براي  كار نيز صراحتاً اذعان مي     قانون 85  ماده .آورد به عمل  زمينه اين در را اقدامات الزم 
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 جهت تأمين (فني   اظتشوراي عالي حف   طريق از كه هايي دستورالعمل رعايت كشور، مادي منابع و انساني
 تأمين و اي هاي حرفه  بيماري جلوگيري از  جهت( پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت و)  فني حفاظت
 الزامي كارآموزان و  كارگران ها، كارفرمايان، كارگاه كليه براي شود، مي تدوين) كار محيط و كارگر و كار بهداشت

بهداشت،  اجتماعي، وزارت  تامين  قانون  76 ماده اصالح قانون يياجرا نامه آيين 10   همچنين مطابق ماده    .است
 شوراي عالي به را زا عوامل بيماري و كار محيط هاي شغلي آالينده تماس حدود تغييرات پزشكي آموزش و درمان

 اجرا براي زيان آور  و كارهاي سخت  استاني، هاي كميته به را مذكور مراتب  شوراي عالي  و اعالم فني حفاظت
بهداشت،  وزارت  سالمتمجموعه معاونت     يكي از مراكز مهم زير    ايران   مركز سالمت محيط و كار    .  نمايد مي بالغا

بهداشت   كه تدوين سياست ها و دستورالعمل ها و اجرا و اعمال قوانين مربوط به               پزشكي است  آموزش و درمان
پزشكي،  آموزش و درمان بهداشت، وزارت زير نظر    .و بهداشت حرفه اي را در سراسر ايران عهده دار است          محيط

 زير مجموعه  بهداشتي معاونت هاي درماني و  و بهداشتي  قرار دارند كه تشكيالت      پزشكي علوم دانشگاه هاي
 بهداشتي درماني، خانه هاي   درماني، مراكز  بهداشتي شبكه هاي ترتيب به معاونت ها از  بعد .گيرند قرار مي  ها آن

 بازرسي از مسائل سالمت     .درماني هستند  بهداشتي تشكل اين مجموعه زير  هاي بهداشتي پايگاه نهايتاً و بهداشت
 و درمان هاي كاري به ترتيب توسط بازرسين مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت،             شغلي و ايمني در محيط     

معموالً به صورت     ها يبازرس .گيرد پزشكي و اداره بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي             آموزش
 صورت   قانوني مفادچارچوب     موردي براساس تقاضاي كارگران،  كارفرمايان و مراجع ذيربط در               و يا   اي دوره
 .گيرد مي

  اياالت متحدهOSHAct تدوين قانون  تاريخچه
 يها آژانس مربوط به     عمدتاً يمني بهداشت و ا   ي دولت ميالدي در اياالت متحده، قوانين      1970 از سال    قبل

 يكرد رو چي ه باي تقر نداشت و وجود  دستي و هماهنگي     ها يك  آندر كاربرد   يا   در كدها و استانداردها و        و بودايالتي  
 .وجود نداشت يياجرا

شد، توسط كنگره   ي  شناخته م  OSHAct كه به نام     ي شغل يمنياسالمت و   ، قانون   1970 دسامبر   29در  
شاغل هر زن و مرد     سالم و ايمن براي       ي كار طيشرااز وجود     نانياطمحصول     قانون ناي  هدف  . شد بيتصوآمريكا  

 .بود ي منابع انسان حفظنيو همچنتا حد امكان 
 :شده است نيي تعاني كارفرماي را برافهيدو وظ ،OSHAct طبق قانون

 ابه طور قطع ي    خطرات شناخته شده كه      محيطي عاري از     كارمند خود     هربايد براي    كارفرما   هر ـ   1
 .را فراهم آوردشود، ي ها م  به آني جدبي آسايث مرگ و  باعاحتماالً
 .عمل نمايد شغلي يمنياي سالمت و  قانوني استانداردهابايد مطابق كارفرما هر ـ 2 -

 
 ي و تمام  ي شغل يمنياسالمت و     ياستانداردهابا     فرد شاغل  هرشرايط    شود توصيه مي   OSHAct طبق  

 مطابقت داشته ،  شود ها مي  آن قانون كه مربوط به اقدامات و رفتار          مقررات و دستورات صادر شده بر اساس       ن،يقوان
 .باشد
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 برخي از سازمان ها، موسسات و قوانين مرتبط با بهداشت حرفه اي در اياالت متحده

 )OSHA7(سالمت و ايمني شغلي  سازمان

از آن  به طور رسمي تاسيس شد و         1971  لي آور 28  خيدر تار   )OSHA(سالمت و ايمني شغلي       سازمان
. است متحده   االتي كار ا  وزارتزير مجموعه      سازمان نيا.   به طور موثري اجرا گرديد      OSHActتاريخ به بعد     

 ي بيماري آمريكا  ريشگي و پ  كنترل  در مركز     )NIOSH 8  (سالمت و ايمني شغلي     ي مل موسسه  OSHActطبق  
(CDC9)   سازمان .  شود  محسوب مي  ه متحد االتياي   خدمات بهداشت عموم    مركز  از ي بخش تاسيس شد كه   نيز
OSHA  يرا با مشاوره فن     سالمت و ايمني شغلي     ي صدور استانداردها  اجازه  NIOSH     دارد و همچنين مجوز 

. را دارا است   معمول   يهاي  استانداردها و انجام بازرس     نياهاي احتمالي از     طي تخ ي بررس يورود به محل كار برا     
 طبق قانون   .ها انجام شود    آن ندگاني نما اي  كنانوسط كار تخلفات ممكن است ت    اين    مربوط به   ي رسم اتيشكا

OSHActسازمان ، OSHA: 
  را دارد،حق صدور استنادات و مجازات -
  اجازه بازرسي و يا مصاحبه با كاركنان را دارا است، -
  و  نمايدملزم  مواجهه با مواد بالقوه خطرناكقي سوابق دقينگهدارحفظ و  را به انيكارفرماتواند  مي -
 .پايش خود مطلع سازد جياز نتارا كاركنان واند ت مي -

 (NIOSH) سالمت و ايمني شغلي يمل موسسه

آژانس اين  .   است ي در آمريكا   شغل يمني و ا  سالمت  قاتي تحق نهي در زم  ي آژانس اصل  NIOSHموسسه  
ه به عنوان حدود توصيه شد        كه  مقررات است  ي تدوين  برا ي الزم ها هي توص ارائه خطرات و     ييمسئول شناسا 

مربوط به انواع     ي و هشدارها   و مرجع  اري مع مستندات  زي ن NIOSHموسسه    .شوند  شناخته مي  (RELs10)مواجهه  
 از  يبخش  .ي است  تنفس ي حفاظت زاتي تجه ديي تست و تا    مسئول و همچنين     كندي  را منتشر م    ي بهداشت اتخطر
 قاتي تحق نيا.  شودي نجام م  ا ي مخاطرات بهداشت  يابشيارز  تحت عنوان   ييها تي فعال نيدر ح  NIOSH اتقيتحق

 اي  ، فرد شاغل و    است كه در پاسخ به درخواست كارفرما       انمواجهه كارگر  هاي دريافتي در خصوص     درمورد گزارش 
 از  ي را در تعداد   ي پژوهش يها تيفعال بودجه   NIOSH خود،   يقاتيعالوه بر برنامه تحق   .  گيرد صورت مي   آن  ندهينما

 .كندي  مني تأمي خصوصموسساتها و  دانشگاه
نيروهاي   بوده و امكان تربيت     ها    در دانشگاه   ي كمك آموزش   يها  برنامه ي دارا NIOSHموسسه  

 ،يمني ا متخصصين  ،يا  بهداشت حرفه   متخصصين ،سالمت شغلي  پرستاران   ،متخصص مانند پزشكان طب كار     

                                                 
7 Occupational Safety and Health Administration 
8 National Institute for Occupational Safety and Health 
9 Centers for Disease Control and Prevention 
10 Recommended Exposure Limits 
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خود را دارا     (ERCs11)  را در مراكز پژوهش و آموزش      و بهداشت    يمني ا نهيدر زم ساير افراد فعال    ها و    ستيارگونوم
  .است

 هاي محيطي  ـ عوامل و استرس5
  كارگران شوند،  ي اختالل در سالمت   ي و ماريتوانند موجب ب  ي  كه م  يطيمختلف مح هاي   و استرس عوامل  

 .شوند مي يبند  طبقهي ارگونوماي  بيولوژيكي،يكيزي ف،ييايميشعوامل  به چهار گروه

 ييايميخطرات ش
هاي هوا به شكل گردو غبار، فيوم، ميست، بخارات، گازها و غيره به بيش از                   ههنگامي كه تراكم آاليند   

، بر خطر مواجهه تنفسي   عالوه    .حد مجاز برسد، خطر مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي محيط كار وجود دارد                
 براي  درجه خطر .   پوست عمل كنند   محركبه عنوان    و    پوست جذب شده     قي مواد ممكن است از طر     ني از ا  يبعض

عوامل زيان آور     يي شناسا يبرا.  يك ماده شيميايي خاص، به تراكم آالينده و مدت زمان مواجهه بستگي دارد                
به چه   مورد استفاده     ييايميمواد ش ماهيت   ابتدا در مورد      اي  حرفه  بهداشت شود متخصص  توصيه مي ،  شيميايي

 يگاهاين امر   .  طالعات الزم را كسب نمايد    چه به عنوان محصول جانبي و يا نهايي ا          و    مصرفي  خام هعنوان ماد 
 )MSDS12( مواديمنياطالعات ابرگه توان از ي  را م ازي اطالعات مورد ن    با اين حال برخي     دارد اري به تالش بس   ازين

  . كردافتيدر
اثر و  ي  ب  نسبتاً  معمول، طي شرا در هنگام استفاده در      مرهاي و پل   ن هاي مانند رز   ي از مواد صنعت    ياريبس

 ي مواد سم  و  ده ش هيتوانند تجز ي ، م ي گردند م ين كاري ماش ايشوند  ي  كه حرارت داده م     ي هستند، اما وقت   يسمر يغ
  ورود .رديخطر شركت قرار گ   مديريت   در برنامه    دي با زيخطرناك ن محصوالت    نياطالعات در مورد ا   .   كنند ديتول
مسيرهاي   اي  ي فوقان يواند دستگاه تنفس  تي  م ها آن  ميزان حالليت بسته به    شيميايي از راه تنفس        از مواد  يبرخ

 تيتواند انواع مختلف درمات   ي  با سطح پوست م    مواد محرك تماس  .   كند كي تحر يي را  هوا يها سهي و ك  هي ر انتهايي
 را  اتمسفر  ژنياكسسطح  تواند  ي  م در هوا نيز   اثر   ي ب ي گازها هاي باالي  تراكموجود    . كند جادي ا را)  التهاب پوست (

 ي سلول فرايندهايباعث اختالل در       و كاهش دهد  خون   يعي اشباع طب  حد حفظ   ي برا ازيمورد ن   به كمتر از مقدار   
 را از خون به بافت       آن انتقال   او ي  كنند   يري به بافت جلوگ   ژنيتوانند از انتقال اكس   ي  گازها و بخارات م    ريسا.  شود

 از  ييها  نمونه دروژني ه ديانيكربن و س   ديمونوكس  .شوند  ي ساده و شيميايي    خفگبروز    باعث  مختل نمايند و   
 و ايجاد    اثر گذاشته   و مغز  ي مركز ي عصب ستمي س ر از مواد ممكن است ب      يبعض.   هستند ييايمي ش آورهاي خفگي

مشاهده  اثرات   نيمختلف، ا هاي   تراكمها در     از حالل  ياريبسبراي  .  نمايند  يهوشي ب اي  )خواب آلودگي (ناركوزيس  
 ك،يستمي، سموم س  آورها هاي خفگي   به گروه  كنند،ي  م در بدن ايجاد    يمواد شيمياي  كه   ي واكنش بر حسب .  شده است 
 .شوندي  ميبند طبقه رهي و غمحرك يسرطان زا، گازهامواد  ز،يو پنوموكونديعوامل تول

                                                 
11 Education and Research Centers 
12 Material Safety Data Sheet 
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پزشكي جمهوري اسالمي ايران،     آموزش و بهداشت، درمان   وابسته به وزارت   مركز سالمت محيط و كار    
 مجاز حدود"اي تحت عنوان     شيميايي در كتابچه   برخي عوامل  را براي )  OEL13(شغلي   مواجهه مجاز حدود

 براي مواد   (TLVs14)حدود آستانه مجاز  "الگوي اين كتابچه برگرفته از كتاب       .   منتشر كرده است   "شغلي مواجهه
 .  استACGIH از انتشارات سازمان "(BEIs15)هاي مواجهه بيولوژيك  شيميايي و عوامل فيزيكي و شاخص

 و    TLVs/OELs  درك كاملي از مفاهيم     دي با ،گريفرد مسئول د  هر    اي و   يا  حرفه بهداشتمتخصصين  
، TLVs/OELsمقادير  .  رود تراكم مواد شيميايي به كار مي        اني كه در ب    مربوط به آن داشته باشد     اصطالحات  

بدون عوارض  توانند   يم تمام كارگران     تقريباً  تراكم،  آن دركند كه    و شرايطي را مطرح مي    تراكمي از مواد هوابرد     
بر  فرض   ، كار طيمحعوامل زيان آور شيميايي     كنترل  در  .  داشته باشند   با آن مواجهه    طور پيوسته روزانه   ، به نامطلوب

 قابل  ي سوء  اثر چيوجود دارد كه ه   مواجهه   قابل تحمل    اي  مني سطح ا  كشيميايي ي  هر ماده    ياست كه برا  اين  
 :ندي براي حدود آستانه مجاز مواجهه به شرح زير وجود داردب سه طبقه. ي نمايد نمجادي ايا مالحظه
 هشت  ي برا ي زمان -ي متوسط وزن  مقدار، تراكم   نيا (OEL/TLV–TWA16): زماني -وزني حد متوسط  

 روزانه و   توانند مي تمام كارگران    باًيكه تقر    ساعته است  40  ي هفته كار  كيروزانه و   معمول  ساعت كار   
 . با اين سطح تراكم مواجهه داشته باشنده طور مرتب  بي عارضه جانبچ گونهيبدون ه

با د  نتوان يكه كارگران م  مقدار، تراكمي است      نيا  ):OEL/TLV –STEL17(حد مجاز مواجهه كوتاه مدت       
مواجهه داشته باشند، بدون اينكه عوارضي مانند تحريك، آسيب              ي مدت كوتاه  يبراآن بطور پيوسته     

به نحوي كه احتمال بروز      )  حسي و خواب آلودگي     بي( ناركوزيس   بافتي مزمن يا غير قابل بازگشت و        
حوادث را افزايش داده و مانع از رفتار ايمن فرد در اين شرايط شده و يا كارايي آن را كاهش دهد، پيش                        

ميزان   دينباهرگز   است كه     )TWA(ي   زمان -ي متوسط وزن  يا قهي دق 15 مواجهه   كي  STELحد  .آيد
 هشت  ي زمان -ي وزن مواجههميانگين   اگر   يد، حت نتجاوز ك از آن مقدار      ير روز كا  كيدر طول   مواجهه  

 از  شي ب دي نبا STEL تا   TLV-TWA  بين  مواجهه با حد تراكم   .   باشد TLV-TWA   حد ساعته در 
با اين  مواجهه  هر    ني ب قهي دق 60حداقل  تكرار نشود و     از چهار بار در روز       شي و ب  به طول انجامد    قهي دق 15

 . وجود داشته باشدصله زمانيمحدوده تراكم، فا
حتي براي يك لحظه سطح        دينباهرگز  كه  مقدار، تراكمي است       نيا  :(OEL/TLV –C18)حد سقف    

نمونه  نباشد،   ري امكان پذ  يا  لحظه پايشاگر    TLV-C  يابي ارز يبرا.  مواجهه از اين مقدار فراتر رود       
 موجب  دتواني  كه م   ي از موارد   ريغبه  البته  شود،  ي  م انجام  يا قهي دق 15 دوره    كي  هوا براي   برداري

 TLV-Cتنها  )  محرك  يمانند گازها ( از مواد    ي برخ يبرا  .دنشومدت   مواجهه كوتاه    در  ي فور كيتحر
                                                 
13 Occupational Exposure Limits 
14 Threshold Limit Values 
15 Biological Exposure Indices 
16 Time-Weighted Average 
17 Short-Term Exposure Limit 
18 Ceiling 
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 يكيولوژيزي ف تي بسته به فعال   گر،ي مواد د  ي برا در كتابچه حدود مجاز مواجهه شغلي ارائه شده است و           
  .وجود داردTLV نوع سه ايها، دو  آن

 فيزيكيخطرات 

 باال و    و فشار  زانيوني  ري تابش غ  زان،يوني، اشعه   ي باال ، دما  و ارتعاش   مانند صدا  عواملي از   يمشكالت ناش 
 ان،يمهم است كه كارفرما   .  شوند ها و عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار شناخته مي          به عنوان استرس  ،  يا پايين هوا  

زيرا كه  ،   نسبت به اين خطرات هوشيار باشند        هستند ايمني محيط كار   و   سالمت كه مسئول    يسرپرستان و كسان  
 . به همراه دارد سالمت كاركناني براي تجمعاي ي فوراثرات ها مواجهه با آن

 از كه    ارتعاش است  ينوعهاي كاري،    ترين عوامل فيزيكي در محيط     به عنوان يكي از شايع    )   ناخواسته صوت  (صدا
 :صدا عبارتند ازنامطلوب ت اثرا. شود  منتقل مي گازهااي عاتي جامدات، ماقيطر

o آرامشاي  و خوابتمركز، باعث اختالل در تواندي م  و دهندگي داشتهآزاراثر   صدا (شناختي روان اثرات  
 )افراد گردد

o  ي شغليمني عملكرد و ابه تبع آن، اختالل در و ي ارتباطات گفتاردرتداخل 
o گوش هنگام مواجهه با صداهايي با تراز  ردد اي از صدا و ي ناشييكاهش شنوامانند  (يكيولوژيزفي اثرات

 )باال
حساسيت فردي، انرژي صوت،    :  پارامترهايي كه بر شدت اثرات مواجهه با صدا تاثير گذار هستند، شامل             

، كل زمان مواجهه و طول دوره كاري فرد در محيط            )اي پيوسته، منقطع، كوبه  (توزيع فركانسي صوت، نوع صوت      
 بچه حدود مجاز مواجهه شغلي انتشار يافته توسط مركز سالمت محيط كار ايران، حد             مطابق كتا .  پر سرو صدا است   

فرد  كه  است و در صورتي    dB(A)  85ساعت كار روزانه     8 براي صوت فشار معادل تراز با شغلي مجاز مواجهه 
 است اقدامات شاغل با تراز صداي باالتر از ميزان توصيه شده در طي ساعت كاري خود مواجهه داشته باشد، الزم                    

 ازاي  دسي بل نيز، به     3بر مبناي قاعده     .  فني در جهت كاهش تراز مواجهه صورت گيرد          و مديريتي كنترلي
 . نصف شود مواجهه مجاز زمان صوت نسبت به حد مجاز، الزم است فشار تراز بل دسي 3افزايش هر 

هاي   به كنترل آن در محيط     شود كه  ترين عوامل زيان آوري محسوب       گرماي محيط يكي از ابتدايي      ديشا
 ريها تاث  آنكار   و نحوه انجام     افراد  ي كار ظرفيت بر   گرمايي استرس   اي  ي باال دما  .كاري پرداخته شده است   

 .است) استرس سرمايي(ن يي پايدماهاتر از  شايع) استرس گرمايي( باال يدماهاايع، عمدتاً مسئله در صن. گذارد مي
 اري بس  گستره  در بدن مي تواند  كه  يي  از آنجا   و كند ي م دي تول كي متابول يندهاي فرآ قي گرما را از طر     پيوستهبدن  

 سيستم  كي.  نمايد   دفع  سرعت  همان  را به  ي توليد شده   گرما ني ا ديباعملكرد مناسبي داشته باشد،      از دما    يمحدود
 بدن  عمقيدماي  ات  نوسان اگر   .كند مي دما را در بدن كنترل       مي تنظ يندهاي فرا ،سنجش دما براي   حساس   سريع و 
  درجه فارنهايت  6/99ي عمقي يعني    عي طب يدمانسبت به     درجه فارنهايت   3 از   بيشتر  اي و   درجه فارنهايت   2 از   كمتر

 فرد است، عملكرد    ) درجه سانتيگراد  37( دهان   ي دما  درجه فارنهايت  6/98   معادل ، كه باشد)   درجه سانتيگراد  6/37(
فرد به    ي، سالمت فارنهايت باالتر رود   پنج درجه    ميزان تغييرات از    نير ا اگ.  ي يابد كاهش م  يا حظهبه طور قابل مال   
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 ي برا زي ن ي پوست يها رگيمو.  پردازد مي باال   ي ضربان قلب، به مقابله با اثرات دما         شيبدن با افزا  .  افتد خطر مي 
 در  يهمعامل م  نيز   عرق كردن .  يابند و تسريع فرايند خنك شدن اتساع مي          در سطح بدن    خون جريان  افزايش

  .خنك كردن بدن است
 هوا  ي دما يك پايش ساده     و بيش از   ستين اي  سادهموضوع    ي، كار هايط ي در مح  يي استرس گرما  يابيارز

 يرهاي متغ يي گرما استرس برآورد   ي معمول برا  يها روش  در .است حاصله    بر اساس اطالعات    يريگ ميو تصم 
 اين  كهگردد   ارائه مي  عدد   كنهايي آن در قالب ي      جهي و نت  شود در نظر گرفته مي     يطي و مح  يكيولوژيزيمختلف ف 

براي محاسبه  به عنوان مثال،      .رود  مي كار گرمايي به  استرس   يابي ارز ي برا ييراهنمايك شاخص و     به عنوان    عدد
گيري  اندازه هوا    سرعت جريان و  )  دماي تر   (رطوبت،  ) خشك دماي( هوا    ي، دما )ET19(   موثر يشاخص دما 

پركاربردترين شاخص استرس گرمايي بوده كه      )  WBGT20(ص، شاخص دماي تر گويسان      در اين خصو  .  شوند مي
 نيز رسيده است و حدود مجاز مواجهه با استرس گرمايي توسط اين             )ISO21(به تاييد سازمان بين المللي استاندارد       

عي و دماي   در محاسبه اين شاخص، پارامترهاي محيطي مانند دماي خشك، دماي تر طبي             .  گردد شاخص ارائه مي  
از كار سبك   (، بار كاري    WBGTبا توجه به شاخص    شغلي مواجهه مجاز حد.  گيرند گويسان مورد استفاده قرار مي    

 كه صورتي شود و در استراحت تعيين مي-و مدت زمان كار) تا كار خيلي سنگين، بسته به ميزان متابوليسم مصرفي
 . اصالح گرددWBGTالزم است مقدار مجاز  مايد،ن استفاده فردي خاصي و تجهيزات حفاظت لباس از كارگر

شوند كه در     از ديگر عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار محسوب مي                )يونيزان(پرتوهاي يونساز    
 هاي حاصل تابش واكنش  ( نوترون ذرات ،)مواد راديواكتيو  از ساطع شده ( بتا و باردار مانند آلفا   ذرات برگيرنده
 و پرتوزا مواد تابش گاما، حاصل  پرتو مانند (الكترومغناطيس پرتوهاي و)  ها دهندهشتاب   و راكتورها در اي هسته

 .است )ايكس پرتو هاي توليد دستگاه الكترون و هاي دهنده شتاب پرتو ايكس، حاصل تابش

 :اصلي مد نظر قرار گرفته شود حداقل سه عامل دي باپرتوهاي يونساز يمني اخصوصدر 

 .هاي زنده شود موجب آسيب به بافتتواند ي د كه منكني  منتشر م راي انرژ،ويواكتي رادمواد )1
 . مسائل و مالحظات ايمني آن نيز متفاوت است ،وي اكتوي رادبسته به نوع ماده )2
 در  ي از مواد ممكن است حت      يبعض.  مخاطره آميز باشند    ، مختلف شكلد به دو    نتواني  م ويواكتي راد مواد )3

 هستند  اتي خطر نوع دوم، .  گويند ي مي  خارج خطراتها   يند كه به آن    نيز ايجاد خطر نما    فاصله دور از بدن   
به   نمايند كه   وارد بدن شوند، ايجاد مخاطره مي        پوست اي تنفس، خوردن و     قي از طر  كه صرفاً وقتي كه   

 . گويند داخلي مي خطراتها  آن
 پرتوهاي  يات خارج خطرجزء  كنند،  ي  نوترون ها را منتشر م     اي گاما   كس،ي ا پرتوهاي كه   ويواكتيمواد راد 

 دنري بدن قرار بگ   مشخص نسبت به    يا د در فاصله  نتواني  م ي مواد ني چن گر،يبه عبارت د  .  گردند محسوب مي  يونساز
ي  كنترل خطرات خارج   .گردند هاي بافتي مي   نمايند و باعث بروز آسيب     ايجاد مي   ونيزاسيونو هنگام عبور از بدن ي     

                                                 
19 Effective Temperature 
20 Wet Bulb Globe Temperature 
21 International Organization for Standardization 



 782/اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي  / 1فتار گ
 

 

ها  آن از   يبي ترك اي محافظ،   ايمن، استفاده از موانع     ي فاصله ا  كيكار در     انجام،  مواجهه زمان   ن محدود كرد  از طريق 
 ي ايجاد  مشكل ،ماندب  يخارج از بدن باق   اگر    ،كندي  را منتشر م   ذرات آلفا  كه فقط    يوياكتويماده راد .  قابل انجام است  

 اري بس مسافتدر  را   نرم    بافت ونيزاسيوني  يي توانا راي است، ز  ناك خطر حضور اين ذرات  ،   بدن در داخل ولي  .  ي كندنم
 اي، معده و    هيدر ر بطور مثال     ، بدن  در داخل  .نمايند عمل مي   ي بولدوزر واقع  كي  در اين شرايط مانند     دارند و   كوتاه  

مواد .  شود  بافتي مي  بيآساين امر باعث      كه   ، از پوست به عنوان مانع وجود ندارد          يا هي ال چي ه ، زخم باز  كي
 يابند كه  تجمع مي  بدن   ي از  خاص يها  در بخش  ماندگاررسوبات  كنند به شكل     شر مي كه ذرات آلفا منت     يويواكتيراد
 محسوب  ي خطر داخل  كي به عنوان    معموالًكنند   كه ذرات بتا منتشر مي      يويواكتيمواد راد   . خطرناك هستند  اريبس
اس با پوست،    ممكن است هنگام تم     راي ز نيز در نظر گرفت     ي خطر خارج  كيتوان  ي مرا  ها   شوند، اگر چه آن   ي م

ها در   مشابه ذرات آلفا براي آن      ياطي، اقدامات احت  اين ذرات بتوانند در هوا معلق بمانند      اگر  .  نمايند  جادي ا يسوختگ
 .شود نظر گرفته مي
 بين كميسيون پيشنهادي يونساز در ايران، با توجه به مقادير         شغلي براي پرتوهاي   مواجهه مجاز حد

 ارائه شده است كه اين مقادير به صورت دوز موثر، دوز معادل ساالنه                )ICRP22(پرتوها   برابر در حفاظت المللي
 .براي عدسي چشم، پوست، دست و پا، دوز معادل ماهانه، دوز سطحي، دوز موثر تجمعي و غيره وجود دارند

طول موج  ي است كه با توجه به         سي از تابش الكترومغناط    ي نوع ،)غير يونيزان (يونساز   پرتوهاي غير 
 )راديوييامواج    ( از طول موج هاي بلند     وسيعي طيفاين پرتوها   .  نمايند ايجاد مي ر بدن   د  ي مختلف راتي تأث تابش

 امواج منتشر شده از خطوط       (تربلند  يها طول موج .  گيرند را در بر مي    )  امواج فرابنفش ( طول موج هاي كوتاه   تا
 ني ا ي خطر سالمت  با اين حال،  .  افزايش دهند  بدن را    ليگرماي ك د  نتواني  م )كوتاه و   يي بلند ويرادامواج    نيرو و انتقال  

 در  ويكروويماامواج  .  را ندارند قابل توجه   اثرات    جادي ا ي برا ي شدت كاف  ها اين تابش   راي است، ز  كم  ارينوع تابش بس  
 ويرووكي ما امواجشدت  .  شوند ي م  درماني بكار گرفته   -گرما  يها رادار، ارتباطات، انواع پخت و پز و برنامه       تجهيزات  

مواجهه   زمان   و پرتو به طول موج، شدت      بسته  ات اثر نيا.  ايجاد نمايند ها    بافت در قابل توجه    يحرارتاثرات    تواند مي
 نسبت  ترق ي عم يها  دما در بافت   شي نفوذ و افزا   شيموجب افزا بلندتر    يها  طول موج  ،ي به طور كل   متفاوت است و  
 .دنشوي تر م  كوتاهيبه طول موج ها

 يها  پوست و بافت   ي آن بر   تنها اثر حرارت   ني، بنابرا داردنفوذ  قابليت   پوست   ي سطح هي ال تا  خسر پرتو فرو 
اهميت زيادي  ،  )متر  ميلي 1 نانومتر تا    700  ( است يسي الكترومغناط في ط وسط  حدوداً در ، كه    نور مرئي  . آن است  ريز

تواند در اطراف   ي در صنعت م  نيز  نفش  بپرتو فرا  .   قرار دهد  ري و دقت كار را تحت تاث        تيفيتواند ك ي  م راي ز دارد
د  محافظت شو  ، از افراد  بنفشفرا    در مقابل امواج    مواد مات  با بكارگيري   الزم است  شود و    افتي  يكي الكتر هاي قوس

 .حدود مجاز مواجهه شغلي بر اساس نوع پرتو متفاوت است. هاي پوستي و چشم جلوگيري گردد تا از آسيب
 اثرات مختلف    .شود  به فشار باالتر از فشار نرمال هوا اطالق مي              )هايپرباريك( بيش از حد       فشار

.  مشغول به فعاليت هستند     از فشار معمول جو    شيتحت فشار ب  كند كه    ي، غواصان و افرادي را تهديد مي       بهداشت
  .رنديگي  فشار قرار ماختالفات ريها اغلب تحت تأث ها و گوش نوسيها، س دندان

                                                 
22 International Commission of Radiation Protection 
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 ارگونوميخطرات 

 يكيولوژي كاربرد علم ب   ارگونومي   در واقع  . كار است  يريگ  اندازه اي مطالعه   يبه معن  لحاظ لغوي    از  يارگونوم
بين انسان  و كار دست يابد         تا از اين طريق به يك حد تطبيق بهينه متقابل           ي است  با علوم مهندس   تعاملانسان در   

 ،يور  فراتر از بهره    آن كرديرو  كار است و   در محيط  و رفاه انسان     نتيجه بكارگيري علم ارگونومي، افزايش كارايي     .  
 .شود را در نظر گرفته ميشغل اني  و رويكيولوژيزي فنيازهاي كل در علم ارگونومي،.  استي شغليمنيسالمت و ا
 ي بر رو   يكيزي به حداقل رساندن فشار ف       ي برا ي كار يها ستمي س يتوان از طراح   ي  كه م   يياي مزا ، بطوركلي

 :ارتند ازكارگران انتظار داشت، عب
 ي تكرارت بروز اختالالت حركزانكاهش مي •
 هاي جسماني آسيب زانكاهش مي •
 افزايش راندمان كار •
 كمتر حوادث •
  كارياتي عملنهيهزكاهش  •
 افراد آموزش زمان كاهش •
 نيروي انساني از موثرتر استفاده •

زمان  مدت   يرا را ب  يعي طب ري و غ  رمعمولي غ زياد و پوسچرهاي   و استرس    يتواند ناراحت ي بدن انسان م  
 ابد،ي ادامه   ي طوالن مدت  ي برا غير معمول و حركات   اين پوسچرها    كه   ي حال، زمان  نيبا ا .   تحمل كند  يمحدود

 دي با ي كار يها ستميعملكرد باال، س  حفظ   از   ناني اطم يبرا.  رود كارگر فراتر    يكيولوژيزي ف يهاتوانايي تواند از   ي م
 .ي شوندطراح ي انسانيها تي و محدودتي ظرفا بمتناسب

وظايف .  شود گرفته مي  را در نظر      ي وظايف شغلي   و روان  يكيولوژيزي ف يها استرس  ي،ارگونومدر علم   
ها   در آن   كارگر ي سالمت تي و وضع  يتسن، جنس شرايط    فرد باشند و الزم است      توان عضالني  از   فراتر  دي نبا شغلي

افزايش منجر به   ايجاد نمايد و در نتيجه        يهتوجي  و ب  زدگي دل  تا باشد    و سبك   آسان يلي خ ديكار نبا .  لحاظ گردد 
 هاي مانند استرس د  نتواني  م ي ارگونوم يها سترسا.  گرددحوادث  بروز   و   هدر رفت مواد    ،ي ضرور ري غ خطاهاي

 .تحت تاثير قرار دهند كارگر را يي سالمت و كارآيطيمح
 "دشوار" و   "انآس" مشاغل   ني ب حد واسطي   افتناي ي   حرفه  بهداشت متخصص و   ي مهندس طراح  فهيوظ

دهد و برعكس،   ي  انجام م  ني بهتر از ماش   انسان آن را   كه   ي وجود دارد  فاي، وظ نيماش- انسان ستميدر هر س  .  است
  .شودي  بهتر انجام مني ماشتوسط كه يفيوظا

طراحي و بكارگيري ابزارهاي دستي، شيوه حمل و نقل دستي بار، نحوه انجام كارهاي استاتيك، طراحي                 
هاي رفتاري و نيازهاي افراد و طراحي و            هاي آنتروپومتري انسان، جنبه     آوري و پردازش داده     محيط كار، جمع  

 مجاز حدود.  گرها، تنها بخشي از مفاهيم و موضوعات كاربردي علم ارگونومي است           بكارگيري نمايشگرها و كنترل   
ي در كتابچه حدود مجاز      عضالن-اسكلتي اختالالت فاكتورهاي جسماني و ريسك   كار بار براي مباحث ارزيابي  
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 .مواجهه شغلي ارائه شده است

 بيولوژيكيخطرات 

اند  شناخته شده   ي،ستيها و سموم ز     آلرژن ،ي عفون يها سميكروارگاني م از قبيل   يكيولوژي عامل ب  200حدود  
 .نمايند جاديزا در كارگران ا  و سرطاني سم،)زا حساسيت(آلرژيك  يها  واكنشوعفونت توانند  كه مي

 :هستند ها  گروهني متعلق به اخطرات بيولوژيكياكثر 
 ايعفونت و   بروز  باعث  )  ها ها و محصوالت آن    ها، قارچ ي ها، باكتر روس يو(ها   ها و سموم آن    سميكروارگانيم -

 .شوندي  محساسيت
 تيالتهاب پوست، مسموم  منجر به     ها  آن  گزش اكه نيش ي  )  تنندگان، حشرات  ،  سخت پوستان   (بندپايان -

 .شوند مي كي پاسخ آلرژاي يانتقال عوامل عفون و كيستميس
 .نمايد  مي آسماي تيني رت،ي درماتجادي، اآوندي اهانناشي از گي سموم و آلرژن ها -
 .دار  مهرهجانوران مربوط به) مانند ادرار، مدفوع، مو، بزاق و انسداد (يني پروتئآلرژن هاي -

 بدون آوند   اهانيگبراي كارگران دارند شامل     ايجاد خطرات بيولوژيكي را       لي كه پتانس  يگري د يها گروه
 يها و كرم )  ستوزوماي ش ،ئرها مانند پروتوزو  ييها انگل  (گاني غير از بندپايان     مهره بي  ،)، سرخس جلبك  ،گلسنگ(

  مشاغل با ريسك باالي     به عنوان  يشگاهي و آزما  ي پزشك ،ي كشاورز هاي حوزهكار در    .هستند)  سيآسكار  (حلقوي
ي، شانس مواجهه با اين       كار هاي يط از مح  ياريبسدر     با اين حال  ،اند ولوژيكي شناخته شده  بيخطرات  مواجهه با   

 .عوامل زيان آور، وجود دارد

  ـ ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار6
 كه  تصميم گيري در نظر گرفته شود      يك فرايند   عنوان  به  عوامل زيان آور محيط كار مي تواند        ارزشيابي

 در  ارگونومي  يا  و  بيولوژيكي  فيزيكي،  شيميايي،  عوامل زيان آور    از  ناشي  سالمتي  خطرات  نميزا  تعيين  به  منجر
 خطرات  كنترل  و  بالقوه  خطرات    ارزيابي  شامل  شغلي  هاي بيماري  كنترل  براي  اصلي  رويكرد.  گردد  صنعتي  عمليات
 استرس هاي  سطح  مورد  در  قضاوت   فرايند ارزشيابي،  .است  مناسب  اي حرفه  بهداشت  تكنيك هاي  توسط  خاص

 خطر  يك  آيا  اينكه   براي تعيين  .گيرد را در بر مي      ارگونومي در محيط كار      يا  و  بيولوژيكي  فيزيكي،  شيميايي،
 اندازه گيري  و  مصاحبه  مشاهده مستقيم،   هاي از تكنينك   تركيبي  بر مبناي   گيري دارد يا خير، تصميم     وجود  بهداشتي

 گيري هاي  اندازه   پس از  .گيرد صورت مي   كار  محيط  در  كنترلي  داماتاق  اثربخشي  ارزيابي  همچنين  و  آالينده  سطح
با حدود مجاز مواجهه مانند        را  ها اي نتايج اين اندازه گيري      حرفه  بهداشت  عوامل زيان آور محيطي،  متخصص      

OELمي كند مقاالت و يا كتب علمي مقايسه در هاي موجود گزارش  و يا. 
 مطالعه  محيط كار،   شيميايي  و  فيزيكي  عوامل زيان آور    سطوح  تعيين  شامل  به طور كلي، ارزشيابي،    

 خطرات  شناخت  و   پيش بيني .است  خطرات  كنترل  براي  استفاده  مورد  تجهيزات  اثربخشي  تعيين  و  كاري  رويه هاي
 .است  كارگر  سالمت  بر  ها آن  اثرات  و  محيطي  استرس هاي  مختلف  انواع  درك  و  شناخت  شامل  اي بهداشت حرفه 
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 يا  اختالل در سالمت    بتواند بدون   كارگر  كه  ميزاني  به  محيطي  هاي  استرس  كاهش  رات شامل اين خط   كنترل
در   ضروري و مهم    استرس هاي محيطي، از اجزاي     ميزان  تعيين  و   اندازه گيري .كند  تحمل  بهره وري خود، آن را   

 .بسياري مي كند كمك كارگران رفاه و سالمتي حفظ در و است مدرن اي حرفه بهداشت حوزه
را در بر     زير  سواالت  كه  دارد  وجود  محيطي  خطرات  ارزشيابي  و  شناسايي  براي  سيستماتيك  و  اساسي  روش  يك
 :گيرد مي

 مي شود؟ توليد چيزي چه 
 مي گردد؟ استفاده اي اوليه مواد چه 
 است؟ شده اضافه فرايند اين به موادي چه 
 شود؟ مي تجهيزاتي از چه 
 چيست؟ عمليات چرخه 
 مي شود؟ به كار برده عملياتي روش هاي چه 
 دارد؟ وجود مواد ايمن و حمل نگهداري براي دستورالعمل مستند يك آيا 
 شود؟ چه تدابيري به كار گرفته مي ضايعات دفع و نشت از پس غبار، و گرد در خصوص كنترل 
 به تعداد كافي وجود دارد؟ تهويه عمومي و موضعي هاي سيستم آيا 
 ورتي است كه امكان مواجهه را به حداقل برساند؟طراحي و چيدمان تجهيزات به ص آيا 
 ها و ماسك اضطراري، چشم شوي هاي ها، دوش مانند ايمني وسايل به خوبي محيط كار و افراد به آيا 

 شده اند؟ مجهز وسايل حفاظت تنفسي
 شده اند؟ اجرا و مشخص كاري ايمن رويه هاي آيا 
 وجود دارد؟) ي و بهداشت را رعايت كرده باشدالزامات ايمن كه( خطر مديريت جامع برنامه يك آيا 

و ه ها در محيط بايد فرايندهاي صنعتي را به خوبي مورد بررسي قرار داد براي درك چگونگي انتشار آالينده
 :دهيم انجام را زير موارد فرآيند، هر براي

 .كنيم پيدا ماده سمي آن اثرات براساس آالينده، راهنماي حدود مجاز مواجهه شغلي هر براي •
 .كنيم تعيين را زيان آور فيزيكي عوامل مواجهه با واقعي سطح •
 .مواجهه را مشخص نماييم طول مدت  همچنين و معرض مواجهه در كاركنان تعداد •
 .كنيم شناسايي فرايند اين در را آالينده ها و شيميايي مواد •
 .نماييم تعيين اي موجود راآالينده ه سطح برداري، گيري و نمونه اندازه تكنيك هاي از استفاده با •
 زمان و همچنين مدت مواجهه حداكثري مواجهه روزانه، گيري، ميانگين با استفاده از نتايج حاصل از اندازه •

 .كاركنان را محاسبه كنيم مواجهه
 .مقدار مواجهه به دست آمده را با حدود مجاز مواجهه شغلي مقايسه نماييم •
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  ـ كنترل عوامل زيان آور محيط كار7
 يها طيدر مح  عوامل زيان آور      كنترل هاي  روش ي اجرا ي الزم را برا   يها  مهارت دي با اي حرفهبهداشت  متخصصين  

خطرات   . داشته باشند  خدمات درماني مراكز   اداري و    ها، دفاتر  شگاهي آزما لي كار از قب   يها  و در محل   يصنعتمختلف  
 و  ي به بررس  ازينبه طور پيوسته     كنترل خطر    يها مستي س بنابراين كنند،   ريي تغ به تبع زمان  ممكن است   محيط كار   

 .  دارند رسانيروز به

 ي كارهايط ي در محي كنترل خطرات بهداشتيها روش
 :شوندي  ممي تقساصلي به سه دسته ي كارهايط ي در محي كنترل خطرات بهداشتيها روش
 ،ينيگزي جا يها از روش  با استفاده    او ي   ي طراح هاي تغيير ويژگي   از طريق   ي،كنترل مهندس هاي   روش 

در .  پردازند در محيط كار مي   خطر  به كنترل     ه،يتهونصب سيستم     امحصورسازي ي ،  )ايزوالسيون(جداسازي
 .ي در الويت قرار دارند مهندسيها  استفاده از كنترل خطر، كنترليها سلسله مراتب روش

 تر  خنك يها  زمان يطام كار   انج  اي( مناطق آلوده    كاهش زمان كاري در    با   مديريتي،   كنترلهاي   روش 
 مديريتي   كنترلهاي   روش.  شودي  افراد م  مواجهه باعث كاهش     ،)يياسترس گرما مقابله با     ي برا روز،

زان يكه به كاهش م   شود   نيز مي كار  ايمن    يها وهي خطر و ش   يي شناسا در خصوص شامل آموزش كاركنان    
 مخاطره آميز ه كاركنان در معرض مواد       هم يها برا   نوع آموزش  ني ا ،طبق قانون (كند  ي  كمك م  مواجهه
 ). استالزامي

 عوامل زيان آور محيطي      محافظت خود در برابر      ي برا را كارگران )  PPE23(تجهيزات حفاظت فردي      
 مجهز شده به وسايل حفاظت تنفسي را       لباس   تا از دستكش    طيف وسيعي   اين تجهيزات .  دنكني استفاده م 
 .گيرند قرار مياستفاده مورد  مديريتي و ي مهندس كنترلهاي در كنار روشد و نشوي شامل م
 ي آلودگ يپراكندگميزان   به حداقل رساندن      ي برا هيتهوهاي   سيستم شامل   يكنترل مهندس هاي    روش

 اي و   زاتي مواد، تجه  ينيگزيو جا محفظه    اي با استفاده از موانع      واد خطرناك  م اي  مخاطره آميز   اتي عمل يهوا، جداساز 
 به طور   انيد، كارفرما ن افراد را محدود كن    مواجههد مدت زمان    نتواني  م مديريتياقدامات كنترل     اگرچه  . است نديفرا
، كنترل خطرات   به اين دليل  .  دشوار است در محيط كار    ها    اجرا و حفظ آن    راي ز ،زنند سر باز مي  ها   آناز اجراي     يكل

در   ي كنترل مهندس  يها روش دوم بعد از     اولويت به عنوان    معموالًتجهيزات حفاظت فردي     با استفاده از     يبهداشت
 .گيرند قرار مينظر سلسله مراتب كنترل خطر مد 

 اي و ايمني كار در ايران  معرفي رشته دانشگاهي مهندسي بهداشت حرفه-8
 تحت عنوان   1351 براي اولين بار در ايران در سال        "اي و ايمني كار    مهندسي بهداشت حرفه  "رشته  

كه يك مؤسسه آموزش عالي        ارشناسي در انستيتو عالي علوم بيمارستاني         در مقطع ك     "بهداشت صنعتي "
 قبل از انقالب    ، سال ها  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي        بنيان.  تاسيس شد  غيرانتفاعي بود، 

                                                 
23 Personal protective equipment 
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در   "ياحفاظت صنعتي و بهداشت حرفه    "چندي بعد اين رشته با عنوان        .گرديدريزي    در اين انستيتو پي    ،اسالمي
 .مقطع كارشناسي ارشد، در دانشگاه تهران راه اندازي شد

 در دو   "اي بهداشت حرفه "اين رشته طي دوره انقالب فرهنگي مورد بازنگري قرار گرفت و با نام رشته               
هاي كشور  هاي اصفهان و ساير دانشگاه     پس از آن در دانشگاه    .  مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته تعريف گرديد      

 .طع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري راه اندازي شددر مقا
 اين رشته بازنگري شد و پس از آن پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پيوسته در                   80در اواسط دهه    

پس از تصويب كارشناسي پيوسته به تدريج پذيرش دانشجو در مقطع كارداني و              .  وزارت بهداشت به تصويب رسيد    
 .هاي بزرگ كشور متوقف گرديدسته در دانشگاهكارشناسي ناپيو

اي، عنوان دانشنامه اين رشته رسما از        ، با توجه به ماهيت دروس و اهداف بهداشت حرفه          1388در سال   
 تغيير يافت و مدرك دانشنامه فارغ التحصيالن سال          "اي مهندسي بهداشت حرفه  "طرف وزارت متبوع به رشته      

 .شد  صادر و ارزشيابي "اي مهندسي بهداشت حرفه"ن  به بعد اين رشته با عنوا1363
اي در مقطع كارشناسي پيوسته شامل         برنامه آموزشي رشته مهندسي بهداشت حرفه          ،1395در تيرماه   

 مجددا مورد بازنگري قرار گرفت و در نهايت با توجه به             مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشيابي،       
/500 و نامه شماره     16/03/1396 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ          مصوب شصت و ششمين جلسه    

 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت درمان و                30/03/1397مورخ   د/1642
آموزش پزشكي، به طور رسمي برنامه آموزشي اين رشته اصالح گرديد و عنوان دوره كارشناسي پيوسته از                         

 . تغيير يافت"اي و ايمني كار مهندسي بهداشت حرفه" به "اي ي بهداشت حرفهمهندس"
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 ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار

Workplace safety and control of occupational hazards and diseases 
 

 **)ره( ، دكتر جواد عدل*دكتر ايرج محمدفام

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان* 

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران** 

 داف درس  ها

 
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 خطر را تعريف كند 

 نحوه شناسايي خطر را شرح دهد 

 چگونگي ارزيابي خطرات را توضيح دهد 

 نحوه از بين بردن يا حذف خطر را شرح دهد 

 طرح ها و دستگاه هاي ايمني را نام ببرد 

  و بقاء را توضيح دهدچگونگي استفاده از طرح هاي فرار 

 سيستم ها و دستگاه هاي امداد را نام ببرد 

 انواع تكنيك هاي شناسايي خطرات را نام برده هريك از آنها را توضيح دهد 

 .كاربرد تكنيك تجزيه و تحليل خطاهاي كاري را بيان كند 

 

 مقدمه 

هد تا درآمدي داشته باشد      ر زبان عاميانه كار به صورت آنچه كه فرد به عنوان يك شغل انجام مي د                  د
كار عبارتست از استفاده از جسم و فكر يك فرد براي انجام يا ساختن               ولي به عبارت دقيق تر،     .  تعريف مي شود 

ر انجام هر كاري هدفِ بدست       د  رطبيعي است كه بش   .  چيزي بشرط آنكه جنبه استراحت و بازي نداشته باشد         
وقتي از فكر و جسم انسان به خوبي و به درستي استفاده              .  ال مي كند آوردن نتيجه بيشتر و بهتر و مرغوبتر را دنب         
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اگر تجهيزات و ابزاري كه براي سرعت بخشيدن به انجام           .  بود  شود نتيجه كار بهتر و بيشتر و مورد پسندتر خواهد          
ماده ارائه  كار و ممكن ساختن كار هاي عظيم، مورد استفاده انسان قرار مي گيرند بخوبي نگهداري شده و همواره آ                  

ت دق.  خدمات باشند نتيجه حاصل از كار را براي زمان هاي طوالني تري تداوم بخشيده و ازدياد آنرا ميسر مي سازند                 
در انتخاب و كيفيت مواد و مصالح مورد استفاده در انجام كار و همين طور دقت در كيفيت انجام خودِ كار و                              

به همين دليل امروزه مسايل و        .   را افزايش مي دهد    محصول بدست آمده، درجه تقاضا و مقبوليت محصول           
، .  .  .)هاي جسمي و ذهني و      اييشامل انتخاب، دانش، آموزش، مهارت و توان        (نيروي كار موضوعات مختلفي چون    

، .  .  .)مطالعه و تغيير روش ها به منظور دستيابي به روش هاي ساده، ممكن، كارآ و كم هزينه و                     (روش هاي كاري 
...)  نگهداري و  شامل طراحي و ساخت مناسب، روش هاي استفاده بهينه، برنامه هاي تعمير و            (ابزار كار تجهيزات و   

بسيار مورد توجه قرار گرفته و به       ...  كيفيت انجام كار و     ).  اد مصرفي، مياني و محصول    موشامل كيفيت     (كيفيتو  
 . صورت رشته هاي خاصي مورد مطالعه پيوسته انسان مي باشند

ته اي كه قابل ذكر است اينكه وقتي انسان در انجام كار به ميزان بسيار ناچيزي از درستي انجام كار                   اما نك 
نتيجه كار لطمه   )  اري از موارد اين دور شدن كامال غيرعمد و بعضا به داليلي اجباري است              سيكه در ب  (دور مي شود   

يا اينكه وقتي در انتخاب مواد اوليه       .  شد نمي گردد كه بايد بهتر و بيشتر و مورد پسندتر با         آنطوري بزرگي مي خورد و  
منجر )  باشد.  .  .  فيايي، سياسي و    راكه مي تواند به داليل اقتصادي، جغ     (و كيفيت آنها دقت كافي مبذول نمي گردد         

مواقعي كه ابزار و تجهيزات كار بخوبي نگهداري نشده و            .  به پايين آمدن كيفيت محصول و نتيجه كار مي گردد          
 مورد استفاده قرار نگيرند ضمن كوتاه شدن عمر كاري آن ها در بعضي مواقع شكستگي، فرسودگي و از كار                   بدرستي

همه اين اتفاقات يعني پايين آمدن      .   لطمه وارد شدن به اهداف انسان مي گردد       عثافتادگي زودرس، پيش آمده و با     
ام كار مبذول شده، از همان ابتدا كه         كيفيت محصول و نتيجه كار و كم شدن آن نسبت به تالشي كه براي انج                 

سان قرار  انبشر شروع به كار نموده وجود داشته است و به همين دليل يكي ديگر از موضوعاتي كه مورد توجه                         
 . مي باشدايمني كارگرفته 

ز همان آغاز، بشر به فكر اين بوده كه در انجام هر كاري جنبه ايمني آنرا مورد مطالعه قرار داده و از                           ا
فاقاتي كه منجر به كاهش ميزان محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تالش هاي                       ات

ثال زير توجه انسان اوليه به ايمني كار را بخوبي            م  .ر ميگردند جلوگيري نمايد   افراوان صرف شده براي انجام ك      
 :نشان مي دهد

روي بازو طوري بشكند يا به اصطالح امروزي طوري         شر اوليه وقتي تالش نمود كه سنگي را با كمك ني          ب
بتراشد كه لبه نسبتا نازك و تيزي داشته باشد تا بتواند مثال بدن حيوان شكار شده را ببرد خيلي زود متوجه شد كه                        

مه به دست او شده است و لذا با          صدپس از انجام كار، آن قسمت از سنگ كه بدست گرفته بود باعث وارد شدن                  
اين همان فكر و توجه به ايمني كار         .  گ درخت به دور آن ميزان صدمه وارده به دست را كاهش داد              پيچيدن بر 

 .مي باشد

  يمني كارا

در مقدمه اشاره شد ايمني كار يعني تالش براي جلوگيري از آنچه كه باعث كاهش ميزان                    مانطور كه ه
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. الش هاي صرف شده در انجام كار ميگردد       محصول يا نتيجه كار و پايين آمدن كيفيت آن و هدر رفتن نيرو و ت                 
ريسك هاي مختلف  ل  امروزه ايمني كار به صورت هاي مختلفي چون پيشگيري از حوادث يا داشتن سطح قابل قبو               

 يكـي از بهتـرين تعـاريف عبارتسـت از ميـزان يا درجـه فرار از خطرات           .  موجود در انجـام كار تعريف شـده اسـت      
)Degree of freedom from hazards  (سمت اصلي در اين تعريف، فرار از خطرات مي باشد و كلمه ميزان يا              ق

 .ه مثالي كه در مورد بشر اوليه در مقدمه اشاره شد توجه كنيد              ب.  درجه براي تعيين محدوده و مرز بكار رفته است         
ا روي دسته سنگ    شر اوليه مي توانست براي جلوگيري يا كاهش ميزان صدمه به دست يك يا چند برگ درخت ر                 ب

طبيعي است كه هرچه تعداد برگ هاي درخت پيچيده شده بيشتر باشد ميزان صدمه به دست در حين انجام                   .  بپيچد
انعي در انجام راحت و درست كار به           م از طرف ديگر زياد شدن تعداد برگ هاي پيچيده شده          .  كار كمتر مي شود  

گي داشت كه تصميم گرفته و از يك يا چند برگ درخت استفاده              بنابراين به خود آن انسان اوليه بست      .  شمار مي آيد 
. نگ با چند اليه برگ برمي آمد و برعكس        س اگر دست هايش بزرگ و قوي بود بخوبي از عهده گرفتن دسته          .  نمايد

كارخانه، هر سازمان و هر كشوري بايد خود تصميم بگيرد كه             صنعت، هر  پس مي توان گفت كه هر شخص، هر       
اين بستگي درجه يا ميزان ايمني به خود هر سازمان و كشور             .  جه فرار از خطرات يا ايمني چقدر باشد        ميزان يا در  

ي است كه موجب شده تا امروزه ايمني نتواند، همانند كيفيت و محيط زيست به صورت                  يليكي از عمده ترين دال    
رجه ايمني به عوامل مختلفي مربوط       تصميم گيري در مورد اين ميزان يا د        .  استاندارد هاي بين المللي مطرح شود    

  : مي شود كه عبارتند از

عت يا سازمان باالتر باشد بيشتر تمايل        ن هرچه سطح دانش و آگاهي يك فرد، ص          :انش و آگاهي  د)  1
مثال اگر در صنعتي ميزان صداي موجود باال باشد و افراد مشغول به              .  ببرد خواهد داشت كه ميزان ايمني را باالتر      

لين صنعت، به موضوع آلودگي صدا و اثرات آن در سالمتي انسان ها و حد مجاز قرار گيري در معرض                     كار و مسئو  
در غير اين   .  ، آگاهي داشته باشند طبيعي است كه به فكر رفع و كنترل صدا خواهند بود                ارصدا در طول ساعات ك    

 .صورت اصال به وجود صدا پي نخواهند برد
 

ت مورد نظر، امكانات مالي خوبي نداشته باشد با وجود تمايل مسئولين              اگر صنع  :وانايي هاي مختلف   ت)  2
و كنترل خطر آلودگي صوتي امكان انجام كار مهمي ممكن نخواهد             و افراد مشغول به كار در آن صنعت براي رفع         

 در باال   به همين ترتيب ساير امكانات نظير امكانات فيزيكي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي به صورت مانعي              .  بود
با .   ميزان يا درجه ايمني، نشانگر آن است كه ايمني قابل اندازه گيري است               .بردن درجه فرار از خطر خواهند بود       

تعيين مقدار آن هم مي توان وضعيت ايمني يك صنعت يا سازمان را در يك زمان خاص معين ساخت و هم با                          
جه ايمني  درنامه هاي ايمن سازي و ارتقاء سطح يا         مقايسه وضعيت ايمني موجود در دو زمان مختلف در مورد بر            

 .ار نظر نمودهصنعت يا سازمان در دوره محدود به دو زمان مزبور اظ

 )Hazard Identification (ناسايي خطراتش

 س از روشن شدن مفهوم ميزان يا درجه در ابتداي تعريف ايمني به قسمت اصلي آن يعني فرار از                        پ
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 راي آنكه بتوان از خطرات دوري كرد يا به اصطالح از آن ها فرار             ب  .خطرات مي پردازيم خطرات يا دوري گزيدن از      
  : كرد بايد در وهله اول آن ها را شناسايي نمود و قبل از هر چيز بايد خود خطر را تعريف كرد

 

 تعريف خطر

ن باشد را خط    شرايطي كه داراي پتانسيل يا بالقوه گي وارد آوردن آسيب بدني و خسارت مالي به انسا                  
  : اشاره نمود طر داراي انواع مختلفي است كه از آن جمله مي توان به خطرات زيرخ. مي نامند

 
 انند تغيير فاز، انتقال گرما، تبخير و ايجاد سرما م)Physical hazards (طرات فيزيكيخ) 1
 
 ناپايداري و ميل     انند قابليت اشتعال، قابليت انفجار،      م )Chemical hazards  (طرات شيميايي خ)  2

  تركيبي فراوان
 
ر ماده شيميايي يا هر جسم ديگري كه طبق          ه )Health hazards  (طرات تهديد كننده سالمتي   خ)  3

ا ي)  Acute effects  (اثرات سوء آني    مدارك علمي موجود مي تواند در هنگام قرارگيري انسان در معرض آن ها             
از جمله مواد شيميايي مزبور مي توان به انواع زير          .   داشته باشد  ر سالمتي انسان  د)  Chronic effects  (درازمدتي

 واد تحريك كننده  ، م reproductive toxins  اي)  toxic agents  (، مـواد سمـي  Carcinogen  مـواد:  اشاره كــرد 
)irritants  (واد خورنده م)  Corrosives( واد حساسيت زا  ، م)  Sensitizers(      ننـد، موادي كــه بــه كبد صدمه مي ز 
)hepatotoxins(  ،     موادي كه به كليه ها آسيب مي رسانند)  nephrotoxins(       موادي كه روي سلول هاي عصبي اثر ،

د آسيب رسان به ريه ها، پوست و        اموادي كه در مكانيسم توليد خون اثر سوء دارند،  مو            ،  )neurotoxins  (دارند
  .چشم ها

بعضا .  شرايط موجود در محيط كار يا زندگي انسان        نابراين شناسايي خطرات يعني شناسايي و تشخيص         ب
اين شرايط به آساني قابل تشخيص مي باشند و متخصصين ايمني، همانند يك پزشك به هنگام رويارويي با يك                    

ين نوع  ا  .بيمار، با مشاهده دقيق يك فعاليت يا يك وضعيت يا محيط كار، بسياري از خطرات را تشخيص مي دهند                  
خوانند كه درست شبيه      مي  Walking, talking through methodطالحا تحت عنـوان  شناسايي خطر را اص    

 شرايط هم هستند كه به آساني قابل تشخيص         زبسياري ا .  ويزيت و معاينه كردن بيمار توسط يك پزشك مي باشد        
زشكي كه براي   درست نظير پ  .  و شناسايي نبوده و نياز به استفاده از روش هاي پيچيده، پرهزينه و زمان بر دارند                 

ابهي  مشتشخيص بيماري نياز به نمونه برداري و انجام آزمايش هايي دارد، در شناسايي خطرات هم روش هاي                     
  روش يا تكنيك شناسايي خطرات وجود دارد كه به تدريج و با گذشت زمان در               127امروزه نزديك به    .  وجود دارند 

  بعضي از اين تكنيك ها خطرات خاصي را مورد شناسايي قرار             .جريان توسعه علم ايمني ابداع و بكار برده شده اند         
ر جدول شماره   د  .ه يك فعاليت يا دستگاه خاص بوجود آمده اند       قومي دهند و بعضي ديگر براي شناسايي خطرات بال       

 . ـ  اسامي تعدادي از اين تكنيك ها ارائه شده است1
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  ـ اسامي تعدادي از تكنيك هاي شناسايي خطر1جدول 

 
 نام تكنيك شرح رد كاربردموا

در مورد مشاغلي چون جراحان، 
خلبانان و كنترل كننده هاي اطاق 

 .فرمان صنايع، كاربرد دارد

اين تكنيك، تداخل بين انسان و 
ماشين را بررسي مي كند و خطاهاي 

بالقوة انسان را در انجام وظايف، 
 شناسايي مي نمايد

 تجزيه و تحليل خطاهاي كاري
Action Error Analysis

در كليه سيستم هايي كه داراي انرژي 
مانند فرايندهاي . هستند كاربرد دارد

 شيميايي

جريان انرژي هاي مختلف را رديابي 
كرده و جريان هاي ناخواسته را 

 مشخص مي سازد

رديابي انرژي و تجزيه و تحليل 
 حفاظ ها و موانع 

Energy Trace & Barrier 
Analysis

يسك هاي تركيبي يك در مواردي  كه ر
 سيستم، ارزيابي مي شوند كاربرد دارد

تركيبي از روش هاي باال به پايين و 
 پايين به باال مي باشد

(Even Trace Fault Trace) 

 تجزيه و تحليل علت ـ پيامد
Cause Consequence 
Analysis

در همه سيستم ها وقتي تغييري ايجاد 
شد و نكته اصالحي انجام شد كاربرد 

 اردد

اثرات اصالحات و تغييرات را بررسي 
 مي كند

 تجزيه و تحليل تغييرات
Change Analysis

كادر بهره برداري وقتي اطالعات كافي 
در مورد عمليات را جمع آوري كردند 
 اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد

روشي جهت شناسايي شرايط ناامن و 
 خطاهاي انساني مي باشد

 تكنيك وقايع بحراني
Critical Incident 
Technique

در مورد سيستم هاي الكتريكي، 
الكترونيكي هوا فضائي و سخت 

 افزارهاي مختلف كاربرد دارد

يك تجزيه و تحليل قابليت اعتماد 
 سيستم مي باشد

تجزيه و تحليل انواع نقص ها و اثرات 
 آن ها در سيستم

Failure Mode & Effect 
Analysis (FMEA)

روشي جهت تجزيه و تحليل حوادث  ة حوادث، قابل اجرا استدر مورد هم
 به صورت سيستماتيك مي باشد

تجزيه و تحليل غفلت ها و 
 فراموشكاري هاي مديريتي

Management oversight 
and Risk Trace Analysis 
(MORT)

 ) Hazard Assessment (رزيابي خطراتا

ء مي شود تا خطرات شناسايي شده به كلي از بين برده           س از شناسايي خطرات برنامه كنترل خطرات اجرا       پ
ينكه برنامه كنترل خطر را بايد از كدام خطر يا خطرات آغاز نمود نياز به                 ا  .شده  يا به نوعي تحت كنترل در آيند         

 در ساده ترين  .  براي تعيين اولويت خطرات، اولين كار محاسبه ريسك آنها مي باشد         .  تعيين اولويت هاي خطرات دارد   
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 حاصله يا   ددر پي آم  )  احتمال وقوع حادثه  (ريسك هر خطر از حاصل ضرب احتمال تبديل شدن آن خطر به حادثه              تعريف  
 هم احتمال وقوع و هم پي آمد حادثه هر دو به صورت عدد كيفي بيان مي شوند و                     .شدت حادثه به دست مي آيد    

چنانچه در صنعتي   .   شبيه سازي ها مي گردند     معموال بر اساس نظر خبرگان، مستندات موجود، بانك هاي داده و            
از حوادث امكان پذير نباشد     د  حوادث اتفاق افتاده به طور دقيق ثبت نشده و در نتيجه محاسبه احتمال وقوع و پي آم               

به همين دليل   .  مي توان با توجه به آمار صنايع مشابه در نقاط مختلف كشور يا حتي جهان اين ارقام را محاسبه كرد                  
آنچه كه در محاسبه ارقام مورد       .   ثبت حوادث و نگهداري اطالعات مربوطه حائز اهميت فراوان مي باشد            است كه 

 كه اگر احتمال وقوع در مورد يك حادثه خاص يا در مورد يكي از خطرات شناسايي شده                  ستبحث مهم است اين ا    
پي آمد هم به همين      .  ين شود بر حسب مثال درصد بيان شود بايد در مورد بقيه خطرات نيز بر حسب درصد مع                   

ل روزهاي از    ك ترتيب است يعني اگر در مورد يكي از خطرات بر حسب مقدار كل خسارت وارده يا بر حسب تعداد                    
در غير اين صورت، ريسك هر       .  دست رفته محاسبه شود بايد در مورد كليه خطرات به همين ترتيب عمل شود                

 .ابل مقايسه با ساير ريسك ها نخواهد بودخطر به صورت مجزا و يك عدد بيان مي شود و ق
 كه در آن ريسك هاي      دا محاسبه ريسك مربوط به كلّيه خطرات شناسايي شده ليستي تهيه مي شو               ب

بزرگتر يا بيشتر در اول و ريسك هاي كوچكتر يا كمتر در آخر ليست قرار مي گيرند و بدين ترتيب اهميت و اولويت                      
 Safety(  پس از آماده شدن اين ليست با توجه به خط مشي ايمني               .  رددخطرها نسبت به همديگر تعيين ميگ      

policy( مثال اگر خطرات مربوط به يك      .  نعت يا سازمان مورد مطالعه به خطرات مختلف ضرايبي داده مي شود            ص
دستگاه خاص كه با ارز خارجي خريداري شده و به دليل كمبود منابع ارزي از اهميت خاصي برخوردار است به                         

اين نوع اهميت دادن ها در     .   مي گيرد قتعل)  در مقايسه با ساير خطرات و اهميت آن ها        (ن ها ضريبي بيشتر از يك      آ
 ضرب  2 داشته باشد ريسك مربوط به آن در            2حاال اگر خطري ضريب      .  خط مشي ايمني مشخص مي شود     

 با توجه به ريسك ضرب شده       پس از دادن ضرايب مربوط به تك تك خطرات ليست دقيق اولويتي آن ها            .  مي گردد
 .در ضريب تهيه مي گردد

 
.  نيز تهيه گردد   (Risk matrix)مروزه سعي مي شود كه پس از تدوين خط مشي ايمني، ماتريس ريسك             ا

 ها و پي آمد حادثه در        X   نشان داده شده احتمال وقوع در محور       1در ماتريس ريسك كه نمونه اي از آن در شكل          
از جمله نقاط الزم در خط مشي ايمني تعيين سطح يا ميزان ريسك پذيري يا ريسك                   .  درده مي شو بها    y  محور

 . اشد كه به صورت خطي در ماتريس ريسك مشخص مي گرددبقابل قبول صنعت يا سازمان مي 
 

وقتي ليست ريسك هاي خطرات شناسايي شده تهيه شد همه آن ريسك ها را به ماتريس ريسك منتقل                  
ليست خطرات قابل    ريسك هايي كه در پايين خط سطح ريسك پذيري قرار دارند خودبخود از            زآن دسته ا  .  مي كنند

 قرار گرفته در باالي سطح ريسك پذيري، مورد توجه قرار گرفته و بين خود                 يكنترل حذف مي شوند و ريسك ها    
راي اجراي برنامه كنترل    تعيين اولويت شده و ب    )  با در نظر گرفتن ضرايب اهميت آن ها      (به همان ترتيب فوق الذكر      

 : ـ نمونه اي از ماتريس سه بعدي ارائه شده است2 در جدول .خطرات آماده مي شوند
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 (Risk Assessment Matrix)  ـ ماتريس ريسك 2جدول 

 
 پيامد احتمال

قابليت 
 كشف

سط
 ح
6 

سطح
5 

سطح
4 

سطح
3 

سطح
2 

سطح
يط مح اعتبار 1

زيست  انسان سرمايه

شد
 ت

بدون  سبز سبز سبز سبز سبز سبز 1
 اثر

بدون 
 اثر

بدون 
 آسيب

بدون جراحت 
 1 آسيب

اثرات  سبز سبز سبز سبز زرد زرد 2
خفيف

اثرات 
خفيف

آسيب 
 خفيف

جراحات يا 
اثرات سطحي 2 

اثرات  سبز سبز سبز زرد زرد قرمز 3
 جزئي

اثرات 
جزئي

آسيب 
 جزئي

جراحات يا 
 3 اثرات جزئي

 سبز سبز زرد زرد قرمز قرمز 4
اثرات 
قابل 
 توجه

اثرات 
موضع
 ي

آسيب 
موضعي

جراحات يا 
 4 اثرات عمده

اثرات  سبز زرد زرد قرمز قرمز قرمز 5
 ملي

اثرات 
 عمده

آسيب 
 شديد

ير يا مرگ وم
 5 ناتواني دائمي

 زرد زرد قرمز قرمز قرمز قرمز 6
اثرات 
بين الم
 للي

اثرات 
 وسيع

آسيب 
گسترده

ير مرگ وم
متعدد يا 
 ناتواني كلي

6 

 

 ) Hazard Control Program (رنامه كنترل خطراتب

يرقابل قبول، ضروري است اقدامات الزم جهت كنترل آن ها به           غ پس از تعيين خطراتي با ريسك هاي        
 :شرح زير به عمل آيد

 نقص ريشه اي علل حذف -الف
 خطا اثر وخامت كاهش -ب
  فرآيند در نقص كشف احتمال افزايش -ج
  ايمني وضعيت از كاركنان كاري رضايت افزايش -د

 :در اين فاز توجه به چهار اصل زير حياتي است
اين امر باعث مي شود دست      . يـرقابل قـبول بيش از يك راهكار ارائه كنيد         غبـراي هـر خطـري بـا ريـسك            .1

براي . مديـريت براي اعمال اصالحات بازتر بوده و احتمال پذيرفته شدن راهكار پيشنهادي شما بيشتر شود               



 796/ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار  /  2گفتار 
 

 

مدل  به توجه با دهگانه اصول  اين . استفاده كنيد  1دهگانه ي  هادون    ي ها  مـي توانـيد از اسـتراتژي       ايـن كـار   
 ):3جدول ( شوند مي ي بنددسته يب پذير آسعنصر و حفاظ آن يعني خطر، عنصر انرژي و سه

  مدل انرژي  هادوناساس بر راهبردهاي كنترل خطر -3جدول 
 

راهبرد هاي مرتبط با عنصر 
 ريب پذيآس

 :راهبرد هاي مرتبط با خطر راهبرد هاي مرتبط با حفاظ

 در  ريب پذ يآسافـزايش مقاومـت عنصر      
برابـر صدمات ناشي از جريان انرژي را        

 .مدنظر قرار دهيد
بـه محـدود كردن و مقابله با تلفات،         
جـراحات و آسـيب هاي حاصله فكر        

 .كنيد
ي عنصر يا فرد    توان بخش بـه تعمير و     

 . توجه كنيددهيب ديآس

از جداسـازي مكانـي و زمانـي منبع         
 استفاده ريب پذيآسـ انـرژي و عنـصر     

 .كنيد
به حفاظ  گذاري فيزيكي و جداسازي       

 .ديشينديباز طريق موانع 

 .از ايجاد انرژي جلوگيري كنيد
كيفــيت انــرژي را تعــديل و اصــالح 

 .كنيد
كمــيت انــرژي را تعــديل و اصــالح 

 .كنيد
ــرژي    ــشده ي ان ــرل ن ــي كنت از رهاي

 .ي كنيدجلوگير
 آزادشدهنـرخ و نحوه ي توزيع انرژي        

 .را تعديل كنيد
 

 . در تعيين راهكارهاي كنترلي اولويت هاي ايمني سامانه را به شرح زير در نظر داشته باشيد .2
اجراي اين مرحله با پياده سازي فرايند       : ) به حداقل ممكن تقليل يابند     سك ها ي ر كهي  به طور (طراحـي ايمـن      •

در اين صورت امكان .  مي شودريامكان پذريـسك در فازهـاي ايـده و تفكـر و طراحي        ارزيابـي و مديـريت      
 .ي سامانه ها عملي مي شودريبه كارگشناسايي و حذف خطرات قبل از ساخت و 

تدابيـر ايمنـي بـه كليه ي تجهيزات و اقداماتي گفته مي شود كه قادرند خطرات را                  :  تدابيـر ايمنـي     ي تعبـيه  •
نمونه اي ... فيوزها، رله ها، شيرهاي ايمني و. ه اقدام افراد درگير با آن ها، كنترل كنند        شناسـايي و بدون نياز ب     

 .از اين تدابير به شمار مي روند
يي امكان كنترل خطرات را نداشته و به هنگام         به تنها  تدابير   ن گونه يا: فـراهم كـردن وسـايل هـشداردهنده        •

انواع آالرم هاي   . زم بـه افـراد بـسنده مـي كنند         بالفعـل درآمـدن خطـرات تـنها بـه ارائـه ي هـشدارهاي ال               
 . نمونه اي از اين تدابير محسوب مي شوندهشداردهنده

 تدابير براي موفقيت به اقدام كاربران       ن گونه يا... :  و آموزش ها ،  هاي عملياتي  گـسترش و بهبود دستورالعمل     •
 خواهد بود كه كاربران آموزش هاي       زيت آم يموفق استفاده از اين تدابير زماني       گريبـه عبارت د   متكـي هـستند؛     

 .  و به مفاهيم ارائه شده در آن ها عمل كنندفراگرفتهارائه شده را 
 نباشد الزم   قابل قبول  بنا به داليل مختلف امكان كاهش ريسك ها به حد            كـه ي  درصـورت : پذيـرش ريـسك    •

                                                 
1 Haddon 
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بيان هزينه هاي احتمالي كنترل     .  دهيد هزينه هاي احتمالي پياده سازي راهكارهاي پيشنهادي را برآورد و ارائه           .3
خطـرات بـه همـراه ميـزان كـاهش ريـسك مـورد انـتظار آن هـا، تـصميم گيري مديريت درباره ي پذيرش                          

 .راهكارهاي پيشنهادي را تسهيل مي نمايد
اين امر باعث مي شود كه      .  و مسئول مشخص تعيين كنيد     اجرابـراي راهكارهـاي پيـشنهادي مصوب، تاريخ          .4

 اهمال يا سستي مسئول دانسته و پيگير اجراي مصوبات          هرگونهص مـسئول خود را در برابر        واحـد يـا شـخ     
 .مربوطه باشد

 :رويكردهاي كلي براي كاهش ريسك هاي غير قابل قبول عبارتند از

 ) Hazard Elimination (ز بين بردن يا حذف خطرا) 1

بين برده شده يا حذف گردد و معموال با         راي كنترل هر خطر اول بايد تالش شود كه به ترتيبي خطر از               ب
. اين كار با تغيير تكنولوژي و فرآيند يا تعويض و جايگزيني مواد عملي مي گردد               .  خطر ديگري جايگزين مي گردد   

ي است وقتي فرآيندي تغيير يافت و خطر مورد بحث از بين رفت در فرآيند جديد هم خطر يا خطراتي وجود                        عطبي
واره سعي شود تا انتخاب فرآيند جديد به صورتي باشد كه خطرات جديد از نظر ميزان                   خواهد داشت كه بايد هم     

اشته باشند و ديگر نيازي      د ريسك در منطقه پايين خط سطح ريسك پذيري مشخص شده در ماتريس ريسك قرار             
م به سيستم آبي    ه عنوان مثال مي توان به تغيير رنگ هاي اتومبيل از سيستم حالّلي مرسو            ب  .به كنترل مجدد نباشد   

نگ ها از حالل هاي آلي به آب تبديل شده و بدين ترتيب خطر حالل ها               ر  base    جديد اشاره نمود كه در آن پايه يا       
 .از بين رفته و سيستم جديد ديگر خطري از اين بابت ندارد) خطرات تهديد كننده سالمتي(

 ) Hazard Limitation (حدود سازي خطرم) 2

.  بردن و حذف خطر وجود نداشته باشد بايد سعي نمود كه به نوعي خطر محدود گردد                 قتي امكان از بين   و
و هم از نظر زماني و هم از نظر گروه افرادي كه در معرض               )  جغرافيايي(محدود سازي مي تواند هم از نظر مكاني        

 هاي صنعتي در    و ايجاد شهرك    هامثال عدم صدور مجوز صنعتي براي اطراف شهر        .  خطر قرار دارند عملي گردد     
ممنوع ساختن  .  كشور نمونه اي از محدود سازي كليه خطرات صنايع به يك منطقه بنام شهرك صنعتي مي باشد                 

نيز نوعي محدود سازي    )  فقط انبار دار حق رفتن به داخل انبار دارد        (مواد شيميايي     ورود افراد متفرقه به داخل انبار     
نوعي محدودسازي  )  طبق برنامه نگهداري  (گهداري در شيفت روز      مي باشد و باالخره اجراي عمليات تعمير و ن         

 .زماني است

 ) Use of safety devices (ستفاده از طرح ها و دستگاههاي ايمنيا) 3

ستگاه هاي ايمني همانطور كه از نام آن ها پيداست دستگاه هايي هستند كه ايمني سيستم را فراهم                     د
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  : شند كه به عنوان نمونه به چند نوع زير اشاره مي شودمي نمايند و داراي انواع متعددي مي با
 
 (Fail-safe devices : FSD)دستگاه هايي كه به خاطر سيستم، از بين مي روند ) 1ـ3

متوقف مي شوند و سيستم را در حالت         فتند يا به عبارت دقيق تر     اين دستگاه ها به هنگام خطر از كار مي        ا
 نمونه مي توان به فيوز برق در ورودي ساختمان يا دستگاه اشاره كرد كه به                   به عنوان .  ايمن نگهداري مي كنند  

مي سوزد و باعث   )  خطر مدار كوتاه يا كشيده شدن بار زيادتر از حد           (محض بروز اشكال در سيستم برق رساني          
گاه متوقف  قتي فيوز  عمل كرد برق ساختمان يا دستگاه به كلي قطع و كار دست              و.  نجات سيستم يا دستگاه مي شود    

بعضي از اين نوع    .  نامند مي  (Passive)انفعالي      ز نوع  ا FSDبه همين دليل فيوز و امثال آنرا دستگاه هاي         .  مي شود
 را در حداقل سطح ايمن، حفظ مي كنند و باعث متوقف           هعملكرد، كار سيستم يا دستگا      هستند كه پس از    دستگاه ها

 .نامند  مي (Operational)ز نوع عملياتي   اFSD ستگاه هايآن ها را د. شدن كامل كار سيستم نمي گردند
 
 ) Safety Locks (قفل هاي ايمني) 2ـ3

  : فل هاي ايمني بر سه نوع مي باشندق
 
 قفل هايي كه خطر را در داخل به صورت محبوس نگه مي دارند و               (Lock-ins)   قفل هاي دروني  )لفا

. دادن سموم در يك هود يا قفسه مخصوص و قفل كردن درب آن             مثل قرار   .  اجازه نمي دهند كه در معرض باشند     
تجربه نمي تواند دسترسي به سموم داشته باشد و خطر            در مواقع ضروري و افراد با       بدين ترتيب هيچكس بجز    

 .و تابلوهاي برق نيز از اين نوع مي باشند قفل پست ها. قفل شده مي ماند داخل قفسه به صورت سموم در
قفل هايي كه بر عكس نوع اول خطر را در بيرون نگه داشته و اجازه                (Lock-outs)  وني قفل هاي بير  )ب

 بستن در ها و پنجره ها و كلّيه روزنه ها به هنگام آلودگي هوا يا نشت گاز در محوطه صنعتي نوعي                   .  ورود نمي دهند 
Lock-out   به داخل سالن و منزل جلوگيري      باشد كه خطر آالينده ها را در بيرون نگه داشته و از ورود آن ها                  مي

كليد هاي برق ضد انفجار نوعي از اين قفل ها به حساب مي آيند كه در محيط هاي داراي گازهاي قابل                    .  مي نمايد
 .اشتعال و انفجار نصب مي گردند

قفل هايي كه بطور خودكار و با بروز يك خطر، جريان باال دستي يا             (Inter-locks)  قفل هاي خودكار  )ج
مثال در ديگ هاي بخار اين نوع قفل با كم          .  يستم را در باال دست متوقف مي سازند تا خطري بوجود نيايد            كار س 

را   شدن جريان آب ورودي به ديگ كه خطر انفجار را در پي دارد بطور خودكار شير فلكه گاز ورودي به مشعل                        
در ماشين هاي تراشكاري به    .  ي نمايدمي بندد و از باال رفتن بيش از حد درجه حرارت در داخل ديگ جلوگيري م                 

محض باز كردن حفاظ شفاف روي قطعه كار قفل مزبور عمل كرده و برق موتور ماشين تراشكاري را قطع                           
 .مي نمايد تا هيچ بخشي از قسمت هاي گردان در دسترس تراش كار نباشد

 
 ) Minor Loss acceptance (دستگاه هاي تن به ضرر كم دادن) 3ـ3

ه ها باعث مي شوند كه با وارد شدن يك ضرر و زيان كم از ضرر و زيان هاي بزرگتر جلوگيري                    ين دستگا ا
ه در مخازن يا ظروف تحت فشار نصب مي شوند و به محض باال رفتن               ك Rupture disk  مثال صفحاتي بنام  .  شود
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رتيب از انفجار مخزن تحت     فشار داخل مخزن از حد مجاز تركيده و فشار را در مسير خاصي آزاد مي سازند و بدين ت                 
 .فشار جلوگيري مي نمايند

 
 ) Monitors (مانيتور ها) 4ـ3

ا اينكه بسياري از مانيتور ها براي نشاندادن وضعيت يك فرآيند، طراحي و نصب مي شوند و در جهت                     ب
آن ها هم شرايط و    بود كيفي كار و محصول آگاهي هاي الزم را در اختيار انسان قرار مي دهند ولي تعداد زيادي از                  هب

به .  موقعيت هاي پيش آمده خطرناك را به انسان نشان مي دهند تا با اقدامات الزم از وقوع حادثه پيشگيري نمايد                   
انيتور به منظور اهداف تكنيكي است تا راننده با            م عنوان مثال كيلومتر شمار اتومبيل در سرعت هاي پايين يك          

ولي همين مانيتور در    .   عوض كرده و استفاده بهينه از موتور داشته باشد         ديدن سرعت ماشين و موتور به موقع دنده       
 كيلومتر در ساعت به عنوان يك دستگاه ايمني عمل مي كند و به راننده پيش آمدن حالت                   80سرعت هاي باالتر از  

 .ا نشان مي دهد و هيچگونه كار تكنيكي را دنبال نمي نمايد رخطرناك
 
 ) Warning devices (هدستگاه هاي هشدار دهند) 5ـ3

ز آنجاييكه انسان به داليل مختلفي نظير فراموشكاري، خواب آلودگي و بي توجهي در بسياري از مواقع                   ا
به مانيتور ها توجه نكرده و حاالت خطرناك پيش آمده را متوجه نمي شود هميشه در كنار مانيتور ها دستگاه هاي                     

ت هاي خطرناك پيش آمده كه توسط       عينسان را به حاالت و موق      هشدار دهنده ضرورتا نصب مي شوند تا توجه ا         
مثال در صنايع شيميايي به محض باال رفتن مقدار گاز هاي خطرناك در             .  مانيتور ها نشان داده مي شوند جلب نمايد     

 يا در محيط كار و رسيدن عقربه مانيتور به نزديك حاالت خطرناك هشدار دهنده هاي صوتي                      هاداخل دستگاه 
هشدار دهنده هاي بينايي به صورت روشن شدن المپ يا           .  عمل كرده و توجه انسان ها را جلب مي نمايد         )  رمآال(

 .چشمك زدن المپ عمل مي كنند

 ) Escape & survival (ستفاده از طرح هاي فرار و بقاءا) 4

ودند و  ه مرحله فوق الذكر در برنامه كنترل خطر مخصوص جلوگيري از تبديل شدن خطر به حادثه ب                   س
حاال به سه مرحله ديگر برنامه كنترل خطر        .  ناميده مي شوند )  Pre - event  (اعمال كنترلي قبل از وقوع    اصطالحا  

اعمال هاي تبديل شدن خطر به حادثه مي باشند و اصطالحا بنام              دپرداخته مي شود كه به منظور كاهش پي آم         
ف در اين مراحل كاهش تا حد امكان پي آمدهــاي           هد.  وانده مي شوند خ  )Post - event  (كنترلي بعد از وقوع   

  ناتـوان كننـده   صدمــات  ،)Minor injuries  (جزئــي  صدمـــاتحـوادث مي باشــد كــه در چهـار بخــش       
)Disabling injuries(  ،    بيماري هاي ناشي از كار)  Work-related diseases(  خالصه  خسارات مالي   و 

 .شده اند
 به آن منظور طراحي، ساخته و نصب مي شوند كه انسان بتواند به محض وقوع حادثه                رح هاي فرار و بقاء   ط

براي اين گونه     بهترين مثال .  و تجهيزات را از مهلكه دور كرده و نجات دهد            خود و دارايي هاي خود نظير مواد      
اي فرار اضطراري   هدف از ايجاد راه ه   .  خصوص در مواقع آتش سوزي است     ب)  Exit  (طرح ها راه هاي فرار اضطراري   
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به عنوان يك طرح فرار وبقاء نشان مي دهد كه وجود هر راه اضافي در يك محيط كار يا ساختمان نمي تواند راه                        
 گاز هاي ناشي از     و اينگونه راه ها بايد عالوه بر مقاوم بودن در برابر حريق عاري از دود              .  فرار اضطراري تلقي شود   

 قابل تحمل براي انسان باشد تا بتواند از طريق آن ها خود را به سالمت از                 حريق بوده و حرارت هواي داخل آن ها      
 مهلكه وجود   زاز اين نوع طرح ها براي خارج ساختن مواد شيميايي ا          .  مهلكه دور كرده و به يك جاي امن برساند         

 .دارد كه نمونه بارز آن ها در مخازن مواد نفتي با سقف شناور نصب مي شود

 ) Rescue( گاه هاي امداديستم ها و دستس) 5

يستم و دستگاه هايي هستند كه به منظور امداد رساني به شخص گير افتاده در حادثه و بعضا به منظور                     س
مثال امروزه سقف اتومبيل ها را به صورت يكپارچه با روزنه اي در           .  نجات مواد و دستگاه ها طراحي و نصب مي شوند       

 سانتي متر بوده و تقريبا مربعي        65در حدود   ي   اين روزنه داراي ابعاد     .قسمت باالي سر راننده طراحي مي كنند      
 حادثه مخصوصا   عبه هنگام وقو  .  شكل است و دريچه اي به كمك ضربه يا پيچ آنرا در محل سقف اتومبيل مي بندد              

ش سقف بسيار   مواقعي كه حادثه در خارج از شهر ها و جاده هاي دور افتاده باشد پيدا كردن گاز استيلن و دستگاه بر                   
با خارج  .  زماني كه براي راننده مجروح و در حال خونريزي بسيار اهميت دارد              .  مشكل و نياز به زمان زياد دارد       

 . خدمات امداد رساني بهره مند مي گرددازساختن دريچه مزبور، كه به آساني امكانپذير است، راننده به موقع 

 ) Isolation (داسازيج) 6

يعني وقتي نتوانستيم در مورد يك خطر از         .  مه كنترل خطرات، جدا سازي مي باشد      خرين مرحله در برنا   آ
زي امراحل قبلي كنترل استفاده كنيم يا اينكه استفاده از مراحل قبلي در حد لزوم كفايت نكرد بايد به مرحله جداس                    

مقررات، اصال خطر تلقي    دسته از خطراتي كه با توجه به قوانين و            اين مرحله مخصوصا در مورد آن     .  پرداخته شود 
نمي شوند مانند وجود بعضي آالينده هاي شيميايي در هواي محيط كار به ميزان كمتر از حد مجاز كه قانونا به                         

 چون سردرد هاي مزمن و ناراحتي هاي عصبي       ي هاييصورت مشكل مطرح نمي گردد ولي در دراز مدت باعث بيمار         
 .تمي گردد بسيار مفيد و كاربردي اس. . . و 

 يعني جدا كردن فيزيكي يا ايجاد مانع بين فرد و خطر يا بين دستگاه و خطر كه از قرار گرفتن                      داسازيج
 كافي موجود باشد بين      تدر انبار هاي مواد شيميايي اگر وسع      .  فرد يا دستگاه در معرض خطر جلوگيري مي نمايد        

طبق (ايد فاصله كافي      ب)  Incompatible chemicals  (مواد شيميايي مختلف مخصوصا بين مواد ناسازگار          
وقتي وسعت انبار كافي نباشد مواد را       .  در نظر گرفته شود كه نقش جداسازي را ايفا مي نمايد          )  استاندارد هاي موجود 

 متر باالتر از سطح مواد انبار شده ايجاد           5/1نزديك بهم انبار مي كنند ولي بين آن ها ديواري به ارتفاع حداقل               
اين نوع جداسازي فيزيكي مخصوصا در طراحي كارخانه هاي صنعتي          .   كننده عمل نمايد   اعنوان جد مي نمايند تا به    

 .بسيار مورد توجه قرار دارد
همترين نمونه از   م)  Personal protective equipment = PPE  (وازم يا وسايل حفاظت فردي     ل

ي يا اضطراري وجود نداشت يا به        سيستم هاي جداسازي است وقتي امكان پيشگيري از نشت گاز در مواقع عاد              
درجات پايين وجود داشت ماسك هاي تنفس در اختيار قرار مي دهيم تا افراد با پوشيدن آنها سيستم تنفسي و حتي                    
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يند يا جداسازي كنند و بتوانند به سالمت از محيط آلوده             ادر مواقع خاص پوست خود را از آالينده ها حفاظت نم           
الزم به يادآوري است كه نقش اصلي لوازم حفاظت فردي همين جداسازي              .  گه دارند خارج شده و خود را ايمن ن       

 راست و بايد به هنگام وقوع حالت نامناسب و جهت دور شدن از محيط آلوده يا جدا بودن از خطر مورد استفاده قرا                       
 .گيرند

    نابعم
 . 1391انتشارات فن آوران، : تهران. مهندسي ايمني. محمدفام ايرج . 1

 .1391انتشارات فن آوران، : تهران. تجهيزات حفاظت فردي. فام ايرجمحمد . 2

 .1392انتشارات فن آوران، : تهران. ايمني و بهداشت براي مهندسين. ي آبادي مصطفيعلمحمدفام ايرج، ميرزايي  . 3

 .1394انتشارات فن آوران، : تهران). كليات و ارزيابي ريسك كيفي (1 ج،مديريت و ارزيابي ريسك. جهانگيري مهدي . 4
 

5. Oxford Learner's pocket Dictionary, New Ed. , Oxford University  press, 1996.   
 

6. Bretheric, L. Incompatible chemicals in the storeroom  Identification & segregation PP. 87-
101 in : safe storage of laboratory chemicals, Pipitone (Editor), John Willey & Sons, New 
York, 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
آرزوي مزيد توفيقات و عمر با       با درود به روان پاك استاد فقيد، زنده ياد، دكتر جواد عدل و                 

عزّت و سرافرازي و پويايي براي استاد عاليقدر، جناب دكتر ايرج محمدفام كه زحمت بازنگري               
 .اين مبحث را تقبل فرمودند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتاب جامع

 بهداشت عمومي

  پويا كيانمصطفي جهانگيري، دكتر مهديدكتر  / 3گفتار  / 5فصل 

 ايمني شيميايي
 فهرست مطالب 

 803.............................................................................................................اهداف درس

 803................................................................................................................. مقدمه-1

 804......................................................................................... حوادث و ايمني شيميايي-2

 804.......................................................................................... مديريت ايمني شيميايي-3

 805.........................................................................بندي و كدگذاري مواد شيميايي ه  طبق-4
 805............................................................................................................................كدهاي شناسايي مواد-4-1
 806...................................................................................)كدهاي اقدامات اضطراري(كدهاي شناسايي خطرات -4-2
 806.................................................................................................................. طبقه بندي كاالهاي خطرناك-4-3
 UN...........................................................807 طبقه بندي كاالهاي خطرناك  در هنگام حمل و نقل بر اساس سامانه -4-4
 GHS(......................................................808( سامانه ي هماهنگ جهاني طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي -4-5

 811............................................هاي كاالهاي خطرناك بندي و درج اطالعات روي بسته  ـ بسته5

 812.................................................................. ايمني نگهداري و انبارداري مواد خطرناك- 6

 814................................................................................ ايمني استفاده از مواد  شيميايي- 7
 814..................................................................................................................ي مواد شيميايي در منزل ايمن-7-1
 814.......................................................................................... ايمني كار با مواد شيميايي و سموم در كشاورزي-7-2

 815........................................................................................ حمل و نقل مواد شيميايي- 8
 815...................................................................................................... حمل و نقل پيمانه اي كاالهاي خطرناك-8-1
 816..................................................................................................................... حمل پيوسته مواد شيميايي-8-2

 816.....................................................يمني دفع مواد زائد خطرناك و پسماندهاي شيميايي ا-9

 816........................................ واكنش اضطراري در حوادث ناشي از مواد شيميايي خطرناك-10

 818............................................................................................................:منابع

 
 



 بهداشت حرفه اي / 5كتاب جامع بهداشت عمومي                                                                                                           فصل /  803

 

 
 

 
 
 

 ايمني شيميايي
Chemical safety 

 
 ** پويا كيانمصطفي دكتر * جهانگيريمهديدكتر 

  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز  *
  دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي**

  هداف درسا
 : در خواهد بودپس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قا 

 
 .م ايمني شيميايي را شرح دهدمفاهي  

 .ت مديريت مواد شيميايي را بيان نمايداهمي 

 . مني و فعاليت بين المللي در حوزه مواد شيميايي را بيان نمايداهداف برنامه اي 

 . طبقه بندي مواد شيميايي را تشخيص دهداستانداردهاي 

 .ي خطرات مواد شيميايي را بيان نمايد طبقه بندي و استانداردهاي شناسايروش هاي 

 . طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي را توضيح دهدسامانه هماهنگ جهاني 

 .مني در استفاده، نگهداري و انبارداري مواد خطرناك را توضيح دهداصول اي 

 .مني در حمل پيوسته و ناپيوسته مواد شيميايي را ذكر كنداصول اي 

 . اضطراري در حوادث ناشي از مواد شيميايي خطرناك را شرح دهدطاصول واكنش در شراي 

 مقدمه -1
ي مربوط به عوامل محيطي در ارتباط با         بار بيماري ها %  25 كه    اعالم مي دارد  ،سازمان جهاني بهداشت  

 در سال   “1برنامه محيط زيست سازمان ملل    ”ه شده توسط     بر اساس گزارش اراي     .تماس با مواد شيميايي است     
 تريليون دالر   12/4 به   1970ليارد دالر در سال      مي 171 در جهان از     د و حمل و نقل مواد شيميايي      ، ارزش تولي  2012

ز شناخته شده است و هرساله ني      حال حاضر، حدود يازده ميليون ماده ي شيميايي،           در . رسيده است  2010در سال   

                                                 
1 United Nations Environment Program (UNEP) 
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 مخاطرات و اطالعات ايمني و بهداشتي، فقط         ن درحالي است كه آگاهي از     مي شود، اي بسياري ديگر به آن افزوده      
 . و ايمني و بهداشتي بيشتر آن ها ناشناخته است         ي شناسسمبراي معدودي از اين مواد، موجود است و اطالعات            

دانش مربوط  كن در اين كشورها     لي.  ار سريعي دارد  استفاده از مواد شيميايي در كشورهاي در حال توسعه، رشد بسي           
 .محدود است مقابله با اثرات آن ها  اندك بوده و توانايي الزم براي،خطرات اين موادح و به كاربرد صحي

ار خطرناك اند   و دفع پسماندها بسي     و نقل  حملميايي در مراحل مختلف، اعم از توليد، نگهداري،          مواد شي 
ير  م  و مرگو رعايت نكردن اصول ايمني، ممكن است پيامدهاي ناگواري از سوختگي و تحريك ساده تا                        

 باري، همچون حريق و انفجار و رهايش وسيع مواد          زيست، بر اثر حوادث فاجعه      محيط افراد و آسيب به      ي گسترده
ن منظور، تاكنون اقدامات بسياري، در كشورهاي مختلف براي             بدي .سمي در محيط را به دنبال داشته باشد           

 همچنان   هاتالشميايي، صورت گرفته و اين        و استفاده ي ايمن از مواد شي       محدودسازي،  ي زنبرچسب،  طبقه بندي
 كار و سازمان جهاني بهداشت،       ي المللبين تأثير بيشتر اين موضوع، كارشناسان سازمان          براي.  درحال انجام است  

. ن كردند  تعيي 2“ ايمن از مواد شيميايي    استفاده ي”  2014 را در سال     ي احرفهشعار روز جهاني ايمني و بهداشت       
 و  ، نگهداري  و نقل  حملد،   اعم از تولي   3ايمني در فازهاي مختلف چرخه ي عمر مواد شيميايي       ن فصل، اصول    در اي 

 . مورد بحث قرار مي گيرد، مختصر طوربه واكنش اضطراري به حوادث ناشي از مواد خطرناك، ي نحوهدفع و نيز 

 حوادث و ايمني شيميايي -2
  سوزي آتش . ناميده مي شود  “4حوادث شيميايي ”،   مواد شيميايي پديد مي آيد    هايحوادثي كه بر اثر واكنش    

ن اي.   هستند  حوادث شيميايي  سه نوع اصلي  )  ها، مايعات يا مواد جامد پودري      گاز  (5نشت ماده ا  انفجار و رهايش ي   
معموالً فراواني وقوع حوادث شيميايي       . رخ داده و يا هر يك باعث بروز ديگري شوند           ند به تنهايي  حوادث مي توان 

، )1976(تاليا   اي 7، سوزو )1984( هند   6ميايي در شهرهاي بوپال   حوادث شي .  شديد است  آن ها   امدولي پي باال نيست،   
ن حوادث  بارترين و خسارت  ترياز معروف )  2003(شگاه تگزاس در آمريكا     و پاالي )  1974( انگلستان   8فيليكس بورو 

 و نيز ايمني جامعه، كنترل اين گونه        مين دليل يكي از مباحث اصلي در ايمني صنعتي         به ه.  شيميايي جهان هستند  
 و   گويند كه دربردارنده گستره اي از اقدامات فني       مي “9ايمني مواد شيميايي  ”به اين بخش از ايمني،      .  حوادث است 

 . و نقل، ذخيره سازي و كاربرد مواد شيميايي است در مراحل خريد، حملريتيمدي

 مديريت ايمني شيميايي -3
.  سالمتي انسان و محيط زيست، يك مسئله جهاني است           بر روي  مياييمواد شي ت  ها در مورد اثرا   نگراني

                                                 
2 Safe use of chemicals 
3 Chemical Life Cycle 
4 Chemical accident 
5 Release 
6 Bhopal 
7 Seveso 
8 Flixborough 
9 Chemical safety  
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شان داشته   و زيست محيطي متنوعي بسته به نوع و تركيب           بهداشتي امدهاي مواد مي توانند پي   ن است كه اي   هيبدي
 در نظر    شوندن الزم است مقتضيات يكساني براي كليه مواد شيميايي كه توليد يا وارد يا مصرف مي                 بنابراي.  باشند

ميايي از طريق   گرفته شده و اطالعات الزم براي حفاظت كاركنان و مصرف كنندگان در برابر خطرات مواد شي                   
ها، ن راستا تاكنون برنامه    در اي .  كاهش مواجهه، جايگزيني مواد خطرناك و تدوين مقررات كاري، فراهم گردد              

 و كشوري تدوين و اجرا شده        اي بين المللي، قاره  هايان مختلفي از سوي سازم     هاينامهن، معاهدات و نظام   قواني
 اطالع از جزئيات هر     ند براي  مي توان خوانندگان گرامي .   مي شود مطرحها  نجا عناوين برخي از اين برنامه      در اي  .است

 . منابع مندرج در انتهاي اين گفتار، رجوع نمايندها به كدام از اين برنامه
 (IPCS) 10اد شيميايين المللي ايمني موبرنامه بي -
 11)170شماره  (ون مواد شيميايي سازمان بين المللي كاركنوانسي -
 (IOMC) 12ن سازماني براي مديريت مطلوب مواد شيمياييبرنامه بي -
 (SAICM) 13افت برنامه بين المللي مديريت مواد شيمياييرهي -
 (REACH) 14ابي، اجازه مصرف يا محدوديت كاربرد مواد شيميايينظام نامه ثبت، ارزشي -
 (CLP) 15بندي مواد و تركيبات شيمياييبندي، برچسب گذاري و بستهقانون دسته -
 (OSHA-HCS) 16مني و بهداشت امريكااستاندارد مبادله اطالعات خطر اداره اي -
 ملي ايمني شيميايي ايران) پروفايل(ه نمايه پروژه تهي -

  و كدگذاري مواد شيمياييطبقه بندي -4

 اد شناسايي موكدهاي-4-1

فرمول مولكولي، فرمول ساختاري، نام ژنريك      :   هاي مختلف نامگذاري ميشوند، مانند    مواد شيميايي به راه   
با وجود آنكه هر يك از اين شيوه ها در جاي خود مي تواند مناسب              .  يا كلي يا جنسي، نام اختصاصي يا نام تجاري         

 كه  “17س اختصارات شيميايي  سروي”  .روبه رو مي كند باشد، اما بازيابي اطالعات مربوط به هر ماده را با مشكالتي            
هاي بين المللي براي كدگذاري مواد شيميايي        دو نمونه از روش    UNعدد   و  خوانده مي شود  CAS به اختصار عدد  

   “18هاه بين المللي راه آهن   اتحادي”.  اندهستند كه به ترتيب توسط انجمن شيمي امريكا و سازمان ملل ارايه شده              
ولت در شناسايي مواد حمل شده از طريق راه آهن، سيستم كدگذاري، ارايه نموده است كه تحت                     ز جهت سه  ني

                                                 
10 International Program on Chemical Safety (IPCS) 
11 ILO Chemicals Convention, 1990 (No. 170) 
12 Inter-Organization Program for the Sound Management of Chemicals (IOMC) 
13 Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) 
14 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) 
15 Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures Regulation (CLP Regulations)  
16 OSHA Hazard Communication Standard (OSHA-HCS) 
17 Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number 
18 International Union of Railways (UIC) 
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 . شناخته مي شود“19كد استاندارد شده كاالها”عنوان 

 )كدهاي اقدامات اضطراري(كدهاي شناسايي خطرات -4-2

 براي نيز هاييكد است، آمده بوجود شيميايي مواد شناسايي منظور به كه المللي بين كدهاي بر عالوه
شماره ”  .اندن شده  آن ها تدوي   شناسايي خطرات مربوط به مواد شيميايي و نحوه مقابله با شرايط اضطراري                  

معاهده ”ز شناخته مي شود يك استاندارد اروپايي است كه بر اساس               ني 21كد كملر م  كه به نا    20 خطر شناسايي
 ايجاد يك سيستم واحد شناسايي خطر         براي 22ادهاروپايي حمل و نقل بين المللي كاالهاي خطرناك از طريق ج           

كد ”).  ده مي شود  نامي ADRاين معاهده بر اساس معادل فرانسوي آن به اختصار           (مواد شيميايي ايجاد شده است       
 انگلستان ارايه شده است و در كشورهاي بريتانيا،           توسط اداره آتش نشاني    Hazchemكد  ا   ي “23اقدام اضطراري 
 امدادي مانند   هاياين كد، نشان دهنده نوع اقدام كنترلي است كه تيم          .  و مالزي استفاده مي شود   استراليا، نيوزيلند   

  انجمن ملي  704استاندارد شماره   .  آتشنشاني يا پليس در هنگام بروز حوادث مربوط به هر ماده بايد انجام دهند                
مواد براي واكنش در شرايط      سيستم استاندارد شناسايي خطرات      ”حفاظت در برابر حريق امريكا با عنوان           

رنگي ـ   اد مي شود، يك روش كدگذاري     از آن ي     “25لوزي حريق ”ج تحت عنوان     كه در اصطالح راي      “24اضطراري
 .   را ارايه داده استعددي

و قابليت  )  سمت چپ (، مواد را در سه گروه اصلي، شامل خطر مربوط به سالمتي به رنگ آبي                  خطر لوزي
، قرار مي دهد و    )سمت راست (مواد به رنگ زرد     )  ناپايداري(و خطر واكنش پذيري    )  باال(ز  اشتعال پذيري به رنگ قرم   

قسمت .  ميزان شدت هريك را در پنج رتبه از صفر، يعني حداقل خطر، تا چهار، يعني خطر شديد، مشخص مي كند                   
عمول، كه رنگ سفيد است، خطرات خاص، از جمله واكنش پذيري غيرم                )  سمت پايين (چهارم لوزي خطر      

 با  Wبا آب را نشان مي دهد؛ براي مثال خطر واكنش پذيري با آب را به صورت حرف                ...  اكسيدكنندگي، پرتوزايي و    
 ).1شكل ( اند ، نشان داده“” كه از مركز آن ميگذردخطي

  كاالهاي خطرناكطبقه بندي -4-3

 قادرند كه ا بيولوژيكي هستند  ي و فيزيكي شيميايي، منشاء عوامل با  و مواد كليه  شامل 26“خطرناك مواد”
 براي طبقه بندي    مختلفي وه هايشي دهه هاي گذشته    طي.  اندازند مخاطره به را محيط و انسان ايمني و سالمت

 و  27 سازمان ملل متحد     خطرناك  كاالهاي ن ميان، سامانه ي طبقه بندي    در اي .   ارائه شده است    ،مواد خطرناك 

                                                 
19 Standard Commodity Code (NHM) 
20 Hazard Identification Number (HIN) 
21 Kemler code 
22 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 
23 Emergency Action Code (EAC) 
24 Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response 
25 Fire Diamond 
26 Hazardous materials (Hazmat) 
27 UN Dangerous Good System 
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، سامانه ي سازمان ملل  در  .   است  مختلف كاربرد گسترده تري يافته    ورهاي در كش  28 مواد زيان آور  سامانه ي اروپايي 
 خطرناك از ديدگاه ايمني و برحسب خطرات         است و كاالهاي    و نقل توجه شده    عمدتاً به خطرات مواد هنگام حمل     

 نبه ي  عوامل شيميايي عمدتاً از ج      ، تقسيم بندي سامانه ي اروپايي در  .   مي شود طبقه بندي و برچسب گذاري  حاد،  
؛ همچنين از جنبه ي خطرات فيزيكي، مواد را به دو             بهداشتي، براساس اثرات حاد و مزمن مواد صورت مي گيرد          

، همه ي  ميايي زيان آور منظور از مواد شي   .   مي كنند  طبقه بندي 30 خطرناك  و كاالهاي  29ميايي زيان آور مواد شي گروه  
 بر سالمتي  موجب اثرات زيان آور      ، معموالً به تدريج  هااست كه تماس با آن     ميايي و آالينده هاي محيطي      مواد شي 

 مواد بر   ميايي زيان آور براساس اثرات طوالني مدت     عوامل شي ن سامانه،   ايدر  .  انسان و موجودات زنده مي شود     
و مزمن است كه بر اثر       م  وخيار  ي بسي زايي اثر مثال سرطان   براي؛  تقسيم بندي و مطالعه مي شود     افراد   سالمتي
 . مي شودجاد با غلظت كم ايميايي زيان آور با عوامل شي مكرر و طوالني مدتيتماس ها

 

  ـ لوزي حريق1شكل 
 

د آني سالمت و ايمني     باعث تهدي ميايي يا ساير عواملي هستند كه       شامل مواد شي  ز  ني خطرناك   كاالهاي
واكتيو و  ، به مواد رادي   ميايياد شي بر مو   ، عالوه  كاالهاي خطرناك  در تقسيم بندي .  مي شوندزات و محيط     و تجهي  افراد

 .مي كنندمواد عفوني نيز توجه 

 UNدر هنگام حمل و نقل بر اساس سامانه   كاالهاي خطرناكطبقه بندي -4-4

 گروه، شامل هشت گروه مشخص و يك گروه مواد متفرقه،            9ن سامانه، كاالهاي خطرناك در      در اي 
ه هاي يك تا شش، داراي زيرگروه هايي هستند كه نشاندهنده          كاالهاي خطرناك در گرو    برخي.  طبقه بندي مي شود 

عالوه بر  .  گازهاي اشتعال پذير هستند  .  2,1جنبه ي مشخصي از خطرات ماده است؛ مثالً گروه دوم گازها و زيرگروه             

                                                 
28 EC System for Hazardous substances 
29 Hazardous Substances 
30 Dangerous Goods 
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 ز وجود دارد كه نشاندهنده خطر نسبي ماده در يك            ني 31اي بسته بندي  گروه ه اين، در برخي گروه ها، تقسيم بندي     
بندي با اعداد يونايي    شماره گروه بسته  .    PGIاد  ، خطر زي  PGII، خطر متوسط    PGIIIگروه است؛ يعني خطر كم      

اين احتمال وجود دارد كه يك ماده به دليل          .  نوشته مي شود تا با شماره گروه ماده خطرناك، اشتباه گرفته نشود            
 و گروه بسته    8 غليظ در گروه     يد سولفوريك اس.  رد قرار گي  ميزان غلظت خود در بيش از يك گروه بسته بندي           

محلول رقيق اين اسيد كه به عنوان لوله بازكن فاضالب منازل            .  گردد مي  طبقه بندي  (Class 8, PG II)2بندي  
 (Class 8, PG III)  3تر در گروه بسته بندي        و به دليل خاصيت خورندگي پايين        8فروخته مي شود در گروه      

 . مي شودطبقه بندي
، مشخص  ده مي شوند  كه پالكارد نامي     هاي لوزي شكل مخصوصي     هر گروه، با برچسب      خطرات

گاهي، چنانچه ماده اي عالوه بر خطر اصلي، خطر ديگري نيز داشته باشد، با يك لوزي كوچكتر، در                   .  مي شود
 .ست ماده اي خورنده و درعين حال، سمي ا       اسيد هيدروفلوريك كنار لوزي اصلي، مشخص مي شود؛ براي مثال        

 :  عبارتند ازUNسامانه اي نه گانه مواد در گروه ه
 مواد منفجره: 1گروه  •
 گازها: 2گروه  •
 عات آتشگيرماي: 3گروه  •
 رجامدات آتشگي: 4گروه  •
 د كننده و پراكسيدهاي آليمواد اكسي: 5گروه  •
  و عفونيمواد سمي: 6گروه  •
 واكتيومواد رادي: 7گروه  •
 مواد خورنده: 8گروه  •
 رناك متفرقهمواد خط: 9گروه  •

 )GHS( هماهنگ جهاني طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي سامانه ي -4-5

،  ها و كشورهاي مختلف     سازمان ملل متحد با كمك متخصصان متعددي از سازمان             2002در سال    
 ني جها  هماهنگ سامانه ي”، با عنوان    ارهاي طبقه بندي و تبادل اطالعات خطر      ي معي  هماهنگ سازوكاري را براي  

ستم هماهنگ بين المللي شامل دو جزء زير        سي.  ارائه كرد )  GHS  (32“طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي    
 : است
ست محيطي و ، زيميايي بر اساس خطرات بهداشتيطبقه بندي مواد شيارهاي همسو و هماهنگ براي معي •

 فيزيكي آنها
  اطالعات ايمنياي و برگه هعناصر همسو و هماهنگ مبادله اطالعات خطر شامل الزامات برچسب گذاري •

                                                 
31 Packaging Groups 
32 GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
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در . مي شوند  طبقه بنديحيطي، و خطرات م و خطرات بهداشتي خطرات فيزيكيمبناي سامانه، مواد برن در اي 
  تا حدودي از سامانه ي مواد بر سالمتيكايي و در طبقه بندي اثرات آمري خطرات فيزيكي از سامانه يطبقه بندي

ي ازون ز اليه ي و نيط آبر موجودات محيطي نيز شامل خطرات مواد بخطرات محي. اند الهام گرفته اروپايي
 .مي شود

  و بهداشتي و   زيكيي خطرات في  نه بودن اطالعات ضروري در زمي       دسترس رنان از د  اطمي  ،GHSهدف از   
  سامانه ي  كارگيري پيش بيني شده است كه به    .  استط  منظور ارتقاي سالمتي انسان و محي       ، به طي مواد  محي زيست

براساس ط  تنها موجب ارتقاي سالمت انسان و محي           ، نه )GHS  (هماهنگ جهاني طبقه بندي مواد شيميايي      
، GHSدر  .  آسان خواهد كرد   مواد شيميايي را نيز       ، تجارت جهاني  ن سامانه ، بلكه اي   خواهد شد  اي جهاني  سامانه

 هاي  و برگه  33 ها، شامل برچسب  اي هماهنگ تبادل اطالعات خطر      و راه ه   مواد برحسب نوع خطرات     طبقه بندي
 .است كه شرح آن در ادامه خواهد آمد) SDS(اطالعات ايمني 

 
 م هر كدام  و مفاهيGHSدر  مياييمواد شيخطر م عاليـ  1جدول 

 
 خورنده

 
 گاز تحت فشار

 
 د كنندهاكسي

 
 خطر اشتعال

 
 خطر انفجار

م خطرات  عالي
 فيزيكي

 
 
 خطر بر سالمتي

 
 ورندهخ محرك

 
 سمي

عاليم خطرات  
 بهداشتي

   

  
  آور براي    انزي

 محيط زيست

عالمت خطر    
 ست محيطيزي

 GHSبرچسب  -4-5-1

ر ، از شش قسمت زي    GHSبرچسب استاندارد   .   نشان داده شده است    GHSك نمونه از برچسب      ي 2در شكل   
 :تشكيل شده است

 ...، دربرگيرنده ي نام ماده و شماره ي بين المللي و  ماده ي خطرناكمشخصات شناسايي .١
                                                 

33 Labeling 
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.  دهدبي از عناصر گرافيكي است و خطرات ماده ي شيميايي را نشان مي                    كه تركي   34 نگاشتصورت .٢
در .   بر زمينه اي سفيد و در لوزي قرمز رسم مي شود            به رنگ مشكي   GHS در   35صورت نگاشت هاي خطر 

GHS  9    1در جدول    .   سه گانه خطرات معرفي شده است         بندي نشان دادن دسته     عالمت خطر براي 
 بهداشت و    سه گروه خطرات فيزيكي،     براي GHS  هاي خطر و مفهوم هر كدام روي برچسب        هايعالمت

 .اندط زيستي معرفي شدهمحي
” خطرات شديد و كلمه ي        براي “Danger”ن عبارات شدت خطر را با درج كلمه ي            اي 36:عبارات هشدار  .٣

Warning“خطراتي با شدت كمتر، نشان مي دهد براي . 

 
 GHSميايي بر اساس  نمونه  برچسب مواد شي: 2شكل 

 
 .ف ماهيت خطر است كه شامل توصيشرح خطر .٤
 پيشگيري يا كاهش اثرات زيان آور ناشي از نگهداري يا كار ناايمن با                ي  نحوه 37،اطيت احتي شرح اقداما  .٥

ماده را ارائه مي كند كه در چهار دسته ي پيشگيري، واكنش، نحوه ي نگهداري و نحوه ي دفع طبقه بندي                    
 .در اين قسمت، اطالعاتي درباره ي كمك هاي اوليه نيز ارائه مي شود. مي شود

                                                 
34 Pictogram 
35 Hazard pictograms 
36 Signal word 
37 Precautionary statement 
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، شامل نام و نشاني و شماره ي تلفن كه با استفاده از آن ها، امكان تماس با                 ن كننده ي ماده  ميمشخصات تأ  .٦
 .سازنده فراهم مي شود

 (SDS)مني برگه اطالعات اي -4-5-2

 سندي است كه دربردارنده اطالعاتي در زمينه اثرات سوء حاصله از تماس با مواد                 ،برگه اطالعات ايمني  
و همچنين خطرات احتمالي مواد شيميايي در هنگام استفاده، انبار، حمل و نقل و                 آن ها  شيميايي و نحوه كار با       

 جزو اصلي و    SDSتهيه  .  جابجايي آن ها بوده و نيز روش هاي كاري و اقدامات فوري در هنگام وقوع خطر است                
 وسيله توليد   ه ب SDSاطالعات موجود در    .   هاي كاري است  ضروري در توسعه برنامه بهداشت و ايمني در محيط         

  .كننده محصول، فراهم شده و جامع تر از مطالب موجود در برچسب ها است
 مواد خطرناك توليدي خود      همه ي SDS طور كلي، سازندگان و واردكنندگان مواد شيميايي موظف اند           به

يد اطالعات   با  شركت خارجي  SDSموادي كه در خارج از كشور تهيه مي شوند، عالوه بر             .  را تهيه و عرضه كنند    
ضمناً استانداردها و حدود مجاز تماس ملي نيز بايد در           .  تماس با شركت هاي داخلي واردكننده را نيز داشته باشند         

 مواد را   SDSن خريداران و مسئوالن ايمني محيط كار، وظيفه دارند كه           بنابراي؛  استفاده از آن ها مد نظر قرار گيرد      
 .دسترس استفاده كنندگان و كاركنان قرار دهنده كنند و آن ها در محيط كار، در تهي

 39ن المللي استانداردسازمان بيو ) ANSI (38مؤسسه ي ملي استاندارد آمريكا هاي مختلفي نظير سازمان          
)ISO (ايمني و بهداشت شغلي آمريكا ي و اداره )OSHA (اطالعات ايمني، هاي هاي متفاوتي را براي برگهقالب 

در سامانه ي هماهنگ جهاني، . د كه محتواي اطالعات مندرج در آنها، اختالف كمي با هم دارندارائه كرده ان
 كند كه شرح  گروه از اطالعات را ارائه ميSDS (16( اطالعات ايمني ي برگه) GHS(طبقه بندي مواد شيميايي 

 . آمده است2آن در جدول 

 طرناك كاالهاي خهاي و درج اطالعات روي بستهبنديبسته ـ 5
 كوچك حمل مواد شيميايي، برخي اطالعات جهت تعيين نوع ماده                 هاي بسته بندي جعبه    بر روي   

 DOTدر استاندارد   .  ز نوع بسته بندي ماده شيميايي ارايه مي شود        ها، نوع خطرات آن ها و ني      شيميايي درون جعبه  
 . شيميايي، درج مي شوند مواد هاي بسته  بر روي42عالمت و 41پالكارد، 40برچسباطالعات به سه شكل 

 GHS بر اساس   اطالعات ايمني ي  برگه اطالعاتي گروه هايـ  2جدول 
 فردي عنوان

 1  مادهشناسايي
 2  خطرشناسايي

                                                 
38 American National Safety Institute 
39 International Standard Organization 
40 Label 
41 Placard 
42 Marking 
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 3 بات و اجزاي تشكيل دهندهاطالعات تركي
 4 ي اوليهكمك ها
 5  حريق اطفاي

 6 زش هاي احتمالي شامل ريط اضطراري،اقدامات در شراي
 7  و انبارداريرينگهدا

 8 كنترل تماس و حفاظت فردي
 9 ات فيزيكي ـ شيميايي خصوصي

 10 داري و واكنش پذيريپاي
 11  شناسياطالعات سم

 12 ست محيطياثرات زي
 13 ه دفع مواد زائدنحو

 14 اطالعات حمل و نقل
 15  شامل استانداردها،اطالعات قانوني

 16 ر اطالعاتساي
 

 
حاوي مقدار محدود    «ژه  وي عالمت    4شكل  

 »كاالي خطرناك در حمل و نقل هوايي

 
حاوي مقدار محدود    «ژه   عالمت وي   3شكل

 »كاالي خطرناك در حمل و نقل زميني
 

 كوچك و گاه     بندي بسته  هستند كه بر روي      استاندارد مواد و كاالهاي خطرناك        نشانگرهاي هابرچسب  
 مخازن بزرگ و تانكرهاي حمل مواد       ها كه بر روي   تر برچسب  مقاوم تر و به انواع بزرگ  .  مخازن ثابت، نصب مي شوند   

 كه   اطالق مي شود  هايير عاليم، كدها و برچسب     به ساي  ها عالمت.   گفته مي شود  پالكارد،  شيميايي نصب مي شوند  
ي بسته   را در خصوص محتوا    تري و اطالعات افزون   ا چسبانده مي شوند  ها چاپ ي  ان حمل مواد بر روي بسته     در جري 

د عالمت نشان    باي  بزرگي كه مقادير محدودي از كاالهاي خطرناك را حمل مي كنند           يل نقليه وساي.  ارايه مي دهند 
د بر    باي  4همچنين عالمت نشان داده شده در شكل         .  ند را در جلو و عقب خودرو نصب نماي         3داده شده در شكل     

 . چسبانده شوددكاالهاي خطرناكي از طريق هوايي منتقل مي شونروي جعبه 

 مني نگهداري و انبارداري مواد خطرناكاي - 6
 عمر مواد شيميايي، انبارداري و نگهداري اين مواد است كه در صورت رعايت               ي از مراحل مهم در چرخه    

. نكردن اصول ايمني، ممكن است بسيار خطرناك باشد و حوادثي نظير آتش سوزي و انفجار در پي داشته باشد                      
 جادايد گازهاي خطرناك يا     ممكن است با هم واكنش دهند و با تولي        ميايي در مجاورت با يكديگر      شيمواد  برخي از   

انبار نگهداري مواد شيميايي بايد استانداردهاي ايمني        .    ط خطرناكي را به وجود آورند      ، شراي  سوزي و انفجار  آتش
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 محل آن به  حريق داشته باشد و      الزم را از نظر محل احداث، مشخصات ساختماني، تجهيزات ايمني و اطفاي                 
 ق،ي حري ل اطفا  و وساي   امدادي  سه جهت اطراف ساختمان، براي خودروهاي         كم،شود كه دست   انتخاب   نحوي

در نگهداري مواد نيز بايد اصول ايمني الزم براساس ويژگي هاي مواد شيميايي در نظر              .  شته باشد دا  امكان دسترسي 
 : عبارت است ازبرخي از مهمترين اين اصول. گرفته شود

ميايي را در بسته هاي كوچك و برحسب نياز، خريداري كنيد تا بدين ترتيب ريسك شكستن و                 همواره مواد شي   ـ   1
تركيب شدن با ديگر مواد و ايجاد جرقه و همچنين انقضاي مواد به علت نگهداري طوالني مدت، كاهش يابد؛                       

اد شيميايي را در ظروف كوچك خريداري كنيد، چون            همچنين براي فعاليت هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي، مو        
 .ظروف شيشه اي بسيار مستعد شكستن هستند

اين .  د تاريخ دريافت مواد شيميايي و تاريخي را كه براي اولين بار در ظروف آن ها باز مي شود، ثبت كرد                      باي ـ   2
ي تشكيل مي دهند، حائز اهميت      مسئله به ويژه براي موادي كه به سرعت فاسد مي شوند يا پراكسيدهاي انفجار              

 تركيباتي هستند كه ناپايدارند و خاصيت انفجاري دارند و به گرما، اصطكاك، نور و نيز                    پراكسيدهاي آلي .  است
همه ي مواد شيميايي يا سيلندرهاي گازي كه تاريخ مصرفشان براساس           .  عوامل اكسيدكننده و احياكننده حساساند    

 .د به نحوي مناسب دفع شوند گذشته باشد، بايSDSهاي مندرج در مفاد مندرج در برچسب يا توصيه 
ت كرد؛ بدين معنا كه موادي كه زودتر وارد انبار شده اند،            را رعاي  43FIFO مواد شيميايي بايداصل     در نگهداري  ـ   3

 .بايد زودتر نيز از انبار خارج يا مصرف شوند
گاز موجود در انبار يا آزمايشگاه را تهيه كرده و آن را               از مواد شيميايي و سيلندرهاي        همواره فهرست كاملي   ـ   4

 .به روز نگه داريد
  جابه جايي مواد خطرناك از ظروف مخصوص استفاده كنيد؛ براي ـ 5
 مايعات اشتعال پذير و مايعات احتراق پذير در فضاهاي طراحي شده براي اين كار،              حداكثر مقدار مجاز نگهداري    ـ   6
 . بر فوت مربع، از كف است ليتر19 گالن، معادل 5
 و نيز كار با مواد شيميايي اشتعال پذير بايد ترتيبي داده شود تا از تشكيل مخلوطي اشتعال پذير                  هنگام نگهداري  ـ   7

 ميزان استفاده،    محدودسازيبراي اين كار، بايداز طريق اقداماتي همچون تهويه يا              .  يا انفجاري اجتناب شود    
 . آن فراتر نرودLELدرصد 25ت ماده ي اشتعال پذير، از تمهيداتي صورت گيرد كه غلظ

 .  شوند نگهداري44 بهتر است درون ظروف ايمن ويژه ي مواد اشتعال پذيرمواد اشتعال پذير ـ 8
 بندي انبار محل نگهداري مواد شيميايي بايد به گونه اي باشد كه ضمن طبقه بندي مواد از استحكام كافي                  قفسه  ـ 9

 خطر ريزش مواد شيميايي را به حداقل برساند برخوردار بوده و 
 كه با ساير مواد يا با اجزاي تشكيل دهنده ي ديگر مواد، واكنش                  موادي  (45ميايي ناسازگار مواد شي 
جداسازي .  د به نحوي در كنار هم قرار گيرند كه واكنش بين آن ها خطري را به وجود نياورد                باي)  ناخواسته مي دهند   

                                                 
43 First Input First Output 
44 Safety can 
45 Incompatible Material  
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 حفظ فاصله و چه از طريق مانع، بايد به  اندازه اي كافي باشد كه از اختالط دو ماده درصورتي                     مواد ناسازگار، چه با   
بدين منظور مي توان از سيني هاي فايبرگالس براي       .  كه ظروف حاوي آن ها سقوط كنند و بشكنند، جلوگيري كند          

 . محدودسازي و محصور كردن ريزش هاي احتمالي مواد استفاده كرد

 ستفاده از مواد  شيمياييمني ااي - 7
اين حوادث  .  اري از حوادث مواد شيميايي در هنگام استفاده از اين مواد در نقطه مصرف رخ مي دهند                 بسي

بدين منظور الزم است     .  عمدتا ناشي از عدم آگاهي مصرف كنندگان از خطرات و خواص مواد شيميايي است                  
 مورد نياز در هنگام استفاده از مواد شيميايي به صورت              دستورالعمل نحوه استفاده، خطرات مواد و اصول ايمني         

در ادامه  .  واضح بر روي برچسب مواد شيميايي درج گردد و آموزش هاي الزم به افراد در اين خصوص داده شود                    
 . اصول ايمني استفاده از مواد شيميايي خانگي و نيز سموم و آفات كشاورزي بيان مي گردد

 ر منزلمني مواد شيميايي داي -7-1

اجاق (نده هاي فرها    شوي ، مواد ضدعفوني كننده،     ها دترجنت  از مواد شوينده،    امروزه از انواع مختلفي    
  برخي از اين مواد   .  ها استفاده مي شود   ها در خانه   ، مواد خشك كننده، نرم كننده       هوا   هاي ، خوشبوكننده )وتنورها

 ديگر داراي    داراي خاصيت خورندگي و برخي       نده هاد كننده ها و ضدعفوني كن     سفي  لوله بازكن،   جرم گير، ر  نظي
با جوهر نمك،  لوله بازكن محتوي سود سوزآور با ظروف و                    وايتكس رنظي(واكنش پذيري هستند     خاصيت  

هرچند باعث پاكيزگي مي شود اما رعايت نكردن نكات دقيق مصرف، مي تواند               ن مواد   اي).  اتصاالت آلومينيومي 
استفاده نادرست از اين مواد در كوتاه مدت و طوالني مدت مي تواند منجر به                    .  دسالمتي را به مخاطره انداز      

شوينده هاي مورد مصرف، بدليل داشتن مواد اسيدي لكه بر قوي، عموما               .   گردد بيماري هاي پوستي و تنفسي    
د، استفاده مكرر از    چربي وجود دار  خاصيت از بين برنده چربي ها را دارند و از آنجا كه در پوست نيز اليه محافظي از                  

مواد شوينده بدون محافظ همچون دستكش سبب خواهد شد تا ضمن از بين رفتن مقدار چربي اليه شاخي پوست،                   
آسيب هاي ياد شده ابتدا به شكل جمع نشدن دست بروز پيدا مي كند و سپس باعث                 .  به آن آسيب جدي وارد آيد      

 پس از ايجاد خارش به عنوان شروع موارد حاد، التهاب           مي شود تا شيارهاي دست واضح تر از قبل مشخص شود و          
 .و اگزما ايجاد مي شود كه گاهي همراه با عفونت و ترشح پوستي خواهد بود

 و سموم در كشاورزيمني كار با مواد شيميايي اي -7-2

رع  مختلفي در مزا   مياييمواد شي .  باشد ها، از مخاطرات مهم در كشاورزي مي       مواجهه با سموم و آفت كش     
 كردن ظروف و    زسود سوز آور براي تمي    :   موارد اشاره نمود   نبه كار برده مي شود كه از جمله آن ها مي توان به اي            

ل، كاربونات سديم براي تميز كردن و          وساي ن براي ضدعفوني كردن اي     م سدي پوكلريتهي...   و ردوشي شي لوساي
 هرز كه اين    هاي  علف اي مبارزه با آفات و     بر هايي كش  آفت چربي زدائي وسايل جوجه كشي و همچنين سموم و         

قبل از استفاه ازاين مواد حتما بايستي برگه          .  مواد خود مي توانند خطرات زيادي را براي كشاورزان ايجاد كنند            
اطالعات ايمني اين مواد را كه بر روي ظروف آن ها قرار دارد مطالعه شده ودقيقا بر مبناي همان راهنما براي حمل                     
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ميايي به شكل حاد و مزمن  بايد اجتناب         از قرار گرفتن در معرض موادشي     .   دفع آن ها استفاده شود    فاده و ونقل و است  
.  ها به شكل حاد مي تواند منجر به مسموميت هاي كشنده و شديد گردد                قرار گرفتن در معرض آفت كش        .شود

 .به سوختگي و مسموميت مي گردد     بلعيدن تصادفي تميز كننده هاي خط لوله ها و كانال ها توسط بچه ها منجر                
تنفس و  ق  معموال از طري  تماس با مواد شيميايي     .ميايي و آفت كُش ها ريسك سرطان را باال ميبرد       تماس با مواد شي   

شامل دستكش ماسك لباس مناسب     وجود وسابل محافظتي فردي     .   و تماس از طريق چشم است       تماس پوستي 
 با  د و مراحل دفع آن ها باي      ميايي مواد شي  رهانبار مناسب براي ذخي   .ست مهم ا  مياييدر موقع تماس با مواد شي      ....و

 .ري شود جلوگيست زيط مجاز ومحير تا ازصدمه به كودكان و افراد غيرددقت كافي صورت بگي

 مياييحمل و نقل مواد شي - 8
به شهر   اي به كارخانه ديگر، از شهري         ممكن است درون يك واحد صنعتي، از كارخانه          مياييمواد شي   

، بستگي به حالت     انتخاب روش و وسيله حمل و نقل        .   شوند ديگر و حتي از قاره اي به قاره ديگر حمل و نقل             
چنانچه مسافت طوالني و    .  فيزيكي، خاصيت شيميايي و مقدار ماده شيميايي و نيز مسافت ميان مبدأ و مقصد دارد               

؛ مانند حمل مواد در ظروف و بشكه ها به وسيله          د استفاده مي شو  46ناپيوستهروش حمل   بيرون از صنعت باشد، از       
 47روش حمل پيوسته  چنانچه مسافت كوتاه و درون صنعت باشد، از           .)  5شكل    (كاميون، راه آهن، كشتي و غيره     

 از مواد شيميايي از روش حمل پيوسته        در مورد بعضي  البته،  .  ؛ مانند حمل به وسيله نوار نقاله يا لوله       استفاده مي شود 
 خطوط لوله از شهري به شهر ديگر         انتقال مواد به وسيله  براي نمونه،   .  هاي طوالني نيز استفاده مي شود    در مسافت 

 . دارد سابقه طوالنيدر صنايع نفت

  خطرناكحمل و نقل پيمانه اي كاالهاي -8-1

 . و هواپيما صورت مي گيرد     ، كشتي ق كاميون، راه آهن   از طري   كاالهاي خطرناك  ايمانهحمل و نقل پي      
در قبال دريافت كرايه حمل صادر مي كند و بر اساس آن تعهد حمل              مدرك قرارداد حمل است كه متصدي        بارنامه

 مربوط به كاالهاي مورد حمل       تمامي اطالعات  ، به عنوان شناسنامه بار    .كاال را از نقطه اي به نقطه ديگر مي پذيرد       
 ماهيت كاال پي برده و در صورت بروز حادثه، اتفاق و يا               توان به بنابراين براساس آن مي   .  بارنامه ثبت مي شود  در  

 ويژه حمل مواد     خودروهاي.  ه عمل آورد   متناسب با آن را ب      ...  ضرورت هاي ديگر اقدامات احتياطي، ايمني و          
ميايي موجود در مخزن اطالعات ضروري را       متناسب با نوع ماده شي    )  پالكارد( و پانل    شيميايي بايد با نصب برچسب    

اين امر به   .  انتقال دهند )  بارگيري، تخليه و استراحتگاه   (هاي توقف   ير استفاده كنندگان از مسير و نيز محل        به سا 
ها  در آن تردد دارند، كمك        كنترل كنندگان امنيت جاده ها و نيز مسئولين ايمني در محوطه هايي كه اين تريلي               

 .جايي ايمن مواد شيميايي اقدام نمايندخواهد نمود تا نسبت به پيش بيني تمهيدات الزم براي جا به 
 

                                                 
46 Batch 
47 Continuous 
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  وسايل نقليه ي حامل مواد خطرناكي گذارعالمت اي از نحوه ي نمونه. 5شكل 

 وسته مواد شيمياييحمل پي -8-2

 به  در صنعت، از محل تخليه كشتي يا راه آهن        )   شكل گاهي نيز مواد پودري   (ها و مايعات    بسياري از گاز    
لوله هايي كه براي انتقال مواد به كار مي روند ممكن است          .   يابند درون لوله انتقال مي     حتي در ميان شهرها    صنعت و 

و در  )  بيشتر در ارتفاع شش متري    (غالباً درون كارخانه، لوله ها روي زمين       .  رو يا زير سطح زمين، كار گذاشته شوند       
رو  داالن آدم  ا در يك ترانشه ي    “48ط لوله خ”،  )در شهرها يا ميان شهرها و حتي در بستر درياها         (فاصله اي طوالني تر   

دگاه ايمني، شناسايي صحيح سيال درون لوله به ويژه در مواردي كه خطوط              از دي   .در زير سطح زمين قرار مي گيرد     
 اي كه از روي زمين      براي معرفي محتويات درون لوله     .  ار حياتي است  اند بسي لوله زيادي در كنار هم احداث شده       

  .ه برابر استانداردي معتبر رنگ آميزي شودمي گذرد، بايد لول

 مني دفع مواد زائد خطرناك و پسماندهاي شيميايياي -9
ا مايعي هستند كه بنابر كميت، غلظت، كيفيت فيزيكي، شيميايي يا               ، مواد جامد ي    مواد زائد خطرناك  

قابليت انفجار، احتراق،    خطرناك معموالً مشخصاتي همچون       يا زباله ه .زيستي، براي محيط زيست، خطرناك اند     
 شيميايي، زائدات   پسماندهايواكتيو،  زائد رادي خوردگي، واكنش پذيري و سمي بودن را دارند و اغلب با عنوان مواد               

دفع مواد زائد خطرناك، همواره با مخاطرات و          .   مي شوند ي بنددستهاشتعال پذير، زائدات زيستي و مواد منفجره،         
 يشگيري از آنها، ضروري است اصول ايمني در فرايندهاي مختلف دفع پسماندهاي            حوادثي همراه است كه براي پ     

روش هاي نگهداري و دفع مواد شيميايي خطرناك، با توجه به نوع ماده، متفاوت بوده و اين                 .  ميايي رعايت شود  شي
 . دستيابي است مواد قابلSDSاطالعات معموالً از 

  شيميايي خطرناك در حوادث ناشي از موادواكنش اضطراري -10
 اصول ايمني، وقوع حوادث در مراحل مختلف عمر مواد شيميايي، اعم از توليد و توزيع                 رغم به كارگيري  به

                                                 
48 Pipeline 
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ن حوادث عمدتاً شامل حريق و انفجار و رهايش مواد شيميايي خطرناك است             اي.  ير است  ناپذاجتنابو مصرف آن ها    
ن ضروري است با انجام اقداماتي نظير تخليه ي         بنابراي  ؛ در پي خواهد داشت     ي اعمدهو خسارت جاني و مالي       

ح هنگام رخداد حوادث برآمده از مواد خطرناك،            و صحي   موقع بهمحل و پناه گرفتن در محل يا واكنش            
پيامدهاي ناشي از اين حوادث، براي انسان هاي در معرض خطر و همچنين محيط زيست به حداقل رسانده                   

 .شود
كنش اضطراري به حوادث شيميايي، شامل كمك هاي اوليه، اطفاي حريق، كنترل           ن اقدامات در وا   مهمتري

نشتي و ريزش مواد شيميايي است كه براي اين منظور الزم است امكانات و تجهيزات اضطراري از جمله موارد زير                    
 : از قبل تهيه و در دسترس باشد

ـ الف  بايد با توجه به ماهيت و مقدار و          محيط هاي كاري   همه ي :زات كمك هاي اوليه   امكانات و تجهي    
خطرات مواد شيميايي، حضور افراد متخصص در زمينه ي خدمات درماني، نزديكي به درمانگاه ها، در دسترس بودن                 
وسايل نقليه، توانايي ارتباط براي درخواست كمك از خارج، مثالً تلفن و بي سيم هاي دوطرفه و تجهيزات اضطراري                 

جزئيات .  ضطراري در محل تجهيزات و امكانات كمك هاي اوليه را داشته باشند               مثل دوش هاي چشم شوي ا    
شده  هر ماده ارائه     SDSميايي، در   ديده در كار با مواد شي       حادثهكمك هاي اوليه و اقدامات اضطراري درمان افراد        

 .است
در هر نوبت   .  تار حياتي اس   بسي ،)CPR( بودن كمك هاي اوليه و دستگاه احياي قلبي ـ ريوي           در دسترس 

كمك هاي اوليه را ارائه دهند، اهميتي ويژه         كنند و خدمات     كاري وجود افرادي كه بتوانند از اين دستگاه استفاده         
تجهيزات درماني اضطراري بايد در ايستگاه هاي مناسب وجود داشته باشد؛ همچنين ضروري است، از قبل،                  .  دارد

 . ني براي دريافت كمك هاي فوري صورت گرفته باشدهماهنگي هاي الزم با نزديكترين مراكز درما

ـ ب  اضطراري براي آزمايشگاه ها و     هاي ي شونصب دوش و چشم   :   اضطراري هاي ي شو دوش و چشم    
محيط هايي كه در آن ها از مواد شيميايي استفاده مي شود و نيز در محيط هايي كه كاركنان با موادي سروكار دارند                     

اين تجهيزات  .   شوي بيان شده باشد، الزامي است      اد، ضرورت وجود دوش و چشم       آن مو  SDSكه در برگه هاي     
 .هنگامي استفاده مي شود كه مواد شيميايي روي پوست يا چشم فرد ريخته مي شود

ـ ج  كنترل ريزش هاي مواد     براي  هاكيتن  اي:   مخصوص مقابله با ريزش مواد شيميايي       ي ها كيت  
 . شيميايي استفاده مي شود

ـ  زات مهم حفاظت فردي، هنگام رخدادن حوادث ناشي از مواد                تجهي :زات حفاظت فردي   تجهي د 
 ويژه ي مواد شيميايي، دستكش هاي حفاظتي، عينك هاي ايمني و          ي هالباسشيميايي، شامل دستگاه هاي تنفسي،     

 .كفش ايمني است
ت كه بسته به مقدار      كي از حوادث رايج در استفاده و كار با مواد شيميايي، ريزش و نشتي آن ها اس                    ي

اقدامات مورد نياز   .  ريزش و نيز ويژگي هاي مواد مي تواند پيامدهاي مختلفي براي جمعيت در معرض داشته باشد                
براي مقابله با ريزش هر كدام از مواد، با يكديگر متفاوت است و براي هر كدام از مواد مي بايست بر اساس مفاد                          
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به ميزان نشتي يا ريزش مواد شيميايي، اقدامات عمومي زير مي بايست            جه  لكن با تو  .   اقدام نمود  SDSمندرج در   
 : در واكنش به ريزش مواد شيميايي انجام شود

رضروري را از محل خطر، به مكاني ايمن تخليه كرده و در صورت لزوم، كمك هاي اوليه را                      كاركنان غي  •
 .براي آن ها انجام دهيد

باشد كه بتوان از آن ها استفاده كرد، ريسك حريق و انفجار را با مهار               كه مواد شيميايي به گونه اي       درصورتي •
 .آتش و حذف گرما كاهش دهيد

 .ت را از نظر نيازمندي به كمك خارجي ارزيابي كنيدوضعي •
 SDSزات حفاظت فردي ضروري را براي مقابله با شرايط اضطراري، براساس مندرجات                  از قبل، تجهي   •

 . كنيدپيش بيني
، از گسترش بيشتر مواد شيميايي جلوگيري        ...ق بستن شير و نشت بندي تانك و          منبع، از طري   با كنترلِ درِ   •

 .كنيد
ت هاي مخصوص، نشتي مواد را محدود كنيد و در صورت امكان به بسته بندي             با استفاده از مواد جاذب و كي       •

 .يا خنثي سازي مواد ريخته شده، اقدام كنيد
 مواد ريخته شده، محل ريزش يا نشتي مواد شيميايي را آلودگي زدايي             يا خنثي سازي ايمن    پس از نگهداري   •

 .كنيد
 .ت هاي معمول را انجام داد فعالينان از ايمني محل، مي توانپس از حصول اطمي •
 .د مربوطه مراجعه كنيSDS اطالع از اقدامات تخصصي مورد نياز در هنگام ريزش مواد به براي •
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 سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي

Health care workers' health 
 

 دكتر  حسين حاتمي

 دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 

 هداف درس ا

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 اهميت رعايت موازين بهداشتي در پيشگيري از مخاطرات شغلي را شرح دهد 

  ببرداجزاء نظام سالمت كاركنان را نام 

 راه هاي انتقال عوامل عفونتزا در محيط كار را توضيح دهد 

 طغيان هاي ناشي از تماس كاركنان ناقل و بيمار در محيط كار را با ذكر مثال، شرح دهد 

 عفونت هاي قابل انتقال از كاركنان به بيماران و بالعكس را نام ببرد 

 مايعات بدن قرار گرفته اند را شرح دهدنحوه رويارويي با كاركناني كه در تماس با خون و ساير  

 لزوم تشكيل پرونده بهداشتي و صدور كارت بهداشتي براي پرسنل را متذكّر شود 

 در مورد لزوم محدوديت حضور كاركنان بيمار در محل كار، توضيح داده و مثال بزند 

  مثال بزنددر خصوص پيشگيري دارويي و واكسيناسيون پرسنل بهداشتي ـ درماني، توضيح داده و 
 

 

 مقدمه 

 مرتبط با خدمات بهداشتي عبارتست      نظام سالمت مشاغل  يا  نظام سالمت حرفه هاي پزشكي     منظور از    
از سياستگذاري ها، برنامه ها و فعاليت هايي كه به منظور حفظ و ارتقاء سالمتي كاركنان به هنگام سالمت و                         

ره انتقال با رعايت موازين بهداشتي، كنترل عفونت هاي          بازگرداندن سالمتي آن ها در زمان بيماري و قطع زنجي          
 عبارتست  حرفه هاي پزشكي منظور از   .  و آزمايشگاه، اِعمال مي شود   .  .  .  محلّ خدمت، اعم از بيمارستان، درمانگاه       

از پزشكان عمومي، متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي، دندانپزشكي، مامايي، رشته هاي پرستاري و وابسته به                
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شته هاي علوم آزمايشگاهي، كاركنان اورژانس هاي پزشكي، دانشجويان رشته هاي پزشكي و وابسته به آن،                آن، ر 
كاركنان موسسات پژوهشي مرتبط با سالمت و بهداشت و كلّيه كساني كه به نحوي با بيماران، نمونه هاي باليني                    

، حفظ و ارتقاي سالمتي را به مفهوم كسب          يحكيم نظام آنها و عوامل عفونت زا سروكار دارند و اگر با اقتداي به              
ايجاد امنيت بهداشتي در    هدف اصلي نظام سالمت كاركنان،       )  سالمت به اقليم آسودگيست   (آسودگي، تلقي كنيم     

، اقليم آسودگي  مي باشد و بديهي است كه منظور از           محيط كار براي كاركنان حرفه هاي پزشكي و مراجعين به آنها           
سالمت جسمي، رواني و اجتماعي است تا در سايه آن متولّيان و خدمتگزاران امر سالمت                   همان تامين و ارتقاء      

جامعه، خود جزو سالم ترين ها باشند و با پوشيدن لباس دانش و مهارتِ موازين بهداشتي، همچون غواصاني آگاه،                    
 .زا بپردازندماهر و آماده، بدون هيچگونه احساس خطري به نجات غرق شدگان در درياي عوامل عفونت

 سازمان دهي نظام سالمت كاركنان

سازمان دهي نظام سالمت كاركنان، بر حسب دامنه اي كه براي اهداف اصلي آن تعريف مي كنيم متفاوت                 
 جزئي از برنامه هاي مدون كميته هاي       اگر جامعه هدف، فقط كاركنان بيمارستان ها باشند       خواهد بود به طوري كه       

اگر شامل كلّيه دست اندركاران نظام سالمت جامعه و             ستان ها را تشكيل خواهد داد ولي         كنترل عفونت در بيمار    
 بايد تشكيالت سازماني     زيرمجموعه هاي مستقيم و غير مستقيم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد                

امر اينست كه با توجه      پيشنهاد شده است مد نظر قرار گيرد و حقيقت            1مفصلي نظير آنچه كه در آلگوريتم شماره        
به اهميت و وسعت موضوع و اينكه هر لحظه ممكن است با نوپديدي و بازپديدي يكي از بيماري هاي عفوني نظير                     

SARS                               و تب هاي خونريزي دهنده، مواجه شويم و يا توسط تروريسم جهاني، تهديد گرديم نياز به
 محسوس مي باشد و چنين ايجاب مي كند كه با ژرفاي           سياستگذاري هاي كشوري و ابالغ به سطوح پايينتر، كامالً        

 .بيشتري به اين مفاهيم، بنگريم و بر اين اساس، سريعاً به تدوين و اجراي برنامه هاي الزم بپردازيم

 اهداف كلي

  ـ حفظ سالمتي كاركنان1
  ـ ارتقاي سالمتي كاركنان2
ي از كاركنان به همكاران، بيماران،    ـ پايش فعال به منظور قطع زنجيره انتقال بيماري هاي عفون3

 مراجعين و بالعكس
  ـ حفظ و ارتقاي سالمت رواني اجتماعي و معنوي كاركنان4

 اهداف ويژه

  ـ تشكيل پرونده سالمت براي كاركنان جديد و تكميل آن براي كاركنان شاغل و بازنشستگان1
  ـ بررسي وضعيت ايمني كاركنان در مقابل بيماري هاي مسري2
  ـ واكسيناسيون كاركنان در معرض خطر3
  ـ بازآموزي و نوآموزي موازين بهداشتي به منظور ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي و مهارت هاي الزم4
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  ـ تشكيل پرونده بهداشتي و پايش سالمت دانشجويان و اعضاء هيئت علمي5
 ا كيفيت عالي ـ تامين محيط اجتماعي سالم به منظور ارائه خدمات بهداشتي درماني ب6
 ـ نوآموزي و بازآموزي بيماري هاي نوپديد و بازپديد و مخاطرات احتمالي آن ها براي كاركنان حرفه هاي 7

 پزشكي و ايجاد آمادگي به منظور پيشگيري و مقابله با اينگونه بيماري ها
  ـ نظام سالمت كاركنان1آلگوريتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت بهداشتي
 

 مركز مديريت بيماري ها
 

 كميته علمي نظام سالمت

وسسات مرتبطدانشگاه هاي علوم پزشكي و م

 رئيس دانشگاه

 معاونين بهداشتي و درمان -

 معاون پشتيباني -

 معاون آموزشي -

 معاون دانشجويي -

 روساي دانشكده ها -

روساي بيمارستان ها
معاونت امور
دانشجويي

دانشكده ها و 
موسسات پژوهشي

 كميته هاي

كنترل عفونت

بيماران و 
 جعينمرا

كاركنان
 بيمارستان

اعضاء هيئت علمي
 و كاركنان

 دانشجويان
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 انتقال عوامل عفونتزا در محيط كار

عوامل عفونتزا در محيط بيمارستان و محيط هاي مشابه، به طرق مختلفي منتقل مي گردند كه عمده ترين  
 :آنها عبارتست از 

 انتقال از طريق خون •
 انتقال از طريق تنفس •
 انتقال از طريق دستگاه گوارش •
 انتقال از طريق پوست •

به اشاره مختصر و ذكر مثال هايي در مورد برخي از اين بيماري ها بسنده شده، شرح مفصل                 در اين گفتار    
 . محول مي نماييم“كتاب نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و سالمت حرفه هاي پزشكي”آن را به 

   (Blood borne) انتقال عوامل عفونتزا از طريق خون

براساس مطالعات  .   طريق خون، حائز اهميت فراواني است        توجه به انتقال عوامل عفونتزاي منتقله از         
 درصد مي باشد و تا كنون موارد ثابت شده منتقله از            3/0 در حدود    (HIV)ويروس عامل ايدز    موجود احتمال انتقال    

طريق اصابت سرسوزن و حتي موارد منتقله از طريق تماس مخاطي، در بين كاركنان بهداشتي، كامالً به اثبات                      
 . سترسيده ا

در تماس هاي شغلي به مراتب بيشتر از ويروس عامل ايدز است و               Bويروس هپاتيت   البته احتمال انتقال    
 نفر از كاركنان بهداشتي اياالت متحده در اثر ابتالء           300به گزارش مركز كنترل بيماري هاي آمريكا، ساالنه حدود         

 مستقيماً در ارتباط    Bميزان قابليت سرايت هپاتيت     بديهي است كه    .   جان خود را از دست مي دهند       Bشغلي هپاتيت 
 درصد و در افراد مثبت در حدود         3 منفي در حدود     HBeAg است به طوري كه در افراد         HBeAgبا مثبت بودن    

 B درصد مي باشد و براساس بعضي از گزارش ها، با استقبال بيشتر كاركنان بهداشتي، از واكسيناسيون هپاتيت                   30
 . در نتيجه از عوارض احتمالي و مرگ ناشي از بيماري در آن ها كاسته شده استاز ميزان بروز و

 منتقله از طريق تماس هاي شغلي، مشخص نمي باشد ولي آمارها نشان           Cهپاتيت  ميزان مرگ و ناشي از       
HIVابر  يعني ده بر  %  3دهنده اين واقعيت است كه در صورت اصابت اشياء نوك تيز آلوده، احتمال انتقال در حدود                 

 به سمت حاالت مزمن و عوارضي نظير        Cمي باشد و در افرادي كه به تازگي مبتال شده اند احتمال پيشرفت هپاتيت             
 براي آن   (Curative)با توجه به اينكه واكسن، پروفيالكسي و درمان شفابخشي           خواهد بود و    %  80سيروز در حدود    

 .در پيشگيري از بروز آن حائز اهميت بسيار زيادي است) تاندارداس(وجود ندارد رعايت موازين احتياط هاي همه جانبه 
 باعث  Ebola و ازجمله تب خونريزي دهنده ناشي از ويروس          تب هاي هموراژيك طغيان هاي ناشي از انواع      

 در همه گيري وسيع      2014-16ابتالء عده كثيري از كاركنان بهداشتي در بيمارستان ها گرديده و طي سال هاي                
 مي تواند براي كاركناني كه در دوران بارداري در تماس           CMVهرچند  .  قا بار ديگر به اثبات رسيده است      شرق آفري 

با آن قرار مي گيرند مشكل ساز باشد ولي مطالعات اخير، نشان داده است كه احتمال انتقال آن از طريق تماس هاي                     
  .اد جامعه نمي باشدشغلي در پرستاران بخش اطفال و ساير كاركنان، بيشتر از ساير افر
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 (Droplet nuclei)  و ذرات قطره اي (Air-borne Transmission)انتقال از طريق هوا 

 به كاركنان بهداشتي، اخيراً در چند طغيان نسبتاً          مايكوباكتريومخطر مراقبت از مبتاليان به سِل و انتقال           
رو در اياالت متحده به اثبات رسيده است و در اين           شديد بيمارستاني عفونت ناشي از ارگانيسم هاي مقاوم به چند دا         

 نفر از كاركنانِ تماس يافته، دچار بيماري عالمت دار، گرديده و صدها نفر به عفونت سلي                     20طغيان ها حداقل   
بدون عالمت، مبتال شده اند و چند نفر از كاركنان بهداشتي آن كشور كه از طريق تماس شغلي، مبتال گرديده اند                      

 از طريق تنفس، وجود دارد و هرچند ميزان قابليت سرايت آن            زونا/  ويروس آبله مرغان    احتمال انتقال   .  ته اندجان باخ 
در سال، ذكر كرده اند و لذا      %  10مشخص نشده است ولي ميزان بروز آن در افراد حساس تماس يافته را در حدود                 

 .  ويروس، با اهميت تلقي مي شود به منظور كنترل عفونت هاي بيمارستاني ناشي از اينVZVواكسن 
 در كاركنان بهداشتي تماس يافته، در حد بااليي قرار دارد و از طرفي احتمال عدم                   سرخكميزان حمله    

تاثير واكسن، وجود دارد و مصونيت ناشي از آن نيز مادام العمر نبوده و از آنجا كه پزشكان و پرستاران، در معرض                        
 . همواره در مقابل اين بيماري شديداً مسري، از مصونيت كافي برخوردار باشندخطر بيشتري مي باشند الزم است

 در كاركنان باردار، از اهميت زيادي برخوردار است          B19پاروويروس   و   سرخجهعفونت ناشي از ويروس      
 .زيرا رشد و تكامل جنيني را تحت تاثير قرار مي دهد

و .  به كاركنان بهداشتي به اثبات رسيده است           نيز     و عامل سياه سرفه       RSVآدنوويروس،  انتقال   
 . نيز بيش از يك سوم قربانيان خود را از بين كاركنان حرفه هاي پزشكي برگزيده استSARSكروناويروس عامل 

 (Fecal-oral Transmission)انتقال مدفوعي دهاني 

يده است و حتي يكي از        با انتشار به كاركنان بهداشتي، گزارش گرد         Aهپاتيت  طغيان هاي متعددي از      
 در زمينه نقص ايمني در يكي از بيمارستان ها رخ            Aهمه گيري ها پس از بستري كردن كودك مبتال به هپاتيت            

داده است و به علّت عدم پاسخ ايمني و مثبت نشدن آزمون سرولوژيك تشخيصي، موازين بهداشتي الزم، مراعات                   
الزم به ذكر است كه با توجه به آندميك بودن           .  ا مبتال نموده است   از كاركنان آن بيمارستان ر    %  15نشده و حدود    

اين بيماري در نقاط مختلف كشور ايران و اينكه ابتالء به اَشكال با عالمت يا بدون عالمت آن در دوران كودكي                       
يت  مصون IgGباعث مصونيت مادام العمر مي شود و از طرفي بررسي هاي انجام شده، حاكي از وجود آنتي بادي                    

 ساله ايراني است انتظار     35 درصد افراد باالتر از      95 ساله و بيش از      18 درصد افراد باالتر از      90بخش در بيش از     
 . نمي رود در حال حاضر اين بيماري جزو مخاطرات شغلي كشور، به حساب آيد

 :د نيز به طرق مختلفي در بيمارستان ها ممكن است منتشر شونسالمونالهاشايان ذكر است كه 
 )غذاي آلوده( ـ از طريق يك منبع مشترك 1
  ـ از بيماران به كاركنان2
 ـ از طريق تماس با فضوالت و خون آلوده بيماران در بخش هاي باليني و آزمايشگاه هاي تشخيص                     3

 .طبي يا تحقيقاتي
رستان هستند  الزم به ذكر است كه بررسي هاي رايج كاركناني كه دست اندر كار تهيه و توزيع غذا در بيما                  
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ممكن است جوابگو نباشد و عالوه بر اين ها نه تنها نيروهاي پرستاري بلكه كاركنان رختشويخانه ها و                             
 .آزمايشگاه هاي بيمارستان ها نيز در معرض خطر ابتالء به اين بيماري مي باشند

 نيز ممكن است    يوزكريپتوسپوريد و   نورواك ساير عفونت هاي شايع روده اي نظير بيماري ناشي از ويروس           
 گزارش هاي موجود حاكي از قابليت سرايت شديد و          ويروس نورواك به كاركنان انتقال يابد و مخصوصاً در مورد          

 .از كاركنان تماس يافته مي باشد% 90انتشار در بين بيش از 

 انتقال از طريق تماس پوستي

 و زگيــل   (Tinea corporis) ، كچــلي    (Herpetic whitlow)ممــكن اســت هرپــس انگشتــان     
(Papilloma virus) از اين طريق به كاركنان، منتقل شود . 

 طغيان  بيماري هاي عفوني ناشي از تماس كاركنان بهداشتي ناقل بعضي از عفونت ها 

كاركنان بهداشتي كه ناقل بعضي از عفونت ها هستند ممكن است عوامل عفونتزا را به ساير كاركنان و به                    
 مي تواند از پرسنل پزشكي     C و   Bهپاتيت  گزارش هاي اخير، حاكي از آنست كه ويروس عامل         .  ن، منتقل كنند  بيمارا

 بيماري كه به وسيله     144از  %)  13( نفر   19و پرستاري به بيماران، انتقال يابد و براساس يك گزارش تاييد شده،               
 گرديده اند و انجام    B ويروس هپاتيت     دچار عفونت ناشي از    +HBeAg و   +HBsAgيكي از جرّاحان قفسه سينه      

PCR                          بر روي سرم جراح مزبور، وجود بيش از يك بيليون از ذرات ويروسي در هر ميلي ليتر خون او را به اثبات 
رسانده و ضمناً مشخص شده است كه واكسيناسيون اين پزشك، ناقص بوده و خود او در تماس هاي شغلي، مبتال                     

 از يك نفر جرّاح قلب، حداقل به پنج نفر از بيماراني كه تحت                 Cويروس هپاتيت   همچنين انتقال   .  گرديده است 
 . عمل جرّاحي دريچه قلب قرار گرفته اند نيز گزارش شده است

 درصد كاركنان بهداشتي يافت مي شود در ارتباط با             20-90 كه در     حالت ناقلي استافيلوكوك آرئوس     
مراقبت ويژه بوده و مشخص شده است كه عدم شستشوي كامل           طغيان هاي اين عفونت، مخصوصاً در بخش هاي       

براساس گزارش ديگري يكي از جرّاحان ناقل استافيلوكوك آرئوس مقاوم           .  دست ها باعث انتقال باكتري شده است     
ضمناً در  .   بيمار خود در بخش مراقبت هاي ويژه گرديده است        43 نفر از    8به متي سيلين باعث انتقال اين باكتري به        

شايان ذكر  .  العه ديگري به دنبال استفاده جراح مزبور، از ماسك از ميزان بروز عفونت منتقله كاسته شده است                  مط
 و سيپروفلوكساسين خوراكي و ريفامپين،      Mupirocinاست كه حالت ناقلي داخل بيني را مي توان با تجويز پماد              

 منتقله از طريق كاركنان بهداشتي، بارها به         A  استرپتوكوك هاي گروه طغيان عفونت هاي ناشي از     .  ريشه كن نمود  
بديهي است كه در اغلب موارد، كاركنان بهداشتي، فاقد عالئم باليني هستند ولي كشت                    .  اثبات رسيده است   

گاهي انتقال  .  نمونه هاي حلق، واژن، ركتوم يا پوست آن ها، وجود استرپتوكوك ها را به اثبات مي رساند                       
رات قطره اي يا بوسيله غذا صورت مي گيرد و لذا كارگران مسئول تهيه و توزيع غذا                    استرپتوكوك ها از طريق ذ    

 .مي توانند عفونت را از طريق اقداماتي كه در آشپزخانه يا رستوران صورت مي گيرد انتقال دهند
 عرصه خدمات پزشكي، وادي مقدسي است كه تنها كساني كه داراي               :و اغراق آميز نيست اگر گفته شود       

 .نت پاك، پوست پاك، مخاط پاك و خون پاكي هستند بايد اجازه حضور و خدمت رساني در آن را داشته باشندطي
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 طغيان بيماري هاي عفوني ناشي از تماس كاركنان بهداشتي مبتال  به اين بيماري ها

دچار يكي از مسائل قابل توجه، حضور در محل كار و ادامه فعاليت روزمرّه توسط كاركناني است كه                       
مثالً طي چندين گزارش، مشخص شده       .  بيماري هستند و بدينوسيله عامل عفونتزا را در محيط، منتشر مي نمايند            

آبله  در بخش هاي بيمارستاني در اثر حضور دانشجويان مبتال به اين بيماري بوده است و                 سرخكاست كه طغيان    
به طوري كه طي گزارشي مشخص شده       .  ل گردد  نيز ممكن است به وسيله كاركنان خدمات بهداشتي، منتق         مرغان

است كه يكي از دستياران رشته تخصصي كودكان، پس از تماس با فرد مبتال دچار آبله مرغان گرديده و تا زمان                       
 بيمار و كارگر شده و حدود ده         250بروز عالئم باليني به كار خود ادامه داده است و نهايتا باعث تماس با حدود                   

 براي كاركنان بهداشتي،     واكسيناسيون واريسال يادآور ميشود كه هرچند      .   به بار آورده است     هزار دالر، خسارت  
البته يكي ديگر   .  الزامي نيست ولي به وسيله كميته مشورتي ايمن سازي و مركز كنترل بيماري ها توصيه شده است               

 طي دوران عفونتزايي احتمالي      ماسك استفاده از از راه هاي جلوگيري از انتقال اين ويروس از كاركنان به بيماران،             
 از كاركنان حرفه هاي پزشكي به بيماران و ساير تماس          SARSعامل   است و انتقال ويروس      آسيكلوويرو دريافت   

يافتگان در محيط بيمارستان و حتي در محيط هاي خارج بيمارستاني و مخصوصاً هتل محل اقامت آنان در اولين                     
 .رخ داده استجهانگيري بيماري، به كرّات، 

 نيز يكي از بيماري هايي است كه ممكن است از كاركنان بيمار به ساير كاركنان و بيماراني كه                    توبركولوز
 نفر از كاركنان بهداشتي، دچار توبركولوز فعال گرديده و            8طي مطالعه اي   .  با آن ها در تماس هستند منتقل شود       

 در صد افزايش يافته و       30-48كاركنان بخش سِل به حدود       ميزان تبديل تست توبركولين از منفي به مثبت در            
 .انتقال از كاركنان بيمار به كاركنان سالم نيز كامالً به اثبات رسيده است

انجام آزمون هاي سرمي بعضي از بيماري ها چه از نظر سالمت خود كاركنان و چه از نظر سالمت بيماران                   
 و واكسيناسيون   Bهپاتيت  بررسي وضعيت ايمني كاركنان نسبت به       به طوري كه    .  از اهميت زيادي برخوردار است    

كاركنان غيرايمن، در بيمارستان هايي كه به مورد اجرا گذاشته شده است باعث كاهش عوارض و مرگ ناشي از اين                   
 نيز الزم است و حتي در بعضي از كشورهاي            واريسال زوستر بررسي از نظر آنتي بادي ضد       .  بيماري گرديده است  

 . مول، واكسيناسيون كاركنان حساس نيز صورت مي گيردمت
 مقاوم به پني سيلين در بين        عفونت هاي پنوموكوكي مطالعات انجام شده حاكي از وقوع طغيان هايي از             

كاركنان بيمارستا ن ها مي باشد و هرچند پنوموكوك به عنوان يك عامل عفونتزاي بيمارستاني در نظر گرفته نشده                  
وجه به گزارش هايي كه حاكي از انتشار بيمارستاني آن است بايد توجه بيشتري به اين موضوع،                     است ولي با ت    

 فراهم شود، الزم است كاركنان بيمارستان ها        RSV و   CMVمعطوف گردد و باالخره در صورتي كه واكسن هاي          
 . عليه اين ارگانيسم ها نيز واكسينه شوند

 
 

اراي پرونده بهداشتي باشند و اطالعات مربوط به سالمت و             در مجموع؛ هريك از كاركنان، بايد د        
 .بيماري آنان و ازجمله نتايج غربالگري ها و ساير اطالعات مربوطه در آن پرونده ها ثبت گردد
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گاهي ممكن است منشاء همه گيري عفونت هاي بيمارستاني، خود پرسنل، اعم از پزشكان، پرستاران و                 
هاي   طالعه وسيعي كه به روش مرور سيستماتيك، انجام گرديده بسياري از همه گيري             اخيرا م .  ساير كاركنان باشند  

 . با منشاء كاركنان بيمارستان ها كه در منابع معتبر جهاني، گزارش گرديده را مورد بررسي قرار داده است
كنان، پرداخته شده   ، راه هاي انتقال و شغل كار     )1نمودار  (در اين مطالعه به متغيرهايي نظير عوامل عفونتزا         

، رخ  زنان و   نوزادان،  جراحي همه گيري كه عمدتا در بخش هاي       152و همه گيري هاي كوچك و بزرگ، به تعداد         
داده است مورد ارزيابي قرار گرفته و مشخص شده است كه شايعترين همه گيري ها شامل همه گيري عفونت محل                  

 فقره از اين همه گيري ها      27.  سپتي سمي بوده است     و   Bعمل زخم جراحي، عفونت ناشي از ويروس هپاتيت           
 مورد آن ناشي از     19 فقره آن ناشي از استافيلوكوك آرئوس و          B  ،49مربوط به عفونت ناشي از ويروس هپاتيت         

 . استرپتوكوك هاي پيوژن بوده است
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باكتري ها ويروس ها قارچ ها

 اي بيمارستاني منتقله از طريق كاركنان ـ شايعترين عوامل عفونتزاي مولد همه گيريه1نمودار 

 
را پرستاران، تشكيل   )   درصد 4/39( فقره از آنها     56را پزشكان و    )   درصد 5/41( همه گيري   59منبع تعداد   

راه اصلي انتقال، عمدتا شامل تماس مستقيم با بيماران، بوده و از نظر محل وقوع و وسعت                   ).  2نمودار  (مي داده اند  
ي جراحي و كودكان، شاهد همه گيري هاي كوچكتري بوده  ولي بخش  هاي زنان و زايمان با                همه گيري ها بخش ها 

همه گيري هاي بزرگتري مواجه گرديده اند و برنامه هاي آموزشي و آگاهي كاركنان نسبت به حالت ناقلي آنها به                    
 .طرز معني داري از وقوع همه گيري هاي وسيع بعدي، كاسته است

 

(%)فراواني   

 شايعترين عوامل عفونتزا
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 ي عفوني منتقله از بيماران به كاركنان و بالعكسـ بيماري ها1جدول 

 ميزان انتقال پرسنل بهداشتي در معرض خطر
عامل يا نوع 

 عفونت

 (Blood-borne)قابل انتقال از طريق خون  

 HIV/AIDS درصد/. 3 همه، مخصوصاً پرستاران و كاركنان آزمايشگاه
ندانپزشكان، كاركنان بخش همه، مخصوصاً پرستاران، كاركنان آزمايشگاه، جراحان، د

 دياليز

HBeAg 3=  منفي% 

HBeAg 30=  مثبت% 
  Bويروس هپاتيت

 Cويروس هپاتيت %3 همه، مخصوصاً جراحان دهان

 ويروس سيتومگال بسيار كم احتمال انتقال به پرسنل چندان زياد نمي باشد

 ويروس ابوال بسيار زياد موارد در پرسنل بهداشتي رخ داده است% 30طي طغيان هاي اخير، بيش از 

 تب هاي هموراژيك زياد همه، مخصوصاً پرستاران، جراحان

 (Air-borne)قابل انتقال از طريق هوا 

 متر، به هنگام معاينه، ساكشن، 1كليه تماس يافتگان نزديك، در فاصله كمتر از 
 انتوباسيون، احياء قلبي ـ تنفسي

 SARS-coV زياد

 آنفلوآنزا زياد ستارانهمه، مخصوصاً پزشكان و پر

همه، مخصوصاً كاركنان بخش اورژانس، فيزيوتراپيست هاي تنفس، پاتولوژيست ها، 
 كاركنان آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي، متخصصين ريه، پرستاران، ا

 درصد طي 50-20
 طغيان ها

 توبركولوز

 واريسال   درصد5-15 همه

 سرخك بسيار زياد دهمه، بيشتر در پزشكان و پرستاران عارض مي شو

 سرخجه %13 همه، پرسنل بارداري كه مبتال شده اند مجبور به سقط جنين خواهند بود

  B19پاروويروس  %25بيش از  سرعت و شدت انتشار آن كمتر از محيط مدرسه است

ل ويروس سنسشيا %40بيش از  مداخله هاي مرتبط با كنترل عفونت، باعث كاهش انتقال به بيماران ميشود
 تنفسي

 آدنوويروس %20بيش از  همه، مخصوصاً در بخش مراقبت هاي ويژه، مراقبت هاي طوالني مدت كودكان

 سياه سرفه %43  نفر از پرسنل، منتقل شده است87همه، در يكي از طغيان ها به 

 (Enteric)منتقله از طريق مدفوع 

پرسنل % 90ن بيش از پرستاران كودكان در معرض خطر بيشتري هستند، در كشور ايرا
 بيمارستان ها مصون مي باشند

 Aويروس هپاتيت  20%

 سالمونال  درصد5-20 همه، مخصوصاً پرستاران و كاركنان رختشويخانه

 هليكوباكتر پيلوري نامشخص علت باال بودن شيوع سرمي آن در آندوسكوپيست ها معلوم نيست

 روس نورواكوي %50بيش از  قابليت سرايت زياد براي پرستاران

 كريپتوسپوريديوز %30بيش از  كاركنان آزمايشگاه ها كه در تماس با حيوانات هستند در معرض خطر بيشتري مي باشند

 كلوستريديوم ديفيسيل نامشخص در يكي از پرسنل بيمارستان ها منجر به مرگ شده است
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پزشكان پرستاران ساير پرسنل
 

 ن نقش را در وقوع همه گيريهاي عفونتهاي بيمارستاني،  داشته اند ـ كاركناني كه بيشتري2نمودار 

 غربالگري و پيشگيري بيماري هاي مسري در كاركنان حرفه هاي پزشكي

 الف ـ غربالگري توبركولوز

 در زمان تشكيل پرونده، تكرار      (IGRA)  آزمون بررسي آزادسازي انترفرون گاما     يا   توبركولينـ تست   1
 في و تكرار به فاصله چند هفته بعد از تماس با سل فعالساالنه در موارد من

 مثبت و تكرار آن در صورت        PPD در زمان تشكيل پرونده در افراد         راديوگرافي قفسه سينه  ـ كليشه   2
وجود شك باليني نسبت به بيماري سل و يا در افرادي كه تست منفي آنها در بررسي هاي دوره اي، تبديل                   

 .به مثبت شده است

 Bبالگري هپاتيت ب ـ غر

  ـ ايمن سازي كليه كاركنان و بويژه كساني كه در معرض تماس با خون يا مايعات بدن مي باشند1 

 ج ـ واكسيناسيون عليه بيماري هاي واجد واكسن

 . . . ديفتري، كزاز، سرخك، سرخجه، اوريون، آنفلوآنزا و  

(%)فراواني   

 شغل كاركنان
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 سرخجه، سرخك، واريسال. . .  و C و Bپاتيت د ـ غربالگري از طريق سنجش عيار سرمي آنتي بادي هاي ضد ه

 پيگيري منظم آزمون هاي كاركنان و واكسيناسيون يادآور در موارد الزم

 آزمون هاي رايج براي كاركنان جديد بيمارستان ها

چراكه تمامي  .  يكي از وظايف اساسي نظام سالمت كاركنان، شامل ارزيابي وضعيت سالمت آنان مي باشد             
 به برخي از آنها اشاره      1بايد از نظر وضعيت ايمني در مقابل بيماري هاي بالقوه مسري كه در جدول              كاركنان جديد   

، انجام پذير   تست توبركولين  و   آزمون هاي سرمي اين بررسي ها از طريق انجام       .  شده است مورد بررسي قرار گيرند      
 كه دچار مشكالت ريوي قبلي بوده يا          را مي توان به مواردي محدود ساخت       راديوگرافي قفسه سينه  است و تهيه    

 .كليشه آنها قبالً غيرطبيعي بوده و يا تست توبركولين مثبتي داشته اند
طي دهه هاي اخير، با كاهش ميزان سل در بعضي از جوامع غربي از اهميت برنامه هاي كنترلي اين                        

 بسياري از شهرهاي اياالت متحده در        بيماري كاسته شده ولي با توجه به افزايش ناگهاني ميزان بروز بيماري در              
 و وقوع چند طغيان چشمگير توبركولوز بيمارستاني، مجدداً برنامه كنترل سِل در بيمارستان ها با                  1980اواخر دهه   

جديت زيادي برقرار گرديد اما با توجه به عدم وجود اطالعات پايه در مورد وضعيت توبركولوز در بين كاركنان، بروز                    
 ناشي از تست هاي مكرّر و عدم وجود پيش گيري دارويي موثر در مقابل                   (Booster effect)آور  واكنش ياد 

 . مقاوم به چند دارو تا حدودي افت كردTBعفونت هاي ناشي از 
شايان ذكر است كه در كاركنان جديد و مخصوصاً در آنهايي كه عليه سِل واكسينه شده اند و يا سنّ آنها                       
 .ت انجام تست توبركولين دو مرحله اي باعث حذف واكنش يادآور مي شود سال اس40-45بيش از 

 ) Booster effect(اكنش يادآور و

 ماه بعد از انجام آزموني كه نتيجه آن منفي           12 روز تا    7زريق مجدد ماده توبركولين در خالل بيش از          ت
 ضعيف قبلي بشود و شدت      ممكن است موجب  تقويت پاسخ واكنش       )  عدم واكنش يا واكنش خيلي ضعيف      (بوده  

 . ناميده ميشود" واكنش يادآور"اين پديده، اصطالحاً . واكنش دوم، بيشتر از تست قبلي باشد
به عبارت ديگر تست توبركولين، خود باعث ايجاد حساسيت نمي شود ولي ميتواند موجب تحريك مجدد                 

.  انجام اولين آزمون، منفي گرديده است        يا تشديد واكنش تاخيري بشود كه در گذشته، مثبت بوده و به هنگام                
شايان ذكر است كه اين پديده در سنين متوسط و در بين سالخوردگان، شايع بوده و طي بررسي هاي ساليانه تست                     
توبركولين افراد در معرض خطر و مخصوصاً كاركنان بيمارستان ها مي تواند باعث ايجاد شك و ترديد بشود و لذا به                    

در صورت منفي بودن اولين تست، به فاصله يك          بهه اي پيشنهاد شده است كه در چنين افرادي          خاطر رفع چنين ش   
هفته بعد، آزمون مجددي را انجام داده و دومين پاسخ را در پرونده آنها ثبت نماييم و طي بررسي كه به فاصله يكسال                         

مثالً اگر قطر واكنش توبركولين پرستاري      .  بعد، انجام خواهيم داد پاسخ آخرين آزمون را با تست جديد مقايسه كنيم             
 ميلي متر و پس از انجام دومين آزموني كه به             3كه اخيراً وارد بخش بيماري هاي عفوني گرديده است در ابتدا             
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 ميلي متر باشد اوال تفاوت اين دو پاسخ، ناشي از عفونت جديد نمي باشد بلكه                8فاصله دو هفته بعد انجام مي دهيم       
فونت بهبود يافته اي در گذشته، اشاره دارد و تزريق ماده توبركولين، تنها موجب يادآوري خاطره واكنش                 به وجود ع  

 مقايسه  8تاخيري ناشي از آن عفونت گرديده و ثانياً بايستي در بررسي هاي ساالنه، نتيجه آزمون جديد را با عدد                      
با عفونت هاي ناشي از مايكوباكتريوم هاي        شايان ذكر است كه واكنش بوستر، در رابطه              03كنيم نه با عدد       

 .غيرتوبركولوزي، در سالمندان و افراد واكسينه، با شيوع بيشتري رخ ميدهد
 
  ـ  واكنش يادآور2لگوريتم آ

 
  تست توبركولين مثبت 

  
 

 

  سابقه عفونت سلي BCGواكسيناسيون 

    
 

 عدم بهبودي بهبود يا در حال بهبود 
    
 تداوم عفونت تبديل به بيماري سل عدم تداوم عفونت چند سال بعد

    
 فعالDH  پاسخ منفي يا خفيف در تست اول

 DHيادآوري پاسخ 

 تحت تاثير تست اول

   

   
 افزايش شدت واكنش 

 در تست دوم
 

  
 

 
 

 واكسيناسيون ساالنه آنفلوآنزا  ظور انجام   يكي ديگر از فعاليت هاي نظام سالمت كاركنان، برنامه ريزي به من          
 است كه هرچند اثرات بسيار مفيد آن در كاركنان و بيماران بستري در بيمارستان ها به اثبات رسيده است ولي در                     

كشورها با استقبال خوبي روبرو نشده و فقط مورد توجه نيمي از كاركنان، قرار گرفته است درحاليكه                       بعضي از 
 .ورد واكسيناسيون عليه سياه سرفه يا اوريون طي طغيان هاي مربوطه خيلي بيشتر بوده استهمكاري آنها در م

 در بين افرادي كه قبالً واكسينه گرديده بودند هشداري بود مبني بر              1990طغيان سرخك در اوائل دهه       
 يادآور سرخك ناسيون  محدود بودن دوره ايمني ناشي از اين واكسن و لذا بر اين اساس در بعضي از كشورها واكسي                  

در دوران نوجواني را به مورد اجرا گذاشتند و عالوه برآن در مورد طوالني بودن مصونيت ناشي از واكسن واريسال،                     
 نيز ترديد كردند ولي با اين وجود در حال حاضر مراقبت خاصي را در مورد اينگونه                        Bسياه سرفه و هپاتيت      

واكنش يادآور  تست مثبت
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 كه با طغيان ناشي از آنها مواجه شويم بررسي افراد در معرض خطر از نظر                 بيماري ها توصيه نمي كنند و تنها زماني     
مثالً در برنامه هاي مربوط به كنترل سرخك، انجام غربالگري و واكسيناسيون افراد             .  سطح ايمني را توصيه كرده اند    

 .حساس، نسبت به واكسيناسيون كلّ كاركنان، باصرفه تر مي باشد

  كه در تماس با خون و ساير مايعات بدن قرار گرفته اندنحوه رويارويي با كاركناني

تماس با خون و مايعات بدن يكي از مخاطرات شغلي مهم به حساب مي آيد و الزم است كاركنان تماس                     
يافته هرچه سريعتر موضوع را به مسئولين مربوطه گزارش نموده تحت پوشش اقدامات پيشگيرنده بعد از تماس،                    

 :ن الزم است اقدامات غيراختصاصي زير نيز انجام شود قرار گيرند و همچني

  ـ شستشوي محل تماس يا اصابت اشياء نوك تيز1

مثالً صابون هاي ماليم و     .  در اينگونه موارد مي توان از آب و محلول شستشوي مناسبي استفاده كرد                
غشاهاي  يا   چشم هاه به داخل    غيرمحرّك، يا مواد آنتي باكتريال، مناسب مي باشد ولي در صورتي كه ماده آلود               

 پاشيده باشد بايد بالفاصله محلول سالين يا ساير محلول هاي غيرمحرّك را با فشار به محل آلودگي                        مخاطي
 .بپاشيم در اينگونه موارد هرگز نبايد از مواد تُند و محرّكي كه آسيب مضاعفي بر نسوج وارد مي كنند استفاده نماييم

 يع به وسيله بخش اورژانس يا پايگاه عملياتي نظام سالمت كاركنان ـ اقدامات پيشگيرنده سر2

در چنين مواقعي بايد توجه داشت كه اقدامات پيشگيرنده بعد از تماسي كه در عرض چند ساعت اول                        
، HIVمثالً تجويز داروهاي ضد رتروويروس در تماس يافتگان با          .  انجام شود از تاثير بيشتري برخوردار خواهد بود        

 در تماس يافتگان با     Ribavirin و تجويز    HBV در تماس يافتگان با      Bيز ايمونوگلوبولين و واكسن هپاتيت      تجو
CCHFبايد هرچه سريعتر آغاز شود . 

  ساعت24 ـ گزارش مورد تماس به مراكز بهداشت در عرض 3

، محل وقوع تماس    الزم است گزارش يا پيام به صورت محرمانه با ذكر نام، تاريخ تماس، نام بيمار اصلي                 
 .و امثال اينها ارسال گردد

 .  ـ مشاوره، درمان و انجام آزمايش ها بايد به صورت محرمانه و رايگان انجام شود4

 نحوه رويارويي با كاركنان و بيماراني كه در تماس با آبله مرغان قرار گرفته اند

راه تنفس است كه در افراد مبتال به           يكي از بيماري هاي ويروسي شديداً مسري منتقله از            آبله مرغان  
 نقايص ايمني نظير لوسمي و ساير اختالالت گلبول هاي سفيد، سوختگي ها، افراد تحت شيمي درماني يا استروئيدها

از .  و يا بيماري هاي سركوبگر ايمنيِ ديگر ممكن است از شدت بااليي برخوردار بوده و يا منجر به مرگ شود                        
 استفاده  (VZIG) ساعت اول پس از تماس، از ايمونوگلوبولين ضد وريسال زوستر              96طرفي در صورتي كه طي       

شود از شدت بيماري كاسته خواهد شد و بنابراين در كاركنان تماس يافته، الزم است هرچه سريعتر اقدامات ذيل                     
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 :انجام شود 

  ـ تاييد تشخيص1

ت تاولي متعددي هستند ولي بزاق آنان عاري از          داراي ضايعا  زونابايد توجه داشت كه هرچند مبتاليان به         
 Zonaويروس است در حاليكه در مبتاليان به آبله مرغان به گونه ديگري است و از اين گذشته مبتاليان به                          

بيماري را از طريق تماس مستقيم به ديگران منتقل مي كنند و نه از طريق تنفس و لذا با توجه به اين حقايق بايد                         
 .از تجربيات باليني و ارسال نمونه هاي مناسب به آزمايشگاه به تاييد تشخيص، پرداختبا بهره گيري 

  ـ جداسازي بيماران2

مبتاليان را بايد در يك اطاق مجزا يا در اطاقي كه مورد شناخته شده آبله مرغان، بستري شده است                         
ضمناً .  را در اطاق بيماران نصب كنيم       “بيماري مسري منتقله از طريق هوا     ”بستري نماييم و تابلوي هشداردهنده      

كاركناني كه قبالً دچار آبله مرغان نشده اند نبايد وارد اطاق شوند و بيماران نبايد جز در موارد كامالً ضروري از                         
اطاق خود خارج گردند و به مالقات كنندگاني كه قبالً آبله مرغان نگرفته اند نيز حساس بودن احتمالي آن ها در                       

 . مرغان بايد گوشزد شودمقابل آبله

  ـ محاسبه دوره قابليت سرايت3

براي اين منظور بايد آغاز عفونتزايي را چهار روز قبل از ظهور اولين بثورات در نظر گرفته كليه افرادي كه                     
  دقيقه در يك اطاق حضور داشته و از         30با بيماران تماس چهره به چهره داشته اند و يا مشتركاً به مدت بيش از                 

 روز بعد   6ضمناً بيماران را بايد تا حدود       .  تلقي گردند “  تماس يافته ”هواي مشتركي استفاده كرده اند بايد به عنوان         
 .از ظهور آخرين بثورات يا تا زماني كه بثورات كامالً كبره بسته و خشك شوند مسري در نظر بگيريم

  ـ ثبت اسامي كليه بيماران و كاركنان تماس يافته4

شامل آن ها مي شود را بايد يادداشت نمود و از آن ها            “  تماس يافته ”كليه افرادي كه تعريف فرد       اسامي   
پرسيد كه آيا قبالً دچار آبله مرغان شده اند يا خير؟ و در صورت منفي بودن جواب، پرسيده شود آيا نزديكان يا                          

يا خير؟ و در صورتي كه بازهم جواب منفي          كودكاني كه با آنها زندگي مي كنند هيچگاه دچار آبله مرغان بوده اند              
 .دادند الزم است وضعيت ايمني آنها از طريق آزمون هاي سرمي، بررسي گردد

  ـ هشدار به پزشكان غيرايمني كه بيماران را معاينه كرده اند5

پزشكان تماس يافته در فاصله دوره قابليت سرايت بيماري در صورتي كه با بيماران و كاركنان حساس                     
 .دريافت كنند (VZIG)ديگري تماس داشته باشند الزم است ايمونوگلوبولين ضد ويروس واريسال زوستر 

  ـ ارسال نمونه به آزمايشگاه به منظور انجام آزمون هاي سرمي6

به منظور رعايت حقوق بهداشتي كاركنان آزمايشگاه ها و حفاظت آنان در مقابل بيماري هاي مسري، پس                 
 . چسبانده شود”وضعيت ايمني مربوط به واريسال زوستر“ايد روي تمامي لوله ها برچسب از اخذ نمونه ب
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  ـ ايمن سازي كاركنان بهداشتي2جدول 

 
 بيماري دوز و نحوه واكسيناسيون موارد لزوم واكسيناسيون موارد ممنوعيت واكسن

كليه كاركناني كه در معرض خطر  حساسيت نسبت به مخمرها
يعات بدن تماس با خون و ما

 هستند

 ميلي ليتر در عضله دلتوئيد در 1
  ماه بعد6 و 1 و 0زمان هاي 

 Bهپاتيت 

سابقه حساسيت شديد 
 نسبت به تخم مرغ

 آنفلوآنزا ميلي ليتر ساالنه/. 5 كليه كاركنان بيمارستان

حاملگي، سابقه حساسيت 
شديد نسبت به تخم مرغ يا 

نئومايسين، تب شديد، 
سركوب سيستم ايمني، 

  IVIGمصرف اخير 

كاركناني كه سابقه سرخك را ذكر 
نمي كنند و يا شواهد مصونيت در 

مقابل بيماري در آزمون سرمي آنها 
 وجود ندارد

ميلي ليتر زير جلدي از واكسن /. 5
MMR 

 سرخك

 اوريون نظير سرخك نظير سرخك نظير سرخك

سالمت آن در دوران 
 بارداري مشخص نيست

ه يا آنهايي  سال65كاركنان بيش از 
كه دچار بيماري هاي قلبي، ريوي، 

كبدي، كليوي و يا سركوبگر ايمني 
 هستند

ميلي ليتر زير جلدي يا عضالني و /. 5
  سال6-10تزريق يادآور هر 

عفونت 
 پنوموكوكي

كاركناني كه شواهد سرمي ابتالء و  نظير سرخك
 مصونيت قبلي در آنها وجود ندارد

 سرخجه نظير سرخك

نش نرولوژيك يا سابقه واك
حساسيتي شديد به دنبال 

مصرف دوز قبلي، سه ماهه 
 اول حاملگي

كاركناني كه سري اول 
واكسيناسيون را تكميل ننموده اند و 

 10يا دوز يادآور واكسن را طي 
 سال اخير،  دريافت ننموده اند

ميلي ليتر عضالني در /. 5: سري اول 
 ماه بعد و دوز 6-12 و 1 و 0زمان 
يادآور براي پرسنل ايمن به هاي 

  سال10ميلي ليتر هر /. 5مقدار 

 كزاز 

حساسيت شديد نسبت به 
واكسن، ژالتين، نئومايسين، 

سركوب يا نقص سيستم 
ايمني، سل فعال، 

ناخوشي هاي تب دار، 
 بارداري

كاركنان تماس يافته با بيماراني كه 
سابقه ابتالء به آبله مرغان را ذكر 

ادي ضد واريسال نمي كنند و آنتي ب
 نيز در سرم آنها منفي است

 4-8 و 0ميلي ليتر در زمان /. 5
 هفته

آبله مرغان 
 زونا/ 
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  ـ مدت زمان محدوديت حضور يا تماس در رابطه با برخي از بيماري هاي عفوني3جدول 

 
 بيماري مدت و نوع محدوديت

 آبله مرغان تا زمان خشك شدن و پوسته ريزي تاول ها

 زونا وشاندن ضايعات، تماس با افراد ايمن، بالمانع استدر صورت پ

 روز بعد از ظهور تورم غدد بناگوشي و در صورت فروكش سريع تورم، اين زمان را مي توان 9تا 
 كاهش داد 

 اوريون

 سرخجه  روز بعد از ظهور بثورات پوستي5تا 

 گال يا شپش  ساعت بعد از شروع درمان مناسب12تا 

 توبركولوز ته پس از شروع درمان موثر و احساس بهبودي در بيمار هف2تا حدود 

نيازي به استراحت پزشكي و محدوديت خاصي نمي باشد مگر مورد ثابت شده اي از انتقال بوسيله فرد 
 ناقل، وجود داشته باشد

 Aاسترپتوكوك گروه 

  +استافيلوكوك كواگوالز

 مبتال و جلوگيري از تماس خون و ساير مايعات محدوديت هاي كاري، صرفا به وضعيت بهداشتي فرد
 بدن با ساير كاركنان و تماس يافتگان ديگر بستگي دارد

 حاد يا حالت ناقلي Bهپاتيت 
 HBsAgمثبت 

  حادCهپاتيت 

 HIV/AIDSمبتاليان  

حالت ناقلي مننگوكوكي نيازي به درمان يا محدوديت كاري ندارد و مبتاليان به بيماري حاد 
ي و از جمله مننژيت نيز آنقدر بد حال هستند كه بستري بوده و در محل كار خود حاضر مننگوكوك

 نباشند

 مننگوكوك

آميبياز، سالمونلوز، كلرا،  محدوديت از نظر تماس با مواد غذايي و بررسي ساير كاركناني كه از غذاي مشتركي استفاده كرده اند
 ، Aشيگلوز، هپاتيت 

 آلودگي هاي كرمي

 حضور در محل كار در دوره كمون برخي از بيماري هاي عفونيمحدوديت 

 روز بعد از اولين تماس تا 10 روز است، محدوديت حضور در محل كار از 13-21دوره كمون آن 
  روز بعد از تماس يا تا زمان بروز بيماري و خشك شدن و پوسته ريزي تاول ها21

 آبله مرغان و زونا

ز است، محدوديت حضور در محل كار از روز هفتم بعد از اولين  رو7-18دوره كمون آن حدود 
. تماس تا چهارده روز بعد از آخرين تماس و در صورت بروز بيماري تا چهار روز بعد از ظهور بثورات

 ساعت اول بعد از تماس از واكسن زنده سرخك استفاده شود ممكن است 72ضمناً در صورتي كه طي 
  كنداز بروز بيماري جلوگيري

 سرخك

 روز است و محدوديت حضور در محل كار از روز دوازدهم تا بيست و يكم 14-21دوره كمون آن 
.  روز بعد از شروع تورم غدد پاروتيد مي باشد9بعد از تماس و در صورت بروز عالئم باليني تا 

 ايمن سازي تماس يافتگان بعد از تماس، اقدام مطمئني نمي باشد

 اوريون

 روز است و محدوديت حضور در محل كار از روز هفتم تا بيست و سوم بعد 14-23آن دوره كمون 
  روز بعد از ظهور بثورات پوستي مي باشد4از تماس و در صورت بروز بيماري تا 

 سرخجه
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  ـ محدود كردن تماس يافتگان حساس7

 VZIGماس، حتي اگر     روز پس از آخرين ت     21 روز بعد از اولين تماس تا         10تماس يافتگان حساس از      
ضمناً .  هم دريافت كرده اند نبايد در بيمارستان و اماكن ديگري كه احتماالً افراد حساسي حضور دارند، حاضر شوند                  

در صورتيكه تماس يافتگان، به طور طوالني مدت در بيمارستان بستري هستند موازين جداسازي به شيوه اي كه                    
 .ن ها به مورد اجرا گذاشته شود توضيح داده شد بايد براي آ2در بند 

 نحوه رويارويي با كاركنان و بيماراني كه در تماس با مننگوكوك بوده اند

 تعريف تماس

  ـ فردي كه به بيمار مبتال به بيماري مننگوكوكي درمان نشده، تنفس دهان به دهان داده است 1 
ي، تراكئوبرونشيت مننگوكوكي كه  ـ تماس نزديك در فاصله كمتر از يك متري فرد مبتال به پنومون2

 . وصل مي باشد(Ventilator)دچار سرفه است و يا به دستگاه تنفس مصنوعي 

 اقدامات مورد نياز

  ـ اثبات مورد بيماري1
  ـ يافتن تماس يافتگان با بيمار درمان نشده طبق تعريف فوق2
د از تماس و خودداري از تجويز دارو به  ساعت اول بع48 ـ شروع كموپروفيالكسي در اسرع وقت و ترجيحا در 3

 . روز بعد از تماس، مراجعه نموده اند7تماس يافتگاني كه به فاصله بيش از 

  و بيماري هاي مشابه آن در مراكز بهداشتي ـ درمانيSARSمباني پيشگيري از 

  ـ ايزوالسيون بيماران و رعايت موازين كنترل عفونت1

 ـ بهداشت دست ها
 تماسي نظير استفاده از دستكش و گانـ مراقبت هاي 

 ـ مواظبت از چشم ها
 ـ پاكسازي محيط اطراف

توضيح .   و فشار منفي   N-95استفاده از ماسك مخصوص     (ـ مواظبت هاي مرتبط با انتقال از طريق هوا          
 بايد  N-95اينكه ماسك جراحي را براي اين منظور، مناسب ندانسته اند و تنها در صورت موجود نبودن                   

 ).د استفاده قرار گيردمور

  ـ به حداقل رساندن احتمال توليد افشانه طي انجام اقدامات تشخيصي و درماني2

  طي انجام عمليات تشخيصي و درماني، وجود داردSARSاحتمال انتقال ويروس عامل  -
مواردي از انتقال ويروس توسط اقداماتي كه منجر به توليد افشانه گرديده است در كاركنان                    -
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 ي و بهداشتي كانادا، هنگ كنگ، سنگاپور و هانويي، به اثبات رسيده استپزشك
اقداماتي نظير انتوباسيون و ساكشن كردن ترشحات تنفسي ممكن است به آساني باعث توليد و                 -

 انتشار افشانه هاي آلوده گردد
يالسيون محدود كردن انجام اقداماتي كه باعث القاء سرفه ميشود با خودداري از به كارگيري ونت               -

با بهره گيري از وسايلي كه     ,  و حفاظت از محيط   )  CPAP و   BiPAP(غيرتهاجمي با فشار منفي     
 در  HEPAامكان انجام ساكشن در فضاي بسته را فراهم مي كند و نيز استفاده از فيلتراسيون                 

 .دريچه خروجي ساكشن

 شود ـ حفاظت از پرسنل به هنگام انجام عملياتي كه باعث توليد افشانه مي3

 محدود كردن تعداد كاركنان به حداقل مورد نياز -
 پوشيدن وسايل حفاظتي نظير گان و دستكش -
 استفاده از عينك محافظ چشم -
 .استفاده از ماسك هاي مناسب -

 . صورت گيرد(BL4) 4 ـ ايزوالسيون ويروس بايستي تحت شرايط ايمني زيستي سطح 4

 ي به يك بيماري مسري هستندمحدوديت حضور در محل كار براي كاركناني كه مبتال

محدود كردن حضور كاركناني كه مبتالي به يك بيماري مسري هستند يا در اواخر دوره نهفتگي و اوائل                   
شروع عالئم احتمالي يك بيماري عفوني به سر مي برند به منظور پيشگيري از انتقال آن به ساير همكاران و                         

راستاي قطع زنجيره انتقال بيماري ها به حساب مي آيد و برحسب دوره           تماس يافتگان ديگر اقدام الزم و مفيدي در         
 )3جدول (نهفتگي و راه هاي انتقال در بيماري هاي عفوني مختلف، زمان هاي متفاوتي را به خود اختصاص مي دهد 

 حفاظت كاركنان آزمايشگاه ها

مل بيولوژيك بيماريزا در تماس هستند      بسياري از كاركنان آزمايشگاه ها نه تنها با نمونه هاي آلوده به عوا            
بلكه به منظور نمونه گيري، انجام و قرائت آزمون هاي پوستي، در تماس تنگاتنگ با بيماران بستري و سرپايي، قرار                   

، از طرفي نظير كاركنان باليني، بايد مورد توجه قرار گيرند           نظام سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي    مي گيرند و لذا در     
به منظور     ديگر الزم است امنيت بهداشتي محلّ اصلي فعاليت آنان يعني آزمايشگاه، تامين گردد و لذا                  و از طرف  

حفظ سالمتي كلّيه كاركنان آزمايشگاه ها، پيشگيري از فرار و انتشار عوامل بيولوژيك و جلوگيري از سرايت عوامل                       
، عالوه بر آموزش موازين كلّي      هاي پژوهشي مرتبط  عفونتزا به مراجعين به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و آزمايشگاه         

 . نيز بايستي مورد توجه، قرار گيرد(Biosafety)سطوح مختلف زيست ايمني 

 كالم پاياني

بدون شك، نه تنها كاركنان شاغل در صنايع مختلف، بلكه تمامي كاركنان و ازجمله پرسنل پزشكي و                    
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 ارزيابي و كاهش خطرات شغلي و نيز        به منظور هداشتي عمومي،   عالوه بر مراقبت هاي ب    بهداشت و پيراپزشكي نيز     
نياز به خدمات   فعاليت هاي مرتبط،   نظارت پزشكي براي تشخيص زودهنگام بيماري و آسيب هاي مرتبط با شغل و              

 با  ، كار مرتبط با   يطي مح هاي استرس خطرات و     زاني م يابشيارز از طرفي با توجه به اين كه            .بهداشتي دارند 
بيولوژيكي، توسط    اي  ي ارگونوم ،يكيزي ف ،ييايمي ش آور عوامل زيان   ي آموزش، تجربه و سنجش كم      ري از بهره گي

 هاي استرس  ريسك  زانيم نسبت به    هد نظر كارشناسان  نتواني مآن ها     و شودي  انجام م  اي متخصصين بهداشت حرفه  
المت كاركنان حرفه هاي پزشكي را      هاي فعاليت هاي پزشكي و بهداشتي را نيز تعيين نمايند، لذا مبحث س             طيمح

نيز در كنار ساير مباحث مرتبط با بهداشت حرفه اي، گنجانديم تا با ديد جامع تري در مواقع الزم بتوانيم از                            
 .همكاري ها و رهنمودهاي تخصصي آنان نيز برخوردار گرديم
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 يط كار با كارگراصول ارگونومي و تطابق شرا
Ergonomic principles & adaptation of working conditions to workers 
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 دانشگاه علم و صنعت ايران* 
 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران** 

 

 هداف درس ا
 : هد بود به پرسش هاي زير پاسخ دهد پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خوا

 
 ارگونومي چيست؟ 

 حيطه هاي ارگونومي چه مواردي را شامل مي شود؟ 

 سيستم اسان ـ ماشين داراي چه عوامل و فاكتورهايي است؟ 

 چگونه مي توان با كاربرد سيستم انسان  ـ ماشين،  ريسك فاكتورهاي شغلي را كشف نمود؟ 

 يي در كاهش صدمات جسماني دارد؟آنتروپومتري چيست و چه كاربردها 

 ويژگي هاي ايستگاه هاي كار ايستاده و نشسته از منظر ارگونومي چه هستند؟ 

 روش صحيح حمل دستي بار چيست؟ 

 حد توصيه وزني بار را چگونه مي توان محاسبه نمود؟  

 

 بيان مسئله
رو حفظ صيانت     از اين  .باشده اي  كمتر فعاليتي را مي توان يافت كه عاري از هر گونه عامل تهديدكنند             

نيروي انساني به عنوان رسالتي مهم مطرح مي گردد و در اين بين بخش عمده مواردي كه سالمت جسمي و                         
كار  هاي  محيط  )مهندسي فاكتورهاي انساني  (ارگونومي  روحي كاربران را به خطر مي اندازد مربوط به شرايط             

 . مي باشد
 در  .، اصول و همچنين مطالعه كار مي باشد        به معناي قوانين  از نظر لغوي       (Ergonomia)  ارگونومي

ارگونومي از تطابق هرچه    .  آمده است   ، قوانين و اصول   مفهوم   به “نومي”و واژه   به معني كار      “ارگو”واژه  حقيقت  
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علم ":  در اين كتاب، ارگونومي را اينگونه تعريف شده است           .  بيشتر شرايط محيط كار با اپراتور سخن مي گويد         
انسان  هاي  اي كه متناسب با محدوديت ها و قابليت         به گونه  ،ح و بهينه سازي محيط، مشاغل و تجهيزات       اصال
 .د مشخص مي گردد كه دامنه عملكرد اين علم مي تواند بسيار وسيع باشاين تعريف،با توجه به . "باشند

 :اهداف و دامنه عملكرد ارگونومي
 : ازندترين اهداف ارگونومي عبارت مهم

 ايمني ـ بهداشت) الف
 وري توليد ـ بهره) ب

 
را در   ها  وري سيستم  انديشد و از سوي ديگر كارآمد بودن و بهره          اين علم از يك سو به سالمت افراد مي         

با عنايت به آن چه تاكنون ذكر شده و اهداف            . مد نظر دارد   ،طور دقيق ه  متنوع صنعتي يا غيرصنعتي ب     هاي  فعاليت
  :تعملكردي ارگونومي را مي توان به شرح زير دانسي  ها بخشي از حيطه،مزبور

 
 بررسي ميزان توانمندي شاغلين با توجه به نوع كار و انرژي مصرفي )1
 كار هاي و كاربرد اين دسته از اطالعات در طراحي ايستگاه) آنتروپومتري(مطالعه ابعاد فيزيكي بدن  )2
 طراحي ارگونوميك ابزارهاي دستي  )3
 ايستاده  ـ ، نشستهنشسته، ايستادهكار  هاي ايستگاهطراحي  )4
 ناليز سيستم انسان ـ ماشينآ )5
  و سيستمروانشناختي از ديدگاه نحوه ارتباط بين افراد هاي بررسي )6
 )اي استراحت و مدت انجام كار زمانه(كار و استراحت  هاي تعيين رژيم )7
 حمل دستي كاال و طراحي خطوط بسته بندي و بارگيري دستي هاي رسي روشبر )8
  صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار بررسي )9

 ي در حين انجام فعاليتبدن هاي آناليز وضعيت )10
 بيومكانيك شغلي )11
 بررسي عوامل محيطي مرتبط با افراد  )12
 طراحي محصوالت متناسب با نياز افراد )13
 

 قابل بررسي و ارزيابي       ارگونومي،ذكر شد بخشي از موضوعاتي است كه از ديدگاه              كه  چه    آن
 شايان ذكر است كه با      . نكاتي در مورد برخي از آن ها به اختصار ذكر مي شود           صفحات بعد،  و در مي باشد،  

عنايت به تنوع عملكرد و گستره وسيع حيطه ها در ارگونومي، اين علم به پنج زير گروه، به قرار زير دسته                     
 :بندي شده است
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 )1شكل (زيرگروه هاي علم ارگونومي 

 ،)Micro-Ergonomics(ارگونومي خُرد  .1
 ،)Environmental Ergonomics(ارگونومي محيطي  .2
 ،)Macro-Ergonomics(ارگونومي كالن  .3
 )Cognitive Ergonomics(ارگونومي شناختي ـ ادراكي  .4
 . )Cultural/Social Ergonomics(ارگونومي اجتماعي ـ فرهنگي  .5
 

-  
 

  ـ زير گروه هاي ارگونومي1شكل 
 
براي نمونه؛ طراحي ايستگاه هاي    .  ز ارگونومي را پوشش مي دهند    هر يك از اين موارد، بخش هاي خاصي ا        •

 ميكرو ارگونومي مبتني بر داده هاي ابعادي بدن از موضوعات         نشسته يا ايستاده    )  Work station(كار  
 .محسوب مي شود

مورد  ارگونومي محيطي و استرس هاي گرمايي در     )  Vibration(، ارتعاش   )Noise( عواملي چون صدا     •
 . رار مي گيردبررسي ق

مسائل مرتبط با تعامل تكنولوژي و ويژگي هاي اجتماعي كاربران و همچنين حوزه هاي مديريتي، در                    •
 . مورد دقت قرار مي گيرد،ارگونومي كالن

ويژگي هاي اجتماعي افراد در ارگونومي      .   است ارگونومي شناختي ادراك عالئم و نشانه ها از مباحث          •
 .اجتماعي ـ فرهنگي طرح مي شود

 سيستم انسان ـ ماشين
است كه داراي چهار فاكتور      ، سيستم انسان ـ ماشين       فراگير در مبحث ارگونومي     هاي  يكي از سيستم  



 844/اصول فاكتورهاي و تطابق شرايط كار با كارگر  /  5گفتار 
 

 

 .تجهيزات ـ شغلـ اساسي مي باشد كه عبارتند از انسان ـ محيط 
 و   مي توان مزايا  ، بديهي است چنان چه بتوان در هر سيستم يا محيطي اين چهار عامل را آناليز نمود                   

 به بيان ديگر هر     .دنبال آن به بررسي معايب و رفع آن ها پرداخت        ه  معايب آن سيستم يا ساختار را معين ساخت و ب         
اي مستقر     كه در يك محيط تعريف شده        مي باشد انساني و تجهيزاتي   هاي  سيستم كاري شامل عناصر و اِلِمان      

ساده يا پيچيده كه تحت نام كلي سيستم         هاي   به شكل  مي توانند ها  يا به تعبيري ارگوسيستم    ها   اين سيستم  .هستند
تشكيل دهنده يك سيستم انسان ـ       هاي  بالطبع هر يك از المان    .  انسان ـ ماشين نيز خوانده مي شوند، مطرح گردند       

 .ماشيني مي تواند بر حسب نو ع و شرايط، اثرات قوي يا ضعيفي را بر روي ديگر عوامل سيستم بگذارند
 داشته باشد مثل ورق زدن كتاب، نگارش متن، كار با             سادهاشين مي تواند ساختاري    سيستم انسان ـ م   

 . باشد؛ مثل كنترل خطوط تردد قطارها، ترافيك هوايي، تجهيزات كامپيوتريپيچيدهانبردست  و يا 
 : به صورت شماتيك آمده است2در هر يك از اين موارد، چهار ويژگي مهم وجود دارد كه در شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 )نگارنده( ماشين - ـ دياگرام ساده سيستم انسان2شكل 
 

 : بر اساس  شكل فوق مي توان ويژگي هاي زير را براي سيستم انسان ـ ماشين به ترتيب زير دانست
 دو جزء اصلي انسان و ماشين) الف
 وجود تعامل بين اجزاء ) ب
 دارا بودن ورودي و خروجي ) پ
 هدف دار بودن ) ت
 

ماشين، متشكل از حداقل چهار      ـ ژگي ها و همانگونه كه پيشتر هم اشاره شد، سيستم انسان         عالوه بر اين وي   
 .و ويژگي هاي فردي مي باشد) Equipment(، تجهيزات )Tasks(، مشاغل )Environment(عامل محيط 

، )Vibration(، ارتعاش   )Noise(، صدا   )Illumination( شامل مواردي است از جمله روشنايي         "محيط" •
 )Radiation(و پرتوها ) Heat(رارت ح

  شامل مواردي است از جمله نوع كار، شدت كار، ريتم فعاليت ها، زمان و مدت فعاليت"مشاغل" •
(، اهرم ها    )Controls(، كنترل كننده ها     )Display( شامل مواردي است از جمله نشانگرها        "تجهيزات" •

Lever ( و پدال ها)Pedal( 
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 و  اردي است از جمله مهارت، توانمندي، سن، جنس، انگيزش، ابعاد بدني             شامل مو  "ويژگي هاي فردي " •
 رضايتمندي

ارگونوميك ايستگاه هاي كار   )  ريسك فاكتورها (به كمك آناليز سيستم انسان ـ ماشين مي توان عوامل خطر           
 .و مشاغل را كشف نمود

 :كار ـ استراحت هاي تعيين رژيم
كار و   هاي   تنظيم زمان  ، خصوصا امور صنعتي    ،شغلي هاي  ليتاز جمله موارد حائز اهميت در انجام فعا         

مختلف، مشخص نموده   مشاغل  را در   متوسط ميزان مصرف انرژي     ،  مطالعات انجام شده  .  استراحت پرسنل مي باشد  
 از طرفي به كمك تجهيزاتي چون ارگوسيكل يا نوارگردان و يا با محاسبه ضربان قلب مي توان برآورد                         .است

 هاي و سپس به كمك معادالتي مي توان زمان        مصرف انرژي در افراد مختلف را تعيين نمود        هاي  ليتمناسبي از قاب  
 .استراحت و كار را مشخص كرد

 ):Work Station(كار هاي ايستگاه
. دكار از جمله مواردي هستند كه بطور دقيق بررسي مي شون             هاي  ارگونوميك، ايستگاه  هاي  در بررسي 

 تقسيم مي كنند و در طراحي      ايستادهـ  نشسته  و  ،  ايستاده،  نشستهر عمده به سه دسته       كار را بطو   هاي  ايستگاه
 مرتبط ديگر توجه    عواملهر يك از آن ها به اصول ابعاد شناسي بدن، حدود دسترسي كاربر، نوع فعاليت، زمان و                   

ث بروز صدمات    كار مي تواند باع    هاي  ايستگاهطراحي  در  ارگونومي  بديهي است عدم رعايت اصول           .مي شود
اندام  هاي  ، ناراحتي )بويژه كمر (بسياري از مشكالت جسماني ناحيه ستون فقرات         .   گردد بازده،جسماني و كاهش    

 رخ  ،كار هاي  و حتي عوارض بينايي در اثر كار در شرايط نامناسب ايستگاه             )  ها  بويژه مچ دست و شانه     (فوقاني  
 .مي دهد

در امور  .  د به ويژگي هاي ارگونوميك ايستگاه كار توجه داشت        از اين دسته از صدمات باي      پيشگيريبراي  
پشتي و كفي صندلي از جمله مهم ترين          .  ، بايد حداقل نيازهاي طراحي ارگونوميك صندلي رعايت شود          نشسته

مطالعات ارتوپديك، نشان داده كه در حالت        .  بخش هاي يك صندلي است كه بايد به طور دقيق، طراحي شوند             
  ( زاويه مناسب براي نشستن   از اين رو    .  چرخش لگن خاصره، انحناي ناحيه كمري، تغيير مي كند       نشسته به دليل    
 درجه،  135اين مطالعات نشان داده كه نشستن با  زاويه          .  مي تواند بسيار مهم و تعيين كننده باشد      )  زاويه تنه و ران   

 ). 3شكل (حالتي است كه در آن انحناي ناحيه كمر، مشابه حالت ايستاده است 
مطالعات ارگونوميك، نشان داده    .  بي ترديد چنين زاويه اي براي انجام كارها و امور شغلي، مناسب نيست           

هرچه .   درجه مي تواند شرايط مناسبي را براي انجام كارهاي نشسته، فراهم سازد             120 تا   100كه زواياي   
 )4شكل . (ين خواهد شدقابليت هاي تنظمي صندلي، بيشتر باشد شرايط راحت تري براي افراد تام
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 درجه، حالتي است كه در آن انحناي ناحيه كمر به حالت ايستاده 135 ـ نشستن با زاويه 3شكل 

  )Oborn 1991بر گرفته از   (-)Cحالت (نرمال نزديك تر است 
  
 

 
  ـ قابليت تنظيم در بخش هاي مختلف صندلي، شرايط بهتري را تامين مي كند4شكل 

 ):Anthropometry (آنتروپومتري
، علم سنجش ابعاد    آنتروپومتري.  يكي از موارد مهمي كه در ارگونومي مطرح مي باشد، آنتروپومتري است           

 .مختلف در بين كاربران مي باشد     هاي   تعيين دامنه ابعادي اندام    ، در اين مبحث از جمله اهداف مهم        است كه بدن  
ابعادي بدن در اختيار باشد،      هاي  اي در خصوص ويژگي    ليهواكار بايد اطالعات     هاي  بديهي است در طراحي ايستگاه    

دو شكل  ه  آنتروپومتري ب .  مطرح در آنتروپومتري مي توان اين اطالعات اوليه را به دست آورد           هاي  به كمك سنجش  
 .استاتيك و ديناميك تعريف شده است

آيد در نوع    ركت به دست مي   بدون ح   مختلف در شرايط ثابت و     هاي  ، اندازه اندام  آنتروپومتري استاتيك در  
، متغيرهاي  1  و جدول  5 شكل   .و چگونگي حركات نيز مورد بررسي قرار مي گيرند        ها  ، دامنه حركتي اندام   ديناميك

 .معمول آنتروپومتري استاتيك را نشان مي دهد
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  ـ متغيرهاي آنتروپومتريك استاتيك5شكل 

 



 848/اصول فاكتورهاي و تطابق شرايط كار با كارگر  /  5گفتار 
 

 

 ) 5اظر با شكل متن( ـ متغيرهاي معمول آنتروپومتري استاتيك 1جدول 
ايستاده نشسته ايستاده نشسته رديف متغير رديف متغير

 1  قد *   19 حد دسترسي روبرو *  

 2 ارتفاع چشم *   20 فاصله شانه تا سرانگشت   *

 3 ارتفاع شانه *   21 فاصله شانه تا كف دست   *

 4 ارتفاع آرنج *   22 عمق سينه   *

 5 گن خاصرهارتفاع ل *   23 عمق شكم   *

 6 ارتفاع بند انگشت *   24 )از مقابل زانو( طول ران   *

 7 ارتفاع سر انگشت *   25 )از پشت زانو( طول ران   *

 8 ارتفاع نشسته   * 26 )از نقاط آكرومي( عرض شانه   *

*   

دو طرف  از( عرض شانه
 9 ارتفاع چشم   * 27 )عضالت دلتوئيد

 10 ع شانهارتفا   * 28 عرض هيپ   *

 11 ارتفاع آرنج   * 29 فاصله سر انگشت دست ها   * 

 12 ضخامت ران   * 30  آرنج-فاصله آرنج   * 

 13 ارتفاع زانو   * 31 طول سر   * 

 14 ارتفاغ ركبي   * 32 عرض سر   * 

 15 طول بازو   * 33 طول كف دست   * 

   * 34 عرض كف دست   * 

طول آرنج تا سر 
 16 انگشت

   * 35 طول كف پا   * 

حد دسترسي باالي 
 17 سر

 *   36 عرض كف پا   * 

حد دسترسي باالي 
 18 سر

 
يكي از علل تفاوت هاي ابعادي بين افراد، ژنتيك و شرايط اقليمي است از               الزم به توضيح است كه       

خير و با توجه به اين كه         با عنايت به مورد ا     .  اينرو نمي توان از استانداردهاي ساير كشورها استفاده نمود          
ايران تدوين نشده است لذا توصيه مي شود براي اصالح شرايط             متاسفانه در حال حاضر استانداردي براي كشور       

ايستگاه هاي كار در صنايع، متناسب با تعداد افراد و با كمك مشاوره هاي آماري، تعدادي از كاركنان به عنوان نمونه                   
دي از بين ايشان سنجيده شود و محاسبات خاص آنتروپومتريك و تعيين صدك هاي               انتخاب شوند و داده هاي ابعا    
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برخي از مطالعات بين داده ها و ابعاد سگمنت هاي مختلف         .   انجام گيرد سپس به اصالح شرايط پرداخته شود        95 و   5
 . آمده است6بدن، ارتباط هايي را به دست آورده اند كه بخشي از آن ها در شكل 

 
 

 
 Farkas و نسبت اندازه ها بر اساس مدلنقاط رفرانس  ـ 6شكل 

 :بررسي صدمات اسكلتي ـ عضالني مرتبط با كار
، به اثبات   شغلي هاي   بروز بيماري  احتمال  ،در محيط هاي كار به علت وجود عوامل مخاطره آميز گوناگون          

 هاي جزء بيماري آسيب ها  لين را تهديد مي كند برخي از        در بين صدمات و عوارضي كه سالمت شاغ        .   است رسيده
ي عوارض اسكلتي عضالن  آن ها،   ترين    باشند كه از جمله مهم     مي  (Diseases Related Work) مرتبط با كار  
 . هستند )Disorders Work-related Musculoskeletal(مرتبط با كار 

 عوامل خطر بروز عوارض اسكلتي ـ عضالني

 :مي كه در بروز اين دسته از صدمات، نقش دارند مي توان به موارد زير اشاره نمود مهخطرعوامل از بين 
 )Awkward Postures(  استقرار بدن حين انجام كار نامناسبوضعيت) الف 

  نيرو و فشاراعمال) ب
 ) Repetitive tasks (تكراري هاي انجام فعاليت)  ج
 

 شغلي  بازده كه باعث كاهش توانمندي افراد و بالطبع افت          از بين صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار       
سندروم ”يا همان   )  CTS(مانند سندروم كانال كارپي      عوارض مچ دست     همچنين   و مي شود مي توان كمر درد    
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عضالني  هاي   مي توان عوامل مكانيكي و تنش     رگونوميبه كمك اجراي اصول مهندسي ا       .را نام برد    “كارپال تانل 
ارگونوميك مي توان ضمن طراحي مناسب      هاي  بل توجهي كنترل نمود، به بيان ديگر با كمك روش          را تا حدود قا   

 البته الزم به توضيح است كه فاكتورهاي موثر در چگونگي           .را تصحيح نمود  ن  كار، وضعيت استقرار بد    هاي  ايستگاه
 فيزيكي كاربر، نيازهاي   هاي  ويژگي:   متنوع هستند كه برخي از آن ها عبارتند از         ،وضعيت استقرار بدن در حين كار      

 .شغلي، شرايط ايستگاه كار

 حمل دستي كاال 
در اكثر  .  استكه از ديدگاه اصول ارگونومي قابل بررسي است حمل دستي بار              شكالت شغلي   يكي از م  

) Manual lifting( جابجايي دستي كاال و بلند كردن بار          ،صنايع كشور و حتي در امور غيرشغلي به دفعات زياد           
به طور كلي در حمل دستي كاال       .  حسوب مي شود اتفاق مي افتد و اين امر يكي از داليل مهم براي بروز كمردرد م             

(، هل دادن     )Pulling(، كشيدن   )Lifting(بر حسب نوع فعاليت، حالت هاي مختلفي از جمله بلند كردن بار                
Pushing  ( يو جابجاي)  Carrying  (        راخور شرايط كار و وزن بار، استرس هاي         اتفاق مي افتد كه هر كدام به ف

 . جسمي قابل مالحظه اي را بر كارگر وارد مي سازند
 ، درد و آسيب هاي عضالني     باعث بروز مشكالت جسماني   صدمات جسماني ناشي از حمل دستي كاال          

گزارش سازمان  به  .   منجر مي گردد  ،مالي هاي  ز ديدگاه اقتصادي نيز به بروز خسارت       اين دسته از موارد ا    .  مي شود
 و ساالنه حدود نيم ميليون      مي باشد)   مربوط به كمر درد    ،مشكالت ستون فقرات      %60بيشتر از   (در آمريكا   ش  نايو

اين گزارش حاكي از    .  گونه صدمات مبتال مي شوند      به اين  ي به درجات مختلف   برخي از كشورهاي صنعتي،   كارگر در   
   %20ي از صدمات جسماني در بلند كردن دستي بار و حدود             ناش هاي  غرامت    %60اين حقيقت است كه در حدود       

 25كميسيون ايمني و بهداشت انگلستان گزارش كرده است كه بيش از             .  افتد  اتفاق مي  ،ل دادن و كشيدن بار    در ه 
 . مربوط به جابجايي دستي كاال بوده است،حوادثدرصد 

 : حاالتي كه در بلند كردن بار دستي، رخ مي دهد

  دو حالت متمايز براي بلند كردن بار به صورت دستي ممكن است اتفاق افتدطور كليه ب
 ) Squat, Leg Lift(ت حالت اسكا) الف 

  )Stoop, Back Lift( حالت استوپ) ب
داشته   كامال به صورت كشيده و مستقيم نگه         ،، حالتي است كه طي آن ستون فقرات         حالت اسكات 

به صورت محكم گرفته مي شود و سپس با نيروي عضالت پا، بار به طرف              ا   همي شود، زانوها خم شده و بار با دست       
شكل .  (اي كنترل مي شوند    نيروهاي وارده بر ستون فقرات در حد قابل مالحظه         ،در اين روش  .   گرددباال هدايت مي  

7.( 
 در واقع   )7شكل    ( خم شده و پاها مستقيم هستند      ،، حالتي است كه طي آن ستون فقرات        حالت استوپ 

 حالت اول   .عمال شوند اي اِ  بين مهره  هاي   به اين روش باعث مي شود كه نيروهاي زيادي بر ديسك          ،لند كردن بار  ب
 . حالت دوم، شرايط غير ايمن دارد حالتي ايمن و
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  ـ حالت هاي اسكات و استوپ در بلند كردن بار7شكل 

 
 ، كه بر پايه طراحي ايستگاه كار       جديدي هاي  روشارگونومي،  الزم به توضيح است كه از ديدگاه اصول          

استوار است تعيين شده است كه با اجراي آن الزم نيست خم شدن زانوها و نشستن در حين برداشتن دستي بار                         
معادله هاي حمل  روش ها  در حقيقت با عنايت به مطالعات ارگونوميك محيط كار و به كمك جديدترين               .  اتفاق افتد 
سالمت كارگر و همچنين    اي طراحي مي شود كه        ايستگاه كار به گونه     ،)ر نايوش مانند معادله حمل با     (دستي بار 

شرح كامل اين روش ها و به ويژه       .  سطح بهره وري مناسب تا حد امكان در شرايط شايسته اي نگه داشته مي شود             
شرايط كار،  روش نايوش در اين مختصر نمي گنجد و فقط اشاره مي شود كه در معادله حمل بار نايوش، به تناسب                     

 :اين معادله عبارت است از. ميزان توصيه شده ي وزني كاال قابل محاسبه خواهد بود
 

RWL= 23 HM VM DM AM FM CM 
 :در فرمول فوق

 
RWL1 =حد توصيه شده وزني بار 

HM2 =قي بار تا بدنضريب مربوط به فاصله اف (H)  
HM= 25/ H 

VM3 =ضريب مربوط به ارتفاع محل برداشتن بار(V)  
VM= 1- (0.003 × | V- 75 | ) 

DM4 =ضريب مربوط به ميزان جابجايي بار در سطح قائم(D)  
DM= 0.82 + (4.5 /D) 

AM5 = ضريب مربوط به ميزان چرخش تنه در حين جابجايي بار(A) 
AM= 1- (.0032 A) 

FM6 =بر حسب تعداد بلند كردن بار در دقيقه(ريب مربوط به ريتم حمل بار ض((F)- استفاده شود2 از جدول  
                                                 

1 Recommended Wight Limit 
2 Horizontal Multiplier 
3 Vertical Multiplier 
4 Distance Multiplier 
5 Asymmetric Angle 
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CM7  =     ضريب مربوط به نوع چنگش بار(C)-             براي بارهاي با دستگيره مناسب و ارگونوميك، و براي بارهايي با 
 .0,9 و 0,95، 1برابر است با به ترتيب  CMدستگيره هاي نامناسب و همچنين براي بسته هايي بدون دستگيره، 

 
 FM ـ  نحوه تعيين 2جدول 

 )ساعت(مدت انجام كار در حمل دستي بار 
 1كمتر از   2 تا 1 8 تا 2

>= 75 
C 

<75 
Cm 

>= 75 
C 

<75 
Cm 

>= 75 
C 

<75 
Cm 

 فركانس بلند كردن بار
) Lift/Min( 

0.85 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00 <=0/2 
0.81 0.81 0.92 0.92 0.97 0.97 0.5 
0.75 0.75 0.88 0.88 0.94 0.94 1 
0.65 0.65 0.84 0.84 0.91 0.91 2 
0.55 0.55 0.79 0.79 0.88 0.88 3 
0.45 0.45 0.72 0.72 0.84 0.84 4 
0.35 0.35 0.60 0.60 0.80 0.80 5 
0.27 0.27 0.50 0.50 0.75 0.75 6 
0.18 0.18 0.42 0.42 0.70 0.70 7 
0.15 0.00 0.35 0.35 0.60 0.60 8 
0.13 0.00 0.30 0.30 0.52 0.52 9 
0.00 0.00 0.26 0.26 0.45 0.45 10 
0.00 0.00 0.23 0.00 0.41 0.41 11 
0.00 0.00 0.21 0.00 0.37 0.37 12 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 13 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 14 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 15 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 >15 

 
، مي توان با توجه به وزن واقعي بسته هايي كه حمل مي شوند، ضريب بسيار مهم                 RWLپس از تعيين    

 :8را به ترتيب زير محاسبه نمود) LI(انديس حمل بار 
RWL= W / LI 

س هاي شديد دارد و     ميزان انديس حمل بار بايد حداكثر، يك باشد و هرچه بيشتر شود نشان از استر                   
 . برسد، يعني فعاليت مذكور نبايد بصورت دستي انجام گيرد"سه"چنان چه به مقدار 

                                                                                                                                                  
6 Frequency Multiplier 
7 Coupling Multiplier 

 .صادقي ناييني مراجعه شود. براي اطالعات بيشتر به آتاب اصول ارگونومي در سيستم هاي حمل دستي آاال نوشته ح - 8
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 ):Work Physiology(  فيزيولوژي كار

فيزيولوژيك بدن   هاي   شاخص ،، فيزيولوژي كار است در فيزيولوژي كار      ارگونومييكي از مباحث مهم در      
به كمك  .  گيرد  متاثر مي شود مورد مطالعه قرارمي       ،يطي و شغلي  كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم از شرايط مح          

فيزيولوژيك مذكور مي توان اطالعات گوناگوني را در مورد سطح توانمندي، ميزان قابليت تطابق افراد،                  هاي  يافته
بديهي است با مطالعه    .  آورد به دست    ميزان انرژي مصرفي را    ،سطح خستگي، تغييرات ضربان قلب و ريتم تنفس        

مختلفي كه افراد را تهديد       هاي  و تنش  ها  فيزيولوژيك كاربران مي توان از استرس      هاي  اي و ويژگي   شرايط حرفه 
 نيازهاي شغلي باتوجه به توان هوازي الزم نيز مورد بررسي             ،در مطالعات فيزيولوژي كار   .  مي كنند جلوگيري نمود  

 ليتر اكسيژن در هر دقيقه نياز        5/2 سنگين به بيشتر از       خيلي هاي  اند كه انجام فعاليت     قرار مي گيرد مثال دريافته   
در اين دسته از مطالعات، ضربان قلب،          .   مي باشد 5/0خواهد داشت، اين مقدار براي كارهاي سبك كمتر از              

 .فشارخون و اسيد الكتيك نيز مورد اندازه گيري و بررسي قرار مي گيرند

 :پيشنهادها 

وري  لم ارگونومي و نگرش توام مهندسي انساني به سالمت افراد و بهره           با توجه به دامنه عملكرد وسيع ع        
 نسبت به الگوهاي مطرح     ، گوناگون با وظايف شغلي متنوع     ه هايها، الزم به نظر مي رسد كه شاغلين در حرف         سيستم

 ارگونومين   بديهي است كارشناسا   . آشنايي الزم را پيدا نموده و در جهت اجراي آن ها كوشش نمايند             ،در ارگونومي 
 .اي را در اين راستا به خود اختصاص خواهند داد          جايگاه ويژه ، سهم و    با عنايت به رسالت خطير حفظ سالمت افراد       

ايستگاه هاي كاري مختلف هم در محيط هاي صنعتي و هم سازمان ها و ادارات كه اكثر كاركنان               لذا توصيه مي شود    
اوب و بر اساس الگوي زماني خاص، مورد ارزيابي ارگونوميك قرار            آن از مشكالت ارگونوميك رنج مي برند، به تن        

 .گرفته و با برگزاري جلسات بارش افكار، راهكارهاي اصالحي و قابل حصول به صورت عملي به اجرا در آيد
  هاترين سطوح آموزشي يعني مهدكودك     ييمفاهيم بنيادي ارگونومي را حتي مي توان با زباني ساده از ابتدا          

 البته كاربرد اصول    . جلوگيري كرد  ، تعريف نمود تا حداقل بتوان از بروز صدمات عضوي آتي اقشار جامعه            ،سو مدار 
 . ديگري قابل دستيابي مي باشد هاي  به شكل،ارگونومي در واحدهاي صنعتي و يا در طراحي محصوالت

 خالصه

 اهداف عمده آن ارتقاء سطح      ارگونومي علمي است چند نظامه با دامنه عملكرد وسيع كه از           به هر روي،    
ارگونومي مي تواند به سئواالت گوناگوني در زمينه شرايط        .  وري هرچه بيشتر سازمان مي باشد     سالمت در سايه بهره   

گويي  مهمي كه مديران واحدهاي مختلف صنعتي به دنبال پاسخ          هاي  شايد يكي از پرسش   .  د پاسخ ده  ،محيط كار 
، بديهي است كارگراني كه در يك واحد صنعتي          استنه و مناسب نيروي كار       به آن مي باشند، نحوه استخدام بهي      

كار مي شوند بايد قادر باشند با شرايط حاكم بر محيط كار، به توليد و فعاليت بپردازند و بالطبع عدم                         ه مشغول ب 
انند به طور   پذيري اپراتور از جمله عوامل مهمي هستند كه مي تو            كارايي كاربر، حادثه پذيري و عدم مسئوليت        
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 هاي به كمك الگوهاي ارگونوميك مي توان فعاليت     .  وري اثرات منفي گذارند    مستقيم يا غير مستقيم بر توليد و بهره       
سبك تا خيلي سنگين تقسيم بندي       هاي  مورد نظر در انجام امور شغلي را از ديدگاه ميزان مصرف انرژي به گروه               

كارگيري كاربران را متناسب با      ه  قبل از استخدام، نحوه ب      هاي   برنامه افراد در  هاي  نمود و بطور موازي با ارزيابي      
 .تعريف نمود هاي آن ها قابليت

مندي و   ايجاد انگيزش در شاغلين با هدف افزايش سطح رضايت          هاي  در مباحث مهندسي انساني، روش    
ذهني  هاي  اني و دقت  يكي ديگر از مواردي كه بر روي توانمندي جسم           . مطرح مي شود  ،كاهش خطاهاي اپراتوري  

اي است كه نه تنها باعث كاهش قواي          خستگي يك عامل بازدارنده    .استو ادراكي پرسنل اثر مي گذارند، خستگي       
جسماني افراد مي شود بلكه به طور غير مستقيم و در اثر كاهش ميزان دقت، حادثه پذيري فرد افزايش يافته و                         

فردي و   هاي  گيري باحث مهندسي انساني به كمك معادالت و اندازه          در م  . تنزل مي يابد  ،ري شغلي  ونهايتا بهره 
 .كار و استراحت تنظيم مي شوند هاي محيطي، زمان

از ديگر رويكردهاي مهم ارگونومي محسوب مي شود       كمر درد    پيشگيري از صدمات جسماني و به ويژه         
آناليز شغلي و بررسي وضعيت هاي     .  تكه با اعمال مالحظات ميكرو و ماكرو ارگونومي مي توان آن را محقق ساخ              

بدني در حين كار و كشف عوامل خطر بروز صدمات اسكلتي ـ عضالني از مواردي است كه در اين دسته از                            
 .بررسي ها جاي دارد

فكنيد، چگونه است؟ چند ساعت در طول شبانه روز از صندلي              انيم نگاهي هم به طرز نشستن خود بي         
آيا نوع صندلي شما مطلوب است؟ آيا نوع مطلوب صندلي را مي شناسيد؟ آيا نوع و                 ؟براي نشستن استفاده مي كنيد   

  .طرز نشستن شما مطلوب است؟ آيا روش صحيح نشستن را مي دانيد؟
چنان چه مطابق با اصول    )   توام و يا نشسته ـ ايستاده،    (اند كه ايستگاه كار      مطالعات مختلف به اثبات رسانده    

سخت  هاي  بديهي است چنان چه فعاليت   .   تلقي شود  ، عاملي مهم و موثر در بروز كمر درد          مي تواند ،نباشدرگونومي  
 راهكارهاي  ،در مباحث ارگونومي   .  گردندو سنگين جسماني هم به آن اضافه شوند، اين عوارض تشديد مي                  

شايان  .گوناگوني در خصوص اصالح شرايط كار و كنترل صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار، توصيف مي شود                
ذكر است كه عالوه بر ابعاد فيزيكي اصالح شرايط ايستگاه هاي كار، امروزه رويكردهاي نوين طراحي ارگونوميك                  
مبتني بر احساس مطرح شده كه به كمك آن ها مي توان شرايط ايستگاه هاي كار و همچنين محصوالت را بنحوي                   

 .  نمودشايسته و متناسب با نيازهاي روحي و رفتاري افراد طراحي
 

ارگونومي و  دست اندركاران   ، انتطار مي رود حضور      ذكر شد تا كنون در اين گفتار،       با عنايت به آن چه      
 محيط هاي كار مي پردازند، شرايط     مطالعه دقيق در صنايع و سازمان هاي مختلف كشور كه به            طراحي ارگونوميك 

بديهي است اعمال مالحظات ارگونوميك      .  وردمطلوب تري را هم براي كاركنان و هم براي مديران به ارمغان آ              
اهداف توسعه  مي تواند در راستاي اهداف پايداري و چشم اندازهاي سازمان جهاني بهداشت در بستر مفاهيم و                    

دليل اين مدعا نيز    .  ، وضعيت بهتري را براي سازمان ها و دست اندركاران توليد و صنعت كشور فراهم سازد                پايدار
 .مت و بهره وري و رهيافت هاي جامعه نگر در ارگونومي و مهندسي عوامل انساني استرويكردهاي توام سال
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 ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس هاي شغلي

Risk assessment of chemicals in occupational exposures 
 

 دكتر منصور رضازاده آذري، مهندس ميرداود سيدي
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشكده بهداشت و ايمني 

 اهداف درس 

 : خواهد بودپس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر  

 اهداف كلّي ارزيابي ريسك مواد شيميايي را فهرست نمايد 
 روش ارزيابي نيمه كمي ريسك را بيان كند 
 مراحل ارزيابي ريسك را فهرست كرده، فلوچارت مربوطه را رسم نمايد 
 نحوه مستندسازي ارزيابي را شرح دهد 
  كندنحوه تخمين مواجهه پوستي با مايعات را در قالب مثال، محاسبه 
 نحوه طبقه بندي مواد سرطانزا را شرح دهد 
 چك ليست نحوه بازرسي را تنظيم كند 
 چند مثال در خصوص حدود مجاز مواجهه با تركيبات سمي را ارائه دهد 
 ضريب ريسك را به طور مفروض، محاسبه نمايد 
 غلظت هاي محرّك بويايي برخي از مواد شيميايي را بيان كند 
 م برنامه حفاظت سيستم تنفسي را شرح دهدموضوعات كليدي در تنظي 

 

 مقدمه

اي در كشور هاي مختلف به منظور توجيه اقدامات كنترلي           ارزيابي ريسك مواد شيميايي بصورت گسترده     
اين بخش كه تاريخ مرجع اصلي      .   بصورت يك اقدام معمول بكار برده ميشود        ،براي جوامع انساني بويژه كارگران    

نويسندگان .   هنوز يكي از روش هاي معمول براي برآورد ريسك مواجهه شغلي است             آن نزديك به دو دهه است      
 را به كارشناسان محترم       COSHH مطالعه روش هاي ديگر بخصوص روش قدم به قدم سازمان                گفتار،اين  
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 .  توصيه مي نمايند حرفه ايمهندسي بهداشت
شود كه شدت آنها با توجه به راه مواجهه         مواجهه با مواد شيميايي سمي، مي تواند منجر به اثرات مختلفي           

در ارزيابي ريسك مواد شيميايي سمي، ميزان         .  و ميزان تماس، متفاوت خواهد بود      )  تنفسي، پوستي و گوارشي    (
ريسك براي استفاده كنندگان، مشخص شده و اقدامات الزم براي محافظت پرسنل در برابر مواد شيميايي،                        

لعمل ها و قوانين جاري كشور، كارمندان و كارگران صنايع بايستي در شرايط               بر اساس دستورا  .  پيشنهاد مي شود 
در راستاي انجام اين وظيفه مهم، بايستي از كليه مواد شيميايي كه در              .  ايمن با مواد شيميايي مواجهه داشته باشند      

ي اتخاذ شده، ارزيابي    محيط كار استفاده مي شوند، از طريق شناسايي و ارزشيابي مخاطرات آنها و روش هاي كنترل              
الزم به ذكر است كه در اين ارزيابي ها تنها به خطر بيماري هاي ناشي از مواد شيميايي توجه                   .  دقيقي به عمل آيد   

 ارزيابي  يمي شود و مخاطرات مربوط به قابليت اشتعال و انفجار اين مواد با استفاده از روش هاي جداگانه و خاص                    
 .مي گردند

 اهداف 

شناخت خطرات ناشي از تمام مواد      :   هدف از انجام ارزيابي ريسك مواد شيميايي عبارتست از           به طور كلّي   )1
 .شيميايي كه در محيط كار استفاده، انبار و يا حمل و نقل  مي شود

 ارزيابي ميزان مواجهه كاركنان با مواد شيميايي خطرناك از طريق تنفسي، پوستي و گوارشي  )2
 كنترلي در دسترسارزيابي ميزان كفايت اقدامات  )3
  با ريسك زياد براي سالمتي كاركنان(Task)مشخص نمودن وظايف شغلي  )4
 پيشنهاد اقدامات كنترلي مناسب براي حذف يا كاهش ريسك )5

 مربوط به   “ (Risk Rating)ضريب ريسك ”نتيجه عملي و اصلي يك برنامه ارزيابي ريسك، تعيين              
ريسك، رتبه بندي مي شوند و اين رتبه ها براي تعيين           وظايف فرآيندي بر اساس ضريب       .  وظايف مختلف است  

بدون يك سيستم ارزيابي كه مخاطرات را بر اساس پتانسيل           .  مورد استفاده قرار مي گيرند    اقدامات كنترلي مرتبط،  
خطر آنها رتبه بندي مي كند، ممكن است زمان و منابع سازمان بر روي مواردي كه ريسك پايين دارند معطوف                       

 .مواردي كه خيلي مهمتر هستند غافل گردندشده و از 

 دامنه كاربرد

در اين راهنما، ارزيابي ها فقط مربوط به مخاطراتي است كه سالمتي كاركنان شاغل در محيط هاي كاري                  •
 . را تهديد مي كنند

و اين راهنما در مورد حمل و نقل مواد شيميايي سمي و خطرناك اعم از مواد اوليه، محصوالت، تركيبات                     •
 .محصوالت جانبي قابل استفاده است

راهنمايي الزم را در راستاي وظايف شغلي در مورد اينكه چه كسي بايد ارزيابي ها را انجام دهد فراهم                       •
 .آورده و تعيين مي كند كه چه كارهايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند

 .يايي خطرناك مطرح مي كنديك روش عمومي براي ارزيابي ريسك ناشي از انتشار يا توليد مواد شيم •
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اقدامات الزم براي انجام يك ارزيابي را توصيف و ملزومات مستندسازي و ارزيابي هاي مجدد را تشريح                   •
 .مي كند

ممكن است بوسيله متصديان امور ايمني و بهداشت صنعتي و ساير افرادي كه به نوعي درگير ارزيابي                      •
 .ريسك هستند استفاده مي شود

چنانچه پارامتر هاي مورد نياز براي ارزيابي شناخته         (ر مي تواند ريسك نسبي موجود را         ارزيابي مورد نظ   •
لكن، زماني كه اطالعات معني دار در دسترس نباشند يا خطاهاي انساني در طي                .  مشخص كند )  شده باشند   

 .عمليات ارزيابي وجود داشته باشند، نتايج مي توانند سوال برانگيز باشند
رتبط با نقص ماشين آالت، تجهيزات و سيستم هاي كنترل كه ممكن است به صورت               براي ريسك هاي م   •

 .تصادفي و از يك حادثه يا شبه حادثه ناشي شوند، توصيه نمي شود
همچنين براي ارزيابي ريسك مخاطراتي كه متوجه همسايگان صنعت و محيط زيست است توصيه                     •

 .نمي گردد
 .خيلي بااليي دارند، نبايد بكار برده شوداين ارزيابي در مورد افرادي كه حساسيت  •
لكن نمونه محاسبات مربوط به مواجهه      .  اين ارزيابي براي تماسهاي پوستي و گوارشي پيشنهاد نمي شود          •

 . آمده است1پوستي در پيوست

   تعاريف

 ماده  خطر.  هر مقوله اي است كه پتانسيل ايجاد صدمه را، داشته باشد         ، يك واژه كلّي براي        (Hazard) خطر 
 . شيميايي، مربوط به توانائي ايجاد مسموميت بوده و تابع ميزان سميت آن است

پيش بيني احتمال وقوع اثرات نامطلوب يك تركيب            ، ريسك واژه اي است، كه براي           (Risk) ريسك 
 .  بكار برده مي شودشيميايي يا ساير مخاطرات

كميت ريسك حاصل از كاربرد يك تركيب         شناسايي و تعيين     ، به    (Risk Assessment)ارزيابي ريسك  
شيميايي، با در نظر گرفتن اثرات مضر آن بر روي پرسنل و با احتساب  ميزان، راه ورود به بدن  و مدت زمان                              

 . اطالق مي شودمواجهه
 مي  خاصيت آسيب رساني آن به موجودات زنده      ، صفت يك ماده شيميايي است كه مبين           (Toxic) سمي 
 . باشد
 . را بيان مي كندميزان آسيب رساني يك ماده شيميايي به موجودات زنده،  (Toxicity)سميت 

   روش ارزيابي نيمه كمي ريسك 

با توجه به اهميت موضوع ريسك، روش هاي مختلفي براي ارزيابي ريسك مواد شيميايي از طرف                       
 روش، ابتدا خطرات ناشي از مواد        در اين .  سازمان هاي مرتبط با مسائل ايمني و بهداشت صنعتي ارايه شده است            

شيميايي مشخص، سپس با در نظر گرفتن ميزان يا احتمال مواجهه،  ميزان ريسك محاسبه مي گردد و در مرحله                     
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 .بعد  اقدامات كنترلي الزم، براي كاهش ريسك هاي مرتبط معرفي و اولويت بندي مي شوند
 :ي پذيردروش ارزيابي نيمه كمي ريسك در يازده مرحله انجام م 
 حمايت و تعهد مديريت 

  ـ تشكيل يك گروه كاري1
 مشخص كردن مخاطرات  و تعيين ضريب آنها  

  ـ تجزيه فرآيند به وظايف كوچكتر2
  ـ شناسايي مواد شيميايي3
  (Hazard Rating) ـ تعيين ضريب مخاطره4
  ـ انجام بازرسي و مصاحبه از مسؤوالن و پرسنل5

 ارزشيابي ميزان مواجهه 
  جمع آوري اطالعات مربوط به طول مدت مواجهه و تكرار آن ـ6
  (Exposure Rating) ـ تعيين ضريب مواجهه7

 ارزيابي ريسك 
  (Risk Rating) ـ تعيين ضريب ريسك8
  ـ اجراي عمليات اصالحي 9

  ـ مستند سازي ارزيابي 10
  ـ بازنگري ارزيابي11

 ارزياب مي تواند ميزان مواجهه واقعي را براي تعيين           .براي انجام ارزشيابي مواجهه سه روش وجود دارد         
اگر ميزان مواجهه واقعي قابل دسترس نبود، فاكتور ها يا          .  و نهايتاً سطح ريسك به كار ببرد       )  ER(ضريب مواجهه   

براي ارزيابي ريسك   .  پارامتر هاي مواجهه مي توانند براي تعيين شاخص و ضريب مواجهه مورد استفاده قرار گيرند              
شي از تماس با مواد شيميايي در مرحله طراحي كارخانه يا فرآيند، ممكن است ميزان مواجهه با استفاده از                          نا

 .فرمول هاي تئوريك و تجربي تخمين زده شود

 مراحل ارزيابي ريسك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـ تعيين ضريب مواجهه7           ـ تشكيل گروه كاري1

  ـ تعيين ضريب ريسك8           ـ تجزيه فرايند به وظايف كوچك تر      2

  ـ اجراي اقدامات اصالحي9            ـ شناسايي مواد شيميايي                       3

  ـ مستندسازي ارزيابي10           ـ تعيين ضريب مخاطره                        4

  ـ بازنگري ارزيابي11                               ـ انجام بازرسي و مصاحبه   5

  ـ جمع آوري اطالعات طول مدت مواجهه و تكرار آن6
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  ـ فرآيند ارزيابي ريسك1فلوچارت 
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 وع تغيير در سرعت توليد و اصالحات ديگر                  انجام هر ن

 ـ تشكيل گروه كاري براي انجام ارزيابي1

 ـ تجزيه فرآيند به وظايف كوچكتر2

محاسبه شاخص مواجهه با 
 استفاده از فاكتورهاي مواجهه

)بدون نمونه برداري هوا(  

 ي و مصاحبه ـ انجام بازرس5

 ـ تعيين ضريب مواجهه7
(ER)

  ـ شناسايي مواد شيميايي براي هر وظيفه3

  ـ تعيين ضريب مخاطره4
(HR) 

 ـ بازنگري ارزيابي11

ك ـ تعيين ضريب ريس8
(RR) 

 ـ اجراي اقدامات اصالحي9

 ـ مستند سازي ارزيابي10

بدست آوردن ميزان 
غلظت هاي مواجهه با استفاده 

از نمونه برداري هوا

محاسبه غلظت هاي
مواجهه با استفاده از روابط

 تئوري و تجربي
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  ـ تشكيل گروه كاري1 مرحله 

يك گروه كاري شامل نمايندگاني از هر دو طرف مديريت و كارگران است كه اين افراد صالحيت و                       
فرد شايسته مي تواند يك كارمند يا هر شخصي باشد كه آموزش ها و              .  شايستگي همكاري در اين زمينه را دارند       

همچنين يك مشاوره ايمني يا     .  زم را در زمينه مواد مخاطره آميز، ارزيابي و مديريت ريسك داشته باشد             تجارب ال 
 . متخصص بهداشت صنعتي براي انجام ارزيابي ريسك بايستي استخدام شود

كاركناني كه واقعاً درگير    .  بين مديريت و كاركنان بايستي همفكري و همكاري كامل وجود داشته باشد             
حضور كاركنان و نمايندگان    .  د و كار را انجام مي دهند كمك شاياني مي توانند در اين زمينه داشته باشند              كار هستن 

آنها در كميته هاي مربوطه مي تواند در بدست آمدن اطالعات در زمينه مواد مورد استفاده در وظايف، روش هاي                     
مديريت بايستي درگير انجام ارزيابي     .  مؤثر باشد انجام وظايف و راه هاي مختلف مواجهه با اين مواد بسيار مفيد و             

 .ريسك شده و براي اجراي اقدامات اصالحي و كنترلي در راستاي مديريت ريسك مصمم باشد

  ـ تجزيه فرآيند به وظايف كوچكتر2مرحله 

 :تقسيم بندي و تجزيه فرآيندها به ترتيب زير صورت مي گيرد 
 

  مي شود؛كارخانه به واحدهاي كوچكتر تقسيم بندي •
 هر واحد به فرآيند هاي كوچكتر تقسيم بندي مي شود ؛ •
 هر فرآيند به وظايف كوچكتر تقسيم بندي مي شود؛ •
 كارگران با توجه به موقعيت مكاني و وظايف كاري گروه بندي مي شوند؛ •
براي مشاغلي كه نياز به تحرّك در كارخانه دارند، مشاغل آنها به صورت خاص مورد مالحظه قرار                         •

  گيرد؛مي
از اينكه تمام كاركناني كه با مواد شيميايي مواجهه دارند اعم از كاركنان توليد، تعمير و نگهداري، تحقيق                    •

 .و توسعه، پيمانكاران و ماموران نظافت، مد نظر قرار گرفته اند اطمينان حاصل مي شود
 

شش داده شده اند، الزم است     براي پيگيري اجراي برنامه ها و اطمينان از اينكه تمام محيط هاي كاري پو            
. وظايف معموالً به صورت فيزيكي يا جغرافيايي از هم جدا شده اند           .  كليه محيط هاي كاري، مورد بازديد قرار گيرند      

مي توانند براي مشخص كردن وظايف در      )  PID(و نمودار هاي ابزار دقيق فرآيند      )  PFD(نمودار هاي جريان فرآيند    
براي مثال، يك كارخانه ممكن است يك واحد اختالط اوليه، يك واحد كنترل                .  وندارزيابي ريسك بكار برده ش     

در واحد اختالط اوليه، فرآيندهايي نظير اختالط، آماده سازي مقدماتي و           .  كيفيت و يك واحد بسته بندي داشته باشد      
ليه، توزين، ريختن مواد اوليه     فرآيند اختالط خود شامل وظايفي نظير جمع آوري مواد او          .  تطبيق رنگ ها وجود دارد   

 .در داخل تانك، به هم زدن دستي و يا اتوماتيك، نمونه برداري و كنترل است
 

 . ثبت مي شود1فرم شماره وظايف حاصل از تجزيه فرآيند هاي كاري در 
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  ـ شناسايي مواد شيميايي3مرحله

، بينابيني، محصوالت اصلي و فراورده هاي      تمام مواد شيميايي كه استفاده يا توليد مي شوند نظير مواد اوليه          
 يك ماده شيميايي ممكن است به يكي از شكل هاي جامد، مايع، گاز، بخار، غبار،                .  جانبي بايستي مشخص شوند   

بدون توجه به سيستم هاي كنترلي موجود در محل ميبايست مد نظر قرار             همه مواد شيميايي،    .  ميست يا فيوم باشد   
 .داده شوند

 

 : واد شيميايي مي تواند از راه هاي زير انجام گيردشناسايي م

با توجه به ليست مواد موجود در انبار، صورت موجودي، دفـــتر ثبت، شناسنامه ايمني مــــواد شيميايي                  •
)MSDS (و بر چسب ظروف 

 بازديد از همه محل هاي نگهداري و فرايندهاي مصرف كننده مواد شيميايي •
 ده در فرايند كاريتوجه به تمام مواد توليد ش •
جامد و  (محصوالت جانبي، محصوالت نهايي و كليه عواملي كه از فرآيند بيرون مي  آيند، نظير پسماند ها                  •

 .، ضايعات و تركيبات ناپايدار)مايع
 نظير راه اندازي آزمايشي، تعميرات و          ييها توجه به تمام مواد شيميايي توليد شده در حين عمليات              •

 نگهداري
 اتيل استات  ممكن است كه در طول عمليات ريخته گري تزريقي انتشار يابد و يا                رم آلدئيدفبراي مثال    •

بنابراين .  كه براي چربي زدايي و تميز كردن ماشين هاي ريخته گري تزريقي به كار برده مي شود، منتشر گردد                
 .مواد شيميايي مذكور بايستي در ارزيابي ريسك، مد نظر قرار گيرند

 . ثبت مي شود1فرم شماره يميايي مشخص شده براي هر وظيفه د ر ماده يا مواد ش •
 

  ـ تعيين ضريب مخاطره 4مرحله 

پس از شناسايي مواد شيميايي مصرفي و توليدي در هر وظيفه، ضريب مخاطره اين مواد مشخص                       
مخاطره ضريب  .  مخاطرات ناشي از يك ماده شيميايي به ميزان سميت و نحوه مواجهه بستگي دارد                 .  مي گردد

روش ديگر تعيين ضريب مخاطره از طريق       ).  1جدول  (مي تواند با توجه به تأثيرات سمي مواد شيميايي تعيين گردد           
 مواد  (Lethal Concentration 50% = LC50) و غلظت كشنده     (Lethal Dose 50% = LD50)دوز كشنده   

جداول را مي توان از شناسنامه ايمني مواد       الزم به ذكر است كه اطالعات ذكر شده در           ).  2جدول  (شيميايي است   
 . بدست آورد(MSDS) شيميايي 

 
 .  ثبت شده است1فرم شماره  ضريب مخاطره مربوط به مواد در  
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 ـ ضريب مخاطره1جدول 

 

 تاثير/توضيح دسته بندي خطر مثال از مواد شيميايي
ضريب 
 مخاطره

كلريد سديم، بوتان، بوتيل 
 استات، كلسيم كربنات

 ن تاثيرات نامطلوب بر سالمتي بدو-

 ) مراجعه شود2به پيوست ) (A5) ACGIH سرطان زايي -

  جزء مواد سمي و مضر نيست-

1 

استن، بوتان، استيك اسيد
، نمك باريم، غبار 10%

 آلومينيم 

 )بدون شدت زياد( تاثيرات نامطلوب بر مخاط و پوست -

 )A4) ACGIH سرطان زايي -

 براي پوست ايجاد حساسيت و تحريك -

2 

تولوئن، زايلن، بوتانل، 
استالدئيد، استيك انيدريد، 

 آنيلين 

هنوز ( امكان سرطان زايي و جهش زايي در انسان يا حيوان  -
 )اطالعات كافي در اين زمينه ارائه نشده

 )A3) ACGIH سرطان زايي -

 )2B)IARC گروه -

 )pH<9>11 يا pH<3>5( ماده خورنده -

 طبقه بندي مواد مضرتحريك تنفسي و جزء -

3 

فرمالدئيد، كادميم، متيلن 
كلرايد، اكسيد اتيلن، اكريلو 

 بوتادين-3و1نيتريل، 

بر ( احتمال سرطان زايي، جهش زايي و اختالالت ژنتيكي -
 )اساس مطالعات انجام شده بر روي موجودات آزمايشگاهي 

 )A2) ACGIH سرطان زايي -

 )2A)IARC گروه -

 )B) NTP گروه -

 )pH<5/11>14 ياpH<0>2(اده خيلي خورنده  م-

  ماده سمي-

4 

بنزن، سرب، ارسنيك، 
برليم، وينيل كلرايد، جيوه، 

 كريستال سيليكات

   سرطان زا، جهش زا و باني اختالالت ژنتيكي در نوزادان -

 )A1) ACGIH سرطان زايي -

 )IARC(1 گروه -

 )A) NTP گروه -

  ماده خيلي سمي-

5 
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 ب مخاطره بر حسب سميت حاد ـ ضري2جدول 

 
LC50  جذب شده

از راه تنفسي در 
 موش صحرايي

)mg/Lit ( 4در 
ساعت براي ذرات 

 هوابرد

LC50  جذب شده از
راه تنفسي در موش 

 صحرايي

)mg/Lit( 4در 
ساعت براي گاز و 

 بخار

LD50  جذب شده از
راه پوستي در موش 

صحرايي يا خرگوش 
 )mg/Kgوزن بدن(

LD50  جذب شده از
راه خوراكي در موش 

 صحرايي

 )mg/Kgوزن بدن(

ضريب 
 مخاطره

<5 <20 <2000 <2000 2 

 3 200> تا >2000 400> تا >2000 2> تا >20 1> تا >5

 4 25> تا >200 50> تا >400 5/0> تا >2 25/0> تا >1

25/0< 5/0< 50< 25< 5 

 

  ـ انجام بازرسي و مصاحبه5 مرحله 

 انجام دهيد و در حين بازرسي با         1يف كاري ليست شده در فرم شماره         يك بازرسي دقيق بر طبق وظا      
 است و اينكه آيا همه       1، پيدا كردن همه وظايف ليست شده در فرم             هدف از مصاحبه  .  كاركنان مصاحبه كنيد  

مي و  به اين ترتيب براي ارزيابي اينكه آيا همه كارگران با مواد شيميايي س              .  كاركنان مد نظر قرار گرفته شده اند      
مضر مواجهه داشته اند، ضروري است كه با كاركنان شاغل با توجه به تجربه كاري و روش اجرايي آنها صحبت                       

به عنوان مثال، آنها مي توانند تشريح كنند كه در حين تعمير و نگهداري، كمبود نيروي انساني، تغيير در تعداد                    .  شود
غييرات روي مواجهه با مواد شيميايي سمي و مضر چه تأثيري               افراد يا مقدار توليد چه اتفاقي مي افتد و اين ت            

 .مي گذارد
اگر يك شغل، فرآيند يا واحد كاري جديد طراحي و برنامه ريزي شده ولي هنوز به بهره برداري نرسيده                     

يك چك ليست   .   اضافه شود  1است، ارزشيابي فرآيند هاي كاري مرتبط الزامي است و آن بايستي در فرم شماره                
 :اين چك ليست بازرسي حول چهار محور زير طراحي شده است .  آمده است3ي بازرسي در پيوست شماره برا

 واحد كاري كه در آن مواد شيميايي سمي مصرف يا توليد مي شوند )1
 شكل انجام كار )2
 نحوه انتشار آلودگي )3
 مناطق مربوط به آلودگي )4
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   ـ جمع آوري اطالعات طول مدت مواجهه و تكرار آن6 مرحله 

براي كارگراني كه در معرض مواد شيميايي سمي قرار مي گيرند، ميزان مواجهه با توجه به مقدار، تكرار،                    
اگر نتايج نمونه برداري از هوا براي وظايف معين قابل دسترسي هستند،              .  راه و طول مدت مواجهه تعيين مي شود       

ه برداري از هوا موجود نيست، فاكتور هاي مواجهه          جايي كه نتايج نمون   .   بايستي مورد استفاده قرار گيرد      a2فرم  
 . ثبت مي شودb2مي توانند براي محاسبه ضريب مواجهه مورد استفاده قرار گيرند و پارامتر هاي مربوط در فرم 

 )نتايج پايش هوا قابل دسترسي هستند (a2فرم 

 ساعت  8متر از   اگر طول مدت وظيفه ك    .  ، طول مدت يك وظيفه خاص بايستي مشخص شود        a2در فرم   
، )=2D( ساعت زمان ميبرد     2براي مثال، وزن كردن يك ماده اوليه در حدود          .  بود، تكرار وظيفه بايستي تعيين شود     

ريخته گري تزريقي در سراسر طول شيفت      ).  =week/10F( بار در هفته تكرار مي شود       10اما اين كار دو بار در روز و         
 بار در هفته    5و تكرار آن يك بار در روز و         )  =8D( ساعت است    8ت وظيفه   كاري انجام مي يابد، بنابراين طول مد      

 ).=week/5F(است 
رديفي كه  .  وجود دارد )  كه تاثيرات آنها بر سالمتي مشابه است       (اگر مواجهه به دو يا چند ماده شيميايي          

اطالعات مربوط به   .  ر كنيد پ)  به منزله تاييد    (  "Y" است را با عالمت    "ماده شيميايي با تاثيرات مشابه    "مربوط به   
 .بدست آيد) MSDS(تاثيرات مواد شيميايي بر سالمتي مي تواند از طريق شناسنامه ايمني مواد شيميايي 

 )نتايج پايش هوا در دسترس نيست (b2فرم 

، ميزان  1يا اندازه ذرات، نسبت آستانه بويايي به حد مجاز مواجهه             بخار ، پنج فاكتور فشار    b2 در فرم    
) جدول تعيين شاخص مواجهه      (3، مقدار ماده شيميايي مورد مصرف و ساعت كاري با توجه به جدول                   كنترل

(Exposure Index)     تعيين تمام فاكتور هاي فوق الذكر الزامي نيست و با توجه به              .   مشخص و ثبت مي گردد
تعداد شاخص هاي استفاده شده    اطالعات موجود، پارامتر هاي قابل دسترسي بكار برده مي شوند، ولي مطمئناً هر چه             

 .بيشتر باشد جوابي دقيق تر بدست خواهد آمد

  ـ تعيين ضريب مواجهه7مرحله 

ضريب مواجهه هم مي تواند از طريق تعيين سطح مواجهه واقعي و هم مي تواند از طريق تعيين                          
 .شاخص هاي مواجهه بدست آيد

 جهه واقعيالف ـ تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تعيين سطح موا

مواقعي كه نتايج حاصل از نمونه برداري و پايش هوا قابل دسترسي باشد، متوسط وزني ـ زماني هفتگي                   
 .با استفاده از رابطه زير تخمين زده مي شود) weekTWA(مواجهه 

                                                 
1 OT/PEL(Odour  Threshold /Permissible Exposure Level) 
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)1(       
W

MDFE ××
= 

 :كه در آن 
 E=جهه هفتگي   ميزان موا)ppm 3ياmmg( 
 F= تعداد در هفته (   تكرار مواجهه در هفته( 
 M=  شدت مواجهه)ppm 3ياmmg (  
 W=ساعت40(ر در هفته   متوسط ساعت كا ( 

    D=  ساعت(متوسط طول مدت هر مواجهه( 
اين .  فرض شده است كه در زمانيكه وظيفه انجام نمي شود هيچگونه مواجهه اي وجود ندارد             )  1(در رابطه    

 .ات تاييد گرددفرضيه بايستي در مورد هر وظيفه اي كه تحت بررسي قرار مي گيرد، مدنظر باشد تا صحت محاسب
 

 ) :ER(ضريب مواجهه 

مقايسه مي شود  )  PEL(كه از رابطه باال بدست آمد با مقادير مواجهه مجاز بلند مدت               )  E(مقدار مواجهه    
 :از طريق جدول زير تعيين مي شود) ER(سپس ضريب مواجهه

   ـ ضريب مواجهه3جدول 

 
 ER( PELE( ضريب مواجهه

1 1/0 < 
2 5/0-1/0 
3 0/1-5/0 
4 0/2-0/1 
5 ≤0/2 

 
  (Combined Exposure) مواجهه مركب

 Y با استفاده از حرف      a2فرم  براي تماس با دو يا چند ماده شيميايي كه داراي اثرات مشابه هستند و در                 
طبق رابطه زير محاسبه    )  CombinedE(ايستي ميزان مواجهه مركب     به آنها اشاره شده است، ب     )  تاييد اثرات تجمعي  (

 :گردد 

n

n
Combined PEL

E
PEL

E
PEL

EE +++= ...
2

2

1

1   )2(  

 :كه در آن 
E= ميزان مواجهه )ppm 3 ياmmg( 

PEL=ميزان مواجهه مجاز مربوطه ) ppm 3 ياmmg( 
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 : ساعت در هفته40مواجهه هاي بيشتر از 

 ساعت در هفته كاهش     40بايستي كه براي مواجهه هاي بيشتر از        )  PEL(ميزان مواجهه مجاز بلند مدت                 
كسر گردد و مقدار آن از      )  PEL(د مدت   كه بايستي از ميزان مواجهه مجاز بلن      )  F(فاكتور كاهش هفتگي    .  داده شود 

 :طريق رابطه زير بدست مي آيد

128
)168(40 H

H
F −

×=      )3(     

                                                     )4(  
 

H=ساعت(ساعات كاري در هفته( 
F=فاكتور كاهش هفتگي 

aPEL= ميزان مواجهه مجاز تصحيح شده)ppm 3 ياmmg( 
 

. رابطه باال از يك ديد محافظه كارانه اي استفاده مي كند و مقادير استاندارد را خيلي پايين مي آورد                        
وقتي كه نياز به يك     .  وجود دارند  و مدل هاي مربوط به علم داروشناسي نيز         OSHAروش هاي ديگري نظير مدل     

تعديل است، پيشنهاد مي شود با يك فرد شايسته مشورت شود تا از مناسب و قابل اجرا بودن تعديل اطمينان                         
بخاطر اينكه مدل هاي بيان شده اكثرا به صورت تئوري بوده و متكي بر فرضيات هستند ممكن است                  .  حاصل شود 

نباشند،  مواد شيميايي بايد دقيقاً شناخته شوند و در مواقعي كه              )  عملي(دق  در مورد بسياري از مواد شيميايي صا       
لكن، فوائد حاصل از تعديل     .  اطالعات سم شناسي در مورد ماده شيميايي محدود است بايستي كامالً مراقب بود              

ر معمول در   كه فهرستي از كارهاي غي     جاهايي.  حدود مواجهه مهم تر و بيشتر از ترديد در مدل هاي تعديل است             
حال انجام است، نياز است كه تعديل حدود مواجهه بررسي شده  و مدلي كه بيشترين تناسب را داشته باشد انتخاب                     

 دقيقه و يك بار در روز، شدت مواجهه بايستي با مقادير ميزان مواجهه                15براي تماس هاي كوتاه مدت و تا       .  شود
 . مقايسه شود(PEL-Short Term) مجاز كوتاه مدت 

 . ثبت كنيد 3 فرم را در) ER(مقدار بدست آمده براي ضريب مواجهه  

 ب ـ تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تعيين شاخص هاي مواجهه

زمانيكه نتايج حاصل از نمونه برداري و پايش هوا در دسترس نباشد، ضريب مواجهه مي تواند از طريق                     
 : زير بدست آيدو با استفاده از رابطه) EI(شاخص هاي مواجهه 

( ) ( ) ( )[ ]nnEIEIEIER
1

21 ...××=    )5(  

 :كه در آن
n=تعداد فاكتور هاي مواجهه استفاده شده است  

 و به ترتيب افزايش شدت مواجهه درجه بندي            5 تا   1شاخص هاي مواجهه در يك مقياس عددي از           
 . متوسط را نشان مي دهد3 خيلي باال و عدد 5دد  شدت مواجهه خيلي پايين، ع1شده اند، به اين معني كه عدد 

FPELPELa −=
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  شاخص و فاكتورهاي مواجهه  ـ4جدول 

  
در رديف اول جدول فوق وقتي كه ماده شيميايي، يك مايع در دماي اتاق است، خطر مواجهه با آن                          

فشار بخار  .  بدست آيد )  MSDS(بستگي به فشار بخار آن دارد كه مي تواند از روي شناسنامه ايمني ماده شيميايي                
 ماده ثبت شده است، فشار بخار آن        MSDSي ديگري در    وقتي كه فشار بخار يك مايع در دما       .  به دما بستگي دارد   

5 4 3 2 1 
 شاخص مواجهه

 فاكتور مواجهه

<100 
mmHg 

100 – 10 
mmHg 

10 – 1 
mmHg 

1 – 1.0 
mmHg 

1.0< 
mmHg 

ماده خشك و 
ذرات ريز و 

پودري 
 >10ميكرون

ك و ماده خش
 ذرات ريز

0 10-10
 ميكرون

ماده خشك و 
ذرات با قطر 

 100كمتر از 
 ميكرون

قطر بزرگ و 
 ماده خشك

قطر بزرگ، 
توده يا ماده 

 مرطوب

 فشار بخار  يا

 قطر آئروديناميكي ذره

<2 2 – 1 1 – 5.0 5.0 – 1.0 1.0< 
نسبت آستانه بويايي به 

حد مجاز مواجهه
PEL
OT 

كالً بدون 
كنترل، محيط 

 پرغبارتر

كنترل نا 
ي، محيط كاف

 پر غبار

كنترل كافي 
بدون 

نگهداري، 
 غبار متوسط

كنترل كافي 
با نگهداري 

 نامنظم

كنترل كافي 
با نگهداري 

 منظم

 ميزان كنترل آالينده

 مقدار متوسط،

كارگران 
آموزش 

نديده براي 
 حمل و كار

<1000          
كيلوگرم يا 

 ليتر

 مقدار زياد،

كارگران 
آموزش ديده 
براي حمل و 

 كار

1000-100  
كيلوگرم يا 

 ليتر

 مقدار متوسط،

كارگران 
آموزش ديده 
براي حمل و 

 كار

100-10  
كيلوگرم يا 

 ليتر

مقدار كم 
 مصرف

10-1 

كيلوگرم يا 
 ليتر

اغلب مقدار 
 ناچيز

 
1 

كيلوگرم يا 
 ليتر

مقدار ماده مورد مصرف 
 در هفته

40 -32 
 ساعت

32-24
 ساعت

24 -16  
 ساعت

16 – 8 
 ساعت

  كاري در هفتهساعات  >8ساعت
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در مورد يك ماده شيميايي جامد، خطر مواجهه           .محاسبه شود (Antoine) مي تواند با استفاده از رابطه آنتوان         
. تنفسي با آن بستگي به اندازه ذرات جامد دارد و براي قضاوت در مورد آن بايد بازديدهايي از محل كار انجام گيرد                      

 :زه ذرات از طريق محاسبه قطر آئروديناميكي به دست مي آيد و رابطه آن در زير آمده است اندا
gsDD Pa .=      )6(  

 : كه در آن 
aD= قطر آئروديناميكي 
PD= قطر ذره 
gs.= وزن مخصوص توده ماده شيميايي 

و آستانه  )  PEL(وه بر فشار بخار يا قطر آئروديناميكي ذرات، ضريب مواجهه به ميزان مواجهه مجاز                 عال 
 قابل استخراج   5 و 4بستگي دارد كه مقادير آنها به ترتيب از پيوست          )  OT(بويايي قابل تشخيص يك ماده شيميايي     

 . در مورد آن قضاوت مي شود4است و از روي رديف دوم جدول 
هه با يك ماده شيميايي با توجه به تمهيدات كنترل مهندسي موجود و ميزان كارايي آنها                    احتمال مواج  

طراحي خوب و اجراي مناسب يك سيستم تهويه موضعي خطر مواجهه با مواد شيميايي را خيلي                .  مشخص مي شود 
 زيادي با ماده    كاهش خواهد داد و از سوي ديگر در يك فرآيند روباز با طراحي و نگهداري ضعيف مواجهه خيلي                    

 .منعكس شده است) 4 جدول3رديف ( اين اختالف در رديف ميزان كنترل موجود . شيميايي اتفاق خواهد افتاد
فرآيند محدود يا محصور و بدون تماس مستقيم، انتشار و رها سازي غير مشهود آالينده ها، سرعت                        

در اين روش   .  مات كنترلي كافي و مؤثر هستند      ربايش كافي در دهانه هود هاي تهويه موضعي نمونه هايي از اقدا           
 .جزو تدابير كنترلي محسوب نمي شوند) PPE(ارزيابي تهيه و تدارك وسايل حفاظت فردي 

همچنين ميزان مواجهه با يك ماده شيميايي به مقدار ماده شيميايي استفاده شده و طول مدت مواجهه يا                    
 نشان داده شده    4ه ترتيب در رديف هاي چهارم و پنجم جدول           اين موضوع ب  .  كار با ماده شيميايي بستگي دارد      

. به عنوان اساس تعيين ضريب مواجهه در نظر گرفته شده است          )   ساعت 40معموالَ  (يك دوره كاري هفتگي     .  است
 . ساعته بنا نهاده شده اند40نيز بر مبناي تماسهاي )PEL(همانطور كه مقادير ميزان مواجهه مجاز 

 :مثال
 

در حين عمليات وزن كشي توليد مي شود و اين وظيفه به مدت يك             )  =5EI(ار ريز پودر سيليس     گرد و غب   
بر اساس بازرسي هاي بصري گرد و غبار متوسطي در          .  انجام مي شود )  =1EI( ساعت در هفته     7ساعت در روز و     
 ).ER(جهه ، مطلوب است مقدار ضريب موا)=2EI(مقدار استفاده شده كم است). =3EI(محيط وجود دارد 

 
( ) ( ) ( )[ ]nnEIEIEIER

1

21 ...××=  

[ ]4
1

1235 ×××=ER  
3.2=ER  
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 Aج ـ تعيين ضريب مواجهه با استفاده از تخمين

تكنيك هاي ارزيابي ريسك با     .  اين بخش براي صنايعي كه در مرحله طراحي هستند قابل اجراست                
با اين حال، عدم دسترسي به پارامتر هاي موجود در          .  ي منجر شوند  استفاده از روابط تئوري مي توانند به نتايج دقيق        

 .فرمول ها، خطاي انساني و عدم دقت مي تواند منجر به نتايج سوال برانگيزي شود
ميزان مواجهه بدست آمده مي تواند با      .   محاسبه مي شود  3mmg يا   ppmدر اين روش ميزان مواجهه بر حسب         

الزم به ذكر است    .  استفاده شود )  ER(مقايسه شده و براي بدست آوردن ضريب مواجهه        )  درازمدت  (PELمقادير  
 ساعت باشد، ميزان مواجهه بايستي قبل از مقايسه با حدود مواجهه مجاز درازمدت                   8كه اگر مواجهه كمتر از        

(PEL-Long Term)ساعته 8 زماني - با استفاده از رابطه زير به متوسط وزني )TWAC (تبديل شود: 
 

8
...2211 nn

TWA
TCTCTCC +++

=    )7(  

 :كه در آن 
C= غلظت مواجهه ppm 3 ياmmg 
T= زمان مواجهه مربوطه hr 
 

 : براي عمليات انتقال-رابطه پيش بيني مواجهه تنفسي
 .مليات نقل و انتقال نظير بار كردن تانكر ها و بشكه ها مناسب مي باشداين رابطه براي هر ع

 
( )( )

QK
rfVVPCppm

××××
=

41067.1    )8(  

 :كه در آن
ppmC= غلظت آالينده بر حسبppm 
VP= فشار بخار بر حسب اتمسفر)atm( 

41067.1مقدار   ، تبديل  )V(براي حجم 3mبه  3cmبراي تبديل    .( واحد ها است    ضريب حاصل از تبديل       ×
 براي  min3mبه  scm3 و   rواحدهاي پرشده در ثانيه به واحدهاي پرشده در ساعت براي ضريب پركنندگي              

 ).Q(ضريب تهويه
 

A                         فرض مي شود، دماي مايع و دماي هوا با هم برابر هستند، اتالف ماده ناچيز است، فقط يك منبع توليد 
از ريخت و پاش طي      .  آلودگي موجود است، شرايط پايدار حاكم است و قانون گازهاي ايدآل برقرار است                 

 . عمليات پر كردن صرف نظر شده است
Bري است كه در حدود مركزي گستره تعيين شده قرار مي گيرد ميزان ورودي براي تخمين هاي فرضي مقدا. 
Cروش پركردن مخازن، از پايين به باال فرض شده است . 
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Dتخمين ميزان تماس به مراتب بيشتر از ميزان واقعي مواجهه شغلي انجام مي شود . 
Eروش پركردن، همراه با تالطم است . 
F          ميزان تهويه در محيط باز بر حسب min3m)     (از سرعت تخميني باد     )  متر مكعب بر دقيقهV  (  بر حسب

 . محاسبه مي شودhrmمتر بر ساعت
 

  ـ مقادير ورودي پيش فرض5جدول 

 
 نوع ظروف

 بشكه كاميون تانكر دار ماشين تانكر دار
 پارامتر

76 19 21/0 V= 3(حجم ظرفm( 
EB CBوCB,5.0 EB,0.1و0.1, ,5.0 EB,0.1وCB,5.0 f= بدون واحد(فاكتور اشباع( 
FDV و750,
FBV ,6700 

FDV و750,
FBV ,6700 

D14وB85 Q= فاكتور تهيه)min3m( 

1 2 D30وB20 
r=        ر واحد ب   (ضريب پركنندگي

 )ساعت
D1.0وB5.0 D1.0وB5.0 D1.0وB5.0 K= بدون واحد(فاكتور اختالط( 

 
 :Aرابطه پيش بيني مواجهه تنفسي  ـ براي عمليات روباز

ين رابطه مي تواند براي فرآيندهايي مانند تميز كاري يك تانك غوطه وري و شستشو، تميزكاري و چربي زدايي                     ا
 :سطوح فلزات مورد استفاده قرار گيرد

[ ]
25.0165.0

25.0

29
11720

XQKMW

AMWVP
Ceq Δ

+
=    )9(  

 :كه در آن 

eqC= غلظت آالينده بر حسب ppm 
VP= ،بر حسب اتمسفر فشاربخارatm 

MW=وزن ملكولي، بر حسب molgrgr .  
 

 05/0يعني كمتر از    (        اين معادله براي موادي قابل استفاده است كه فشار بخار آنها در حد كم تا متوسط باشد                  
 براي ضريب تهويه    min3m به min3cmتبديل  .  ( ضريب حاصل از تبديل واحدها اســت      720مقدار  ).  اتمسفر

)Q.( 
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  ـ مقادير ورودي پيش فرض6جدول 
 

 عمليات

 نمونه گيري ساير سطوح باز
 پارامتر

D 
C80وB40 A=2( سطحcm( 

C14وB85 C14وB85 Q= ضريب تهيه)min3m( 
C5.0وB1.0 C1.0وB5.0 K= بدون واحد(فاكتور اختالط( 

D 
C10وB7 XΔ=طول استخر در جهت جريان هوا)cm( 

 
A                ار هوا برابر يك اتمسفر      كلوين و فش   298 فرض مي شود دماي مواد و دماي هواي موجود در محل برابر با

در جهت موازي با استخر و مايع درون آن در          )  scm  8/50)  minft100سرعت جريان هوا مساوي     .  باشد
گرماي مورد نياز براي تبخير بوسيله       .  ضمناً فرض مي شود كه شرايط پايدار حاكم است         .  نظر گرفته مي شود  

مين مي شود، پراكندگي و لبريز از لبه هاي استخر و در جهت جريان هوا ناچيز و قابل چشم                     محيط اطراف تا  
پوشي است، هيچ گونه اختالط در سطح روي استخر مايعات وجود ندارد، هيچ تهويه موضعي يا مانع فيزيكي                    

 . در لبه هاي استخر وجود ندارد، قانون گاز ايده آل برقرار است
B    براي تخمينهاي فرضي مقداري است كه در حدود مركزي گستره تعيين شده قرار               ميزان ورودي پيش فرض 

 .  گيرد
Cتخمين ميزان تماس به مراتب بيشتر از ميزان واقعي مواجهه شغلي، انجام مي شود . 
Dبراساس عمليات صنعتي، تخمين زده مي شود . 

 
دلهاي تعادل جرمي به مجله      براي اطالعات بيشتر در زمينه روش هاي ارزشيابي مواجهه بر اساس م              

 . مراجعه كنيد57، شماره 1996، سال )AIHA(انجمن بهداشت صنعتي آمريكا 
 

 :تخمين ميزان مواجهه كارگر با مايعات داخل استخرهاي تبخير يا جوشش

مدل پخش آلودگي به شكل استخري در نظر گرفته مي شود كه مواد شيميايي در داخل آن ريخته                        
 .ر براي تخمين سرعت تبخير و فرار يك مايع از داخل يك ظرف روباز استفاده مي شودمعادله زي. شده اند

 

Lg

sat
m TR

MKAPQ =      )10(  

 :كه در آن 
mQ= سرعت تبخير بر حسب sKg 
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M= وزن ملكولي آالينده molKgKg − 
K= ضريب انتقال جرم sm 
A= 2 سطح تماس يا سطح استخرحاوي مايعm 
satP= فشار بخار اشباع مايعorPamN 2 

gR=ه مساوي است با ثابت عمومي گازهاي كامل كKmolmPa ⋅⋅ 3314.8 

LT= دماي مايعK 
 
 

 :براي بدست آوردن ضريب انتقال جرم آالينده ها طبق رابطه زير عمل مي كنيم

3
1

0
0 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

M
MKK       )11(  

 :كه در آن
0K=مرجع يعني آب كه مساوي است با  ضريب انتقال جرم ماده )sm0083.0( 

M= وزن ملكولي آالينده)molKgKg −( 
0M= وزن ملكولي آب )molKgKg −( 
 

 :تخمين ميزان مواجهه كارگر با بخارات سمي با وجود تهويه ترقيقي

يك مايع فرار يا هر ماده اي كه در يك محوطه وجود دارد با استفاده از دو پارامتر                 )  ppmC(متوسط  غلظت  
mQ)   سرعت تبخير  (  وVQ)   اين غلظت مي تواند براي هر كارگري كه نزديك        .  قابل محاسبه است  )  سرعت تهويه

 .مايعات فرار يا درب يك تانك ذخيره يا ظرف يك مايع فرار ايستاده است محاسبه شوديك استخر از 
 

 .  بدست آيد10مي تواند از رابطه ) mQ(سرعت تبخير
6

)( 10×=
PMKQ

TRQ
C

V

gm
ppm                     )12(                   

 :كه در آن
)( ppmC= يك بخار فرار در يك محوطه  غلظت متوسط)ppm( 

mQ= سرعت تبخير يك ماده فرار )sKg( 
K= متغير است براي اختالط كامل 5/0 تا 1/0 فاكتور اختالط غير ايده آل كه بين K است1 برابر با . 

gR=هاي كامل كه مساوي است با  ثابت عمومي گازKmolmPa ⋅⋅ 3314.8 
T= دماي منبع Ko 

M= فرار كرده( وزن ملكولي بخار خارج شده (molKgKg − 
VQ= سرعت تهويه sm3 
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 تفرضيا

ولي به صورت موضعي، غلظت هاي     .   ـ غلظت بخار محاسبه شده يك غلظت ميانگين در محوطه مورد نظر است             1
در حال انجام كار     )  كانتينر در باز  (بااليي ايجاد خواهد شد، براي مثال كارگراني كه مستقيماً باالي يك ظرف                 

 .هستند با غلظت باالي بخار مواجهه خواهند داشت
 . فرض مي شود و بخارات ساطع شده حالت تجمعي و انباشتگي ندارند ـ شرايط پايدار2

 :مثال

يك تانك حاوي تولوئن با سطح باز در يك محوطه طي يك عمليات و در دوره زماني معين وزن                          
دماي .   است min3ft100 و سرعت تهويه برابر    mingm1/0مي شود و سرعت تبخير متوسط مايع در حدود          

غلظت بخار تولوئن در محوطه را تخمين بزنيد و          .   درجه فارنهايت و فشار برابر يك اتمسفر است         Fo80آن برابر   
 . براي تولوئن است مقايسه كنيدppm 100كه برابر ) PEL(آن را با حدود تماس مواجهه مجاز طوالني مدت

 :راه حل
 

min1020.2min1.0 4 lbmgmQm
−×==  

RlbmolatmftRg
o37302.0=  

RFT oo 54080 ==  
min100 3ftQV =  

lbmollbmM 92=  
atmP 1=  

                ⇒×= 6
)( 10

PMKQ
TRQ

C
V

gm
ppm  

            ⇒×
×

=⋅
−

6
4

)( 10
)92)(1)(100(

)540)(7302.0)(1020.2(
ppmCK  

ppmCK ppm 43.9)( =⋅  
 متغير است بنابراين انتظار مي رود كه مقدار         5/0 تا   1/0بين مقادير   )  ضريب اختالط   (Kاز آنجاييكه مقدار    

C 3/94 تا 9/18 بين مقادير ppmدر تغيير باشد . 
 

ppmCK ppm 9.18
5.0

43.95.0 )( ==⇒= 

ppmCK ppm 3.94
1.0

43.91.0 )( ==⇒= 

 
ضمناً نمونه برداري واقعي از بخارات براي اطمينان از عــدم تجاوز غلظت بخارات تولوئن از مقادير مجاز                  

)PEL (توصيه مي شود. 
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  ـ تعيين ضريب ريسك8 مرحله 

، ضريب ريسك طبق رابطه     )مرحله هفتم (و ضريب مواجهه    )  مرحله چهارم (پس از تعيين ضريب مخاطره     
 :زير بدست مي آيد 

ERHRRR ×=      )13(  

 :كه در آن
RR = ضريب ريسك 
HR = ضريب مخاطره 
ER = ضريب مواجهه 

 
ريسك هر وظيفه و    .   است 5 تا   1تن از نتيجه حاصل، بدست آوردن يك عدد در محدوده            علت جذر گرف   

 :رتبه بندي آن با توجه به جدول زير تعيين مي شود
 

  ـ ضريب ريسك7جدول 

 
 ضريب ريسك رتبه

 0-7/1 ناچيز

 7/1-8/2 كم

 8/2-5/3 متوسط

 5/3-5/4 زياد

 5/4-5 خيلي زياد

 
اين رتبه بندي در اولويت بندي      .   ثبت مي شود  3 براي هر وظيفه در فرم       ريسك و رتبه بندي بدست آمده     

 .اقدامات اصالحي براي كاهش ريسك در كارخانه به ما كمك خواهد كرد

  ـ اجراي اقدامات اصالحي 9 مرحله 

اگر ارزيابي نشان دهد كه انجام وظيفه در يك شغل، ريسك زياد و قابل توجهي وجود دارد اقدامات                         
 :اين اقدامات مي تواند در زمينه هاي زير صورت بگيرد. مناسبي براي آن شغل بايستي در نظر گرفته شوداصالحي 

اقدام اصالحي مناسبي را براي حذف يا كاهش ريسك انتخاب كنيد، نظير جايگزيني ماده شيميايي سمي،                 )1
يتي و تامين وسايل    نصب و راه اندازي سيستم تهويه موضعي يا تهويه ترقيقي، اجراي كنترل هاي مدير              

 حفاظت فردي؛
 دوره هاي آموزشي را براي كاركنان برنامه ريزي كنيد؛ )2
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 در صورت نياز از هواي محيط كار نمونه برداري كنيد؛ )3
 در صورت نياز از نتايج معاينات پزشكي استفاده كنيد؛ )4
 .ا را بررسي كنيدتجهيزات مربوط به شرايط اضطراري و كمك هاي اوليه را فراهم و روش هاي اجرايي آنه )5

در زير به برخي از اقدامات      .  اطمينان از اينكه ريسك در حد قابل قبول است يا نه به عهده كارفرما است                
 :اصالحي ممكن براي سطوح مختلف ريسك اشاره شده است

 ريسك ناچيز

 پايان ارزيابي •
  سال يكبار5ارزيابي مجدد هر  •

 ريسك كم

 حفظ كنترل موجود •
 )در صورت نياز(ونه برداري هوا انجام غير مستمر نم •
  سال يك بار4ارزيابي مجدد هر  •

 ريسك متوسط

 تكميل و حفظ كنترل موجود •
 )در صورت نياز(انجام مستمر نمونه برداري هوا  •
 آموزش كارگران در صورت لزوم •
  سال يك بار3ارزيابي مجدد هر  •

 ريسك زياد

 تكميل كنترل هاي مهندسي مؤثر •
 انجام نمونه برداري هوا •
 موزش كارگرانآ •
 ) مراجعه كنيد6به پيوست (بهبود برنامه استفاده از وسايل حفاظت تنفسي  •
 ...تهيه وسايل حفاظت فردي مناسب نظير عينك، دستكش و •
 توسعه و تكميل ايمني فني و تصحيح روش هاي انجام كار •
 تنظيم دستورالعمل هاي شرايط اضطراري و كمك هاي اوليه •
 م مراحل فوقارزيابي مجدد بعد از انجا •
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 ريسك خيلي زياد

 تكميل كنترل هاي مهندسي مؤثر •
 انجام نمونه برداري هوا •
 آموزش كارگران •
 ) مراجعه كنيد6به پيوست (بهبود برنامه استفاده از وسايل حفاظت تنفسي  •
 ...تهيه وسايل حفاظت فردي مناسب نظير عينك، دستكش و •
 ارتوسعه و تكميل ايمني فني و تصحيح روش هاي انجام ك •
 تنظيم دستورالعملهاي شرايط اضطراري و كمك هاي اوليه •
 بعد از انجام مراحل باال) ارزيابي دقيق(ارزيابي مجدد •

 ـ مستند سازي ارزيابي10مرحله 

تمام ارزيابي ها بايستي بخوبي در فرم هاي مربوطه ثبت و به صورت نوشته يا بر روي رايانه نگهداري                       
 :مختصر و خالصه باشند و در آنها به موارد زير اشاره شودمستندات بايستي به صورت . شوند

 نام اعضاي تيم ارزيابي )1
 توصيف واحد كاري )2
 تعداد افراد درگير و شاغل )3
 محدوده كاري و زمان )4
 ليست كاملي از مواد استفاده و توليد شده و آيا شناسنامه ايمني مواد در دسترس است يا خير؟ )5
 اطالعاتي در مورد مخاطرات  )6
 ايندهاخالصه فر )7
 شناسايي ريسك ها )8
 يك جمع بندي در مورد ريسك ها )9

 پيشنهادات )10
 امضا، تاريخ و نظر تيم ارزيابي )11
 امضا، تاريخ و نظر كارفرما در مورد تاييد ارزيابي )12

  ـ بازنگري ارزيابي11مرحله 

 :در صورت تحقق يكي از شرايط زير، بازنگري ارزيابي مورد نياز است 
 د، مواد اوليه، محصوالت، فرآيند ها و يا اقدامات كنترليايجاد تغييرات در مقدار تولي 
 وجود گزارشي مبني بر بيماري ناشي از كار در واحد هاي كاري  
 وقوع حادثه يا رويداد در اثر كنترل نامطلوب  
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 پايش هاي محيطي و فردي نشان دهنده نقص سيستم كنترل 
  و حد مجاز مواجهه مواد صدور گزارش جديد در رابطه با ميزان سميت، خواص شيميايي 
 ارائه فن آوري جديد در زمينه سيستم كن 

 
 :برخي از خطا هاي عمده در فرايند ارزيابي ريسك عبارتند از

الف ـ خطاهاي ناشي از عدم كشف صحيح حقايق، به عنوان مثال عدم درك صحيح روش هاي اجرايي و محل                       
 استفاده از مواد

 ي مخاطرات موادب ـ خطا هاي ناشي از عدم شناخت كاف
 ج ـ  قضاوت با توجه به پيش داوري هاي نادرست 

 د ـ ترديد در مجهوالت، روش ها، مدل ها و فرضيات محاسبات  

 فرم ها
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 پيوست ها
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  ـ تخمين مواجهه پوستي با مايعات1پيوست 

مي تواند از طريق   )  dlD(مايعات  دوز جذبي كلّي روزانة ناشي از جذب  پوستي در اثر تماس پوستي با                  
 :رابطه زير محاسبه شود

BW
FEASWDdl

××××
=     )14(  

 :كه در آن 

dlD= دوز جذبي پوستي روزانه )dayKg
mg

⋅( 

W= 10% براي يك حالل 1/0براي مثال (  تركيب درصد وزني ماده در محصول(  

S= مقادير تجربي آن داده مي شود مانند (  سرعت جذب پوستيhrcm
mg

⋅2 32/0(  

A= 2( سطحي از پوست كه مواجهه داشتهcm( 

E=طول مدت تماس [ ][ ]
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
yrdays

yrdaysdayhr
365

 

F=      2كسري از طول مدت تماس به عنوان مثال           (   زمان تماس پوستي=F   در تماس پوستي    20% براي 
 )براي تماس هاي پوستي تصادفي F=01.0متناوب يا 

BW= متوسط وزن بدن كارگر )Kg( 
 

 براي يك كرد بزرگسال به صورت زير است) A( ـ استاندارد سطح پوست 8جدول 
 

 عضو سطح استاندارد

2cm2280 از بيخ شانه تا نوك انگشت(بازو) (Arms( 

2cm1430 از بيخ شانه تا آرنج(بازو) (Upper arms( 

2cm1140  ساعد ها)Forearms( 
2cm840  دستها)Hands( 
2cm1180  سر)Head( 

 
 برا ي جذب پوستي يك ماده شيميايي          50%دوز جذبي پوستي بدست آمده مي تواند با مقادير دوزهاي كشنده              

 .خاص مقايسه شود
 

 :مثال
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Shrcmmgسرعت جذب پوستي،  =⋅232.0 
 )تماس تصادفي فرض مي شود ( F=01.0زمان تماس پوستي، 

Acmسطح مواجهه يافته پوست،   )تماس روي دست و ساعد فرض شده است ( 21000=

Edayطول مدت تماس، 
hr yr براي 4=

day30 

 ) در محصول فرض شده است90%درصد وزني ماده  (W=9.0تركيب درصد وزني، 
BWKgمتوسط وزن بدن كارگر،  =70 

BW
FEASWDdl

××××
= 

dayKgmgDdl ⋅=
×

×××××
= 014.0

36570
01.0304100032.09.0 
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  ـ طبقه بندي مواد سرطانزا از سوي سازمان هاي مختلف2پيوست 

ACGHI - 2صنعتي دولتي آمريكا انجمن متخصصين بهداشت 
A1 –سرطان زاي تائيد شده انساني  
A2 –مشكوك به سرطان زايي در انسان  
A3 –سرطان زاي تائيد شده در حيوان  
A4 –جزء مواد سرطان زاي انساني نيست  
A5 –مشكوك به سرطان زايي در انسان نيست  

 
IARC   -3 آژانس بين المللي تحقيقات سرطان 

  انساني  سرطان زاي- 1گروه 
   احتمال سرطان زايي در انسان- 2Aگروه 
   امكان سرطان زايي در انسان- 2Bگروه 

 
NTP      -                   برنامه سم شناسي ملي و خدمات بهداشت عمومي، سازمان بهداشت و خدمات رفاهي اياالت متحده 
 4آمريكا
   سرطان زاي انساني- Aگروه 
   سرطان زاي انساني به احتمال باال- Bگروه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
3 International Agency for Research on Cancer 
4 National Toxicology Program، Public Health Service، U.S. Department of Health and Human Service 
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  ـ چك ليست بازرسي3پيوست 

 
 مالحظات مشاهدات سواالت

 مواد شيميايي

ـ آيا مواد شيميايي اوليه و محصوالت در سطح كارگاه 1
 رها يا پخش شده است؟

 

 

هيه محصوالت   ـ آيا مواد شيميايي ديگري براي ت            2
 ديگري استفاده مي شود؟

 

 

  ـ  آيا فرآيند، محصوالت جانبي توليد مي كند؟3
 

 

اگر پاسخ اين سواالت مثبت است        
 1اين مواد را به مواد شيميايي فرم         

 اضافه كنيد

 عمليات هاي كاري

اگر پاسخ مثبت است بايد اين               آيا وظيفه غير معمولي طي فرآيند صورت مي گيرد؟. 1
 . اضافه شود1وظيفه به فرم 

 
آيا عمليات كاري موجود به صورت صحيح انجام            .  2

 ود؟مي ش

 

مناسب آيا لباس ها و تجهيزات حفاظت فردي             .  3
 استفاده مي شود؟

 

 

آيا تسهيالت موجود نظير رخت كن، دستشويي و           .  4
 رستوران در شرايط خوبي نگهداري مي شوند؟

 

 

آيا اصول خانه داري و نظافت كارگاهي در محل كار          .  5
 رعايت مي شود؟

 

اگر پاسخ هر كدام از اين سواالت         
منفي باشد بايد به فكر ساير راه هاي       

سطح ريسك بدست    .  مواجهه بود 
آمده در اين راهنما نبايستي به            
عنوان يك شرايط واقعي در نظر          
گرفته شود بخاطر اينكه اين روش       
فقط روي مواجهه تنفسي تاكيد           

 .دارد
 

 آيا امكان تماس پوستي وجود دارد؟. 6

اگر پاسخ مثبت است، ميزان جذب        
 14استفاده از رابطه      پوستي را با      
 .ارزيابي كنيد
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 )ادامه( ـ چك ليست بازرسي 3پيوست 

 
 مالحظات مشاهدات سواالت

 انتشارات آالينده ها

 ـ  آيا مدركي حاكي از آلوده سازي وجود دارد؟ به عنوان              1
مثال وجود گرد و غبار يا فيوم در هوا يا روي سطوح، وجود              

فراد، احساس بوي مواد    مواد شيميايي روي پوست يا لباس ا      
شيميايي، نشتي هاي واضح، ريخت و پاش و ترشح مواد               

 ...شيميايي و

 

اگر پاسخ مثبت است، اين مي تواند به         
اين معني باشد كه كنترل ناكافي              

اگر ضريب ريسك بعد    ).  b2فرم(است
از ارزيابي پايين بود، راه هاي ديگر           

 .مواجهه را مد نظر داشته باشيد

رگراني كه در حال انجام كارند، نشانه اي از            ـ آيا در كا      2
 مواجهه ديده مي شود؟

 

 ـ  آيا پرونده هاي پزشكي كارگران نتايج غير عادي نشان           3
 مي دهد؟

 

 

 ـ آيا نمونه برداري و پايش هواي در محيط كار انجام                  4
 مي شود؟

 

 مي تواند  a2اگر پاسخ مثبت بود فرم       
 نتايج بدست آمده نشان    .  استفاده شود 

مي دهد كه آيا اقدامات كنترلي كافي         
 .است

 تعيين مناطق مربوط به آلودگي

 ـ آيا كارگراني وجود دارند كه مجبور باشند به صورت               1
مستقيم با مواد شيميايي تماس داشته باشند يا نزديك                
مناطق آلوده كار كنند يا از مناطقي كه مواد شيميايي                    

 شده اند، عبور كنند؟استفاده، توليد، انبار، منتقل يا دفع 
 

 

 ـ آيا كارگران مجبورند كه در داخل فضا هاي محدودي كه           2
ممكن است مواد شيميايي در آنها وجود داشته باشند، وارد            

 شوند؟
 

 

و  ـ آيا كارگران كارهايي نظير تميزكاري، انجام تعميرات           3
كارهاي ديگر را در جائيكه احتمال وجود مواد در آنها وجود           

 دارد انجام مي دهند؟

 

اگر جواب مثبت است آنها را به                
 اضافه   1وظايف درج شده در فرم           

 .كنيد
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  ـ حدود مجاز مواجهه با تركيبات شيميايي4پيوست 

حدود مجاز  "لطفا براي كسب جديدترين اطالعات به نسخه اينترنتي كتاب               
كز مر.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي      منتشره از    "1395مواجهه شغلي   

 :سالمت محيط و كار ايران به آدرس زير مراجعه نماييد

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/files/movajehe-shoghli.pdf  
 
 

  ـ آستانه بويايي و غلظت هاي محرك مواد شيميايي5پيوست 

 مراجعه 2013به تاريخ ) AIHA( بهداشت حرفه اي كشور آمريكا  لطفا به آخرين نسخه آستانه بويايي از سازمان
 :نماييد

 
www.pdo.co.om/hseforcontractors/Health/Documents/HRAs/ODOR%20THRESHOLDS.

pdf 
 

  ـ برنامه حفاظت سيستم تنفسي6پيوست 

 :موضوعات كليدي كه در تنظيم يك برنامه حفاظت سيستم تنفسي كارگران بايستي مد نظر قرار گيرند عبارتند از
 نامه حفاظت تنفسي مستند وجود دارد؟ ـ آيا يك بر1
  ـ آيا ماسك هاي حفاظت تنفسي مورد استفاده مناسب هستند؟2
 رابطه با استفاده و نگهداري ماسك هاي حفاظت تنفسي آموزش الزم را ديده اند؟ در كارگران  ـ آيا3
ارگران به صورت دو سال      ـ آيا آزمون هاي ويژه براي تعيين اندازه وسايل حفاظت فردي تنفسي مناسب براي ك                4

 يك بار انجام مي شود؟
 ـ آيا آزمون هاي پزشكي براي تعيين سالمت كارگران استفاده كننده از وسايل حفاظت تنفسي، هر سه سال                       5

 يك بار انجام مي شود؟
  ـ آيا عالئمي وجود دارند كه استفاده از حفاظ هاي تنفسي را در مناطق بخصوص نشان دهند؟6
 ي و ارزيابي منظم در مورد استفاده درست از وسايل حفاظت تنفسي وجود دارد؟ ـ آيا بازرس7
  ـ آيا وسايل حفاظت تنفسي در شرايط مناسبي نگهداري مي شود؟8
  ـ آيا از وسايل حفاظت تنفسي متصل به سيستم هوارسان استفاده مي شود؟9

 اي كيفيت مطلوب است؟ ـ آيا هواي استفاده شده در سيستم هوارسان، مورد آزمايش و دار10
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  و دندانبهداشت دهان
Oral health 

 
 دكتر بتول شريعتي

 بخش پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس ا
  : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 ايعترين بيماري هاي دهان و دندان كشور را توضيح دهد ش 

 دندان را شرح دهدوامل ايجاد كننده در زمينه بيماري هاي شايع دهان و ع 

وش هاي مناسب را براي پيشگيري از بيماري هاي شايع دهان و دندان با توجه به شرايط هر منطقه پيشنهاد                       ر 
 نمايد

  و دندان را محاسبه نمايدنهمترين شاخص هاي اپيدميولوژيك ارزيابي وضعيت بهداشت دهام 

  توضيح دهد"راي همهدهان سالم ب"هداف سازمان جهاني بهداشت را براي دستيابي به ا 

 روه هاي سني هدف را با توجه به اهداف سازمان جهاني بهداشت بشناسدگ 

 ضعيت موجود بهداشت دهان و دندان ايران و جهان را مقايسه نمايدو 

 بهداشت دهان و دندان ارائه نمايد فسير مناسب را براي مقايسه وضعيت موجود ايران و جهان از نظرت 

 ر مورد بهداشت دهان و دندان توضيح دهدرنامه هاي كشوري را دب 

 .ر برنامه هاي كشوري موجود و آتي با آگاهي بيشتر و نگرش بهتر مشاركت نمايدد 
 

  يان مسالهب
 ميالدي؛ بيماري هاي دهان و دندان، جزو شايع ترين        2018طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال        

ند كه باعث درد، احساس ناراحتي، تغيير شكل صورت و حتي،             بيماري هاي غيرواگير در سطح جهان معرفي شده ا       
مرگ مي شوند و بار جهاني آن ها به قدري زياد است كه نيمي از ساكنين كُره زمين را مبتال كرده و به نحو شايعي                        

 .باعث پوسيدگي دندان هاي دايمي، گرديده اند



 894/بهداشت دهان و دندان  / 1 گفتار 
 

 

ارنده دندان ها از نظر ميزان شيوع        طبق گزارش مورد اشاره، بيماري شديد لثه ها و نسج همبند نگهد              
جهاني، يازدهمين رتبه را به خود اختصاص داده  و موجبات نابودي دندان ها را فراهم مي كند و اين در حالي است                       

، مطرح  “(WLD)هاي زندگي با معلوليت        سال”كه فقدان دندان هاي طبيعي به عنوان دهمين عامل مولد               
جهان، شيوع سرطان لب ها و حفره دهان، سومين رتبه را در بين تمامي                  ضمنا در بعضي از مناطق        .  مي باشد

سازمان جهاني بهداشت در اين گزارش بر عوامل زمينه سازي نظير، مصرف مواد                 .  سرطان ها كسب كرده است    
غدايي غيربهداشتي و ازجمله، مواد قندي، مصرف الكل و استعمال دخانيات، تاكيد كرده و عدم توجه كافي به                        

اشت دهان و دندان و فقدان فلوئور كافي در رژيم غدايي را نيز جزو اين عوامل، برشمرده و بر باال بودن                            بهد
 .هزينه هاي دندانپزشكي نيز تاكيد كرده است

يماري هاي دهان و دندان نيز مانند بيماري هاي ساير اعضاء بدن از ساليان قبل باعث آزار بشر بوده و                      ب
دندان هاي درمان شده را در موميايي هاي      .   راه هايي براي رهايي از اين بيماري ها بوده اند        انسان ها همواره به دنبال   

 . سال قبل از ميالد مسيح پيدا كرده اند1500مصري 
بيماري هاي دهان و دندان در        عاليت هاي سازمان يافته براي مراقبت هاي دندانپزشكي و پيشگيري از          ف

 پيشرفت هاي چشمگيري در حيطه دندانپزشكي و       1920-1950ين سال هاي   ب  .سال هاي آخر قرن نوزدهم آغاز شد     
بسياري از عوامل ايجاد كننده پوسيدگي        .  بخصوص دندانپزشكي پيشگيري در كشورهاي پيشرفته حاصل شد          

 ساير عوامل تغذيه اي در سالمت دهان و دندان           و D و   C  نقش ويتامين ها بخصوص ويتامين هاي   .  شناسايي شدند 
 . و اثر فلورايد در پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان به اثبات رسيدتعيين شد
-Community)  دندانپزشكي اجتماعي  عصر جديدي در دندانپزشكي تحت عنوان         1950عد از سال    ب

Dentistry)     ن به اين نتيجه رسيدند كه راه حل مشكل دهان و دندان جامعه به جاي درمان                 اصاحبنظر.  آغاز شد
در .   از آن ها است و در بسياري از كشورها روي اضافه كردن فلورايد به آب آشاميدني برنامه ريزي شد                  در پيشگيري 

اخه و ديدگاه خاصي در دندانپزشكي است كه بر ارائه جامع مراقبت هاي بهداشتي                  ش دندانپزشكي اجتماعي   واقع
ب ارتقاء سالمت دهان و دندان كل         به طوري كه اين مراقبت ها سب      .  دهان و دندان به توده جامعه داللت دارد         

دان را در بر    ندامنه اين علم تمام خدمات آموزشي، پيشگيري، اجتماعي و درماني بهداشت دهان و د               .  جامعه گردد 
 .مي گيرد

ث اصلي روي پيشگيري از بيماري هاي عفوني دهان مثل              حمروزه در كشورهاي پيشرفته، ديگر ب        ا
يگاه و اهميت تحقيقات كاربردي مبتني بر نياز در اين كشورها به خوبي               پوسيدگي و بيماري هاي لثه نيست و جا       

حقيقات اين موسسه     ت  NIDR (National Institute of Dental Research)  طبق گزارش .  روشن شده است  
 به بعد هر ساله     1990سبب كاهش قابل توجهي در هزينه هاي دندانپزشكي در آمريكا گرديده به طوري كه از سال                

اين مبلغ برابر با تمام هزينه هايي است كه در         .  ميليون دالر در هزينه هاي دندانپزشكي صرفه جويي شده است          4-3
 .رف شده است صNIDR  درتبراي تحقيقا) 1946-1994( سال 48طي 

 
يكم بحث ها و اهداف روي ارتقاء كيفيت زندگي از طريق كشف شيوه ها و مواد جديد                    ر قرن بيست و   د

مبارزه با سرطان هاي دهان و بيماري هاي مزمن و           .  ي انساج از دست رفته دهان و دندان است           براي جايگزين 
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ستمرار فعاليت هاي موثر قرن بيستم و توجه       ا  .سرطاني سر و گردن نيز در سرلوحه برنامه هاي قرن حاضر قرار دارد            
 نيز جزء مهمي از برنامه هاي قرن        )به دليل امكان تغيير الگوي بيماري ها      (به امكان بازگشت بيماري هاي عفوني       

 .حاضر را تشكيل مي دهد
ر كشور ما چند سالي است كه فعاليت هاي جدي در زمينه بهداشت دهان و دندان آغاز شده و اميد                         د

يح و مشاركت همه اقشار جامعه به خصوص قشر تحصيل كرده بتوان با برنامه ريزي                 حمي رود با برنامه ريزي ص    
 .ء و پيشرفت را سريعتر برداشتصحيح، گام هاي ارتقا

  هداشت دهان و دندانب
عفونت لثه ها و انساج محافظ       (پريودنتاليماري هاي دهان و دندان به خصوص پوسيدگي و بيماري هاي          ب
اين بيماري ها با فراواني هاي متفاوت در بين مردم مناطق         .  ازجمله شايعترين بيماري هاي مردم دنيا هستند     )  دندان ها
 .يده مي شودمختلف د

  وسيدگيپ
ملح زدايي بيماري باكتريايي نسوج كلسيفيه دندان است كه از طريق                )  1شكل  (وسيدگي دندان    پ

عوامل ايجاد كننده   .   قسمت هاي غير ارگانيك و تخريب ماده ارگانيك دندان مشخص مي شود            )دمينراليزاسيون(
، قابل طبقه بندي هستند به طوري كه        يدميولوژيكمثلث اپ پوسيدگي دندان نيز مانند بيماري هاي عفوني ديگر در         

 . طبقه بندي نمودميكروارگانيسم ها و محيطي، عوامل ميزبانمي توان آن ها را به سه دسته عوامل مربوط به 
تركيب و ساختمان دندان ها، خصوصيات        .   شامل بزاق و دندان ها است         وامل مربوط به ميزبان     ع

دندان هايي كه شيارهاي عميق    :   بزاق در ايجاد پوسيدگي، حائز اهميت هستند         مورفولوژيك آن ها، كميت و كيفيت    
 .دگي حساس ترندسيتر و برجستگي هاي بزرگتري دارند به علّت احتمال بيشتر تجمع مواد غذايي، نسبت به پو

گيري از پوسيدگي دندان مي توان به سه خاصيت خنثي كنندگي، شويندگي و ضد               ش را در پي   قش بزاق ن
 .وبي آن نسبت دادميكر

وي دندان ها جمع    ر )Dental Plaque    (پالك دنداني گر فرد، بهداشت دهان و دندان خود را رعايت نكند،           ا
تجمع پالك روي    .  پالك دنداني اليه نرمي متشكل از باكتري ها و باقيمانده هاي مواد غذايي است                 .  مي شود

شده و اين امر پس     )  فلور طبيعي دهان  (ا و غير بيماري زا     دندان ها سبب بر هم خوردن تعادل باكتري هاي بيماري ز        
راه هاي ممكن براي حفظ     .   و يا كانون هاي پوسيدگي مي شود      لپريودنتااز طي مراحلي باعث ايجاد بيماري هاي         

 شامل تحريك جريان بزاق براي يك دوره طوالني بالفاصله پس از صرف               ات سودمند فلور طبيعي دهان    يخصوص
 .ز مصرف كربوهيدرات هاي قابل تخمير در فاصله بين غذاها و رعايت بهداشت دهان استغذا، اجتناب ا
علتي عامل تشديد كننده اي     ه هر ب)  Xerostomia  (ه اين ترتيب كاهش جريان بزاق يا خشكي دهان         ب

) high risk  (پوسيدگي دندان در معرض خطر     افراد مبتال به خشكي دهان ازنظر     .  براي ايجاد پوسيدگي دندان است    
حسوب شده و در مورد آن ها مراقبت هاي دوره اي دندانپزشكي و استفاده از فلورايد موضعي و رعايت بيشتر و                       م
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 .دقيق تر بهداشت دهان و دندان توصيه شده است

  ژن در ايجاد پوسيدگي دندان قشن

در بسياري از افراد،    ا وجود تمام كوشش هايي كه در زمينه پيشگيري از ابتالء به پوسيدگي انجام مي شود               ب
. برخي از محققين اعتقاد دارند كه دندان بد از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد                  .  پوسيدگي دندان بروز مي كند   

رزندان  ف DMFT  طالعات نشان مي دهد كه   م  . عنوان شد  1934انگيزه و تفكر ارثي بودن پوسيدگي دندان از سال           
 .ودكاني است كه والدينشان پوسيدگي بيشتري دارند        ك DMFT  صفوالديني كه پوسيدگي كمتري دارند حدود ن       

DMFT كلمه   4ز   ا Decayed  )وسيدهپ(  Missed  )ز دست داده شده به علت پوسيدگي       ا(  Filled  )و)  ر شده پ 
Teeth  )طور كلي عده اي معتقدند كه اگرچه عوامل محيطي بطور واضح تاثير زيادي             ب..اقتباس شده است  )  ندان هاد

در اين زمينه مطالعات هم چنان ادامه        .   مي توانند مسبب پوسيدگي باشند    ز دارند، عوامل ژنتيكي ني    روي پوسيدگي 
ين  ا Edgar   مي دانند و طبق نظر    )اتوايميون(مروزه عده اي از دانشمندان پوسيدگي را يك بيماري خودايمني          ا  .دارد

 .نمايدبحث در اعتبار اكثر تئوري هاي جاري پوسيدگي شك و ترديد ايجاد مي 

 امل بيماري زاع

 تئوري معروف اسيدوژنيك    فيلتر،  1882در سال   .  اكتريولوژي پوسيدگي دندان تاريخچه اي طوالني دارد     ب
را عنوان كرد كه طبق اين تئوري اسيد ناشي از متابوليسم ميكروارگانيسم هاي داخل پالك ميكروبي باعث تحليل                  

ت هاي آلي ساختمان دندان نيز تخريب      مود و در نتيجه آن قس     و تخريب قسمت هاي آهكي مينا و عاج دندان مي ش        
قشي كليدي و اساسي در      ن Streptococcus mutans  امروزه براي يك ميكروارگانيسم گِرَم مثبت به نام       .  مي گردد

يز بي   ن Lactobacillus acidophilus  ايجاد پوسيدگي، قائل هستند اگرچه ميكروارگانيسم هاي ديگري مانند          
 .ستندتاثير ني

 وامل مربوط به محيطع

از قرن ها قبل   .  مروزه روي عادات تغذيه و فلورايد به عنوان عوامل محيطي تاكيد بيشتري مي شود                  ا
مشخص شده است پوسيدگي دندان در كساني كه از نشاسته يا قند استفاده مي كنند بيشتر از كساني است كه                         

در قطب شمال زندگي كرده و از رژيم غذايي           سكيموهايي كه چربي يا پروتئين مصرف مي نمايند به طور مثال در ا          
 .خاص خودشان استفاده مي كنند ميزان پوسيدگي بسيار كم است

 به خصوص قندها در ايجاد پوسيدگي تاثير        كربوهيدرات هار ميان تمام مواد غذايي كه مصرف مي شوند         د
تعداد دفعات مصرف آن ها در يك روز       است كه   در مورد مصرف مواد قندي، اين مطلب حائز اهميت           .  بيشتري دارند 

 قندي بيشتر باشد احتمال     ادهرچه تعداد دفعات استفاده از قند و مو       .  بيشتر از تعداد مصرف در يك وعده اهميت دارد         
 به عنوان يك ماده ضد پوسيدگي مورد بحث قرار            پنيراز بين ساير مواد غذايي،       .  ابتالء به پوسيدگي بيشتر است     

دن پنير در آخرين مرحله از و عده هاي غذايي باعث افزايش كلسيم               ر چنين عنوان مي شود كه خو      گرفته است و  
 .داخل پالك ميكروبي شده و مي تواند در كاهش پوسيدگي دندان موثر باشد
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كي از مهمترين موادي كه در رژيم غذايي افراد وجود دارد و به ميزان زيادي مي تواند در پيشگيري از                      ي
فلورايد نوعي تركيب شيميايي است كه در بافت هاي بدن مثل           .   نام دارد  فلورايدان ها اثر داشته باشد     پوسيدگي دند 

ميت فلورايد در كاهش ميزان پوسيدگي، كشف       اهبه دليل   .  سمان، عاج، مينا و استخوان به طور طبيعي وجود دارد          
 نوع ماده   40بيش از      ماده اي است كه در     لورايدف  .آن را يكي از مهمترين اكتشافات تاريخ دندانپزشكي مي دانند          

غذاهاي .   فلورايد دارند  ppm   5/1-2/0كثر غذاها مثل سبزي ها، گوشت، غالت و ميوه ها حدود        ا  .غذايي وجود دارد  
مطالعه .  لورايد دارد  ف /.mg  1يك فنجان چاي حدود     .   فلورايد داشته باشند   ppm   15-5  دريايي ممكن است بين   

/. ppm   6./-1متوسـط در روز حدود    ر غذاي روزمره نشان مي دهد كه رژيم غذايي به طور          نحوه توزيع فلورايد د   
 .فلورايد دارد كه اين مقدار بدون مصرف غذاهاي دريايي و يا چاي محاسبه شده است

روش پيشگيري از پوسيدگي دندان ها در       )  هزينه اثر بخش ترين   (ر حال حاضر مقرون به صرفه ترين        د
 .لورايد به آب آشاميدني در مناطق با فلورايد كم است فن مصنوعيجوامع، اضافه كرد

صرف آب حاوي فلورايد در زمان تكامل دندان ها سبب كاهش ابتالء به پوسيدگي مي گردد و اين امر به                   م
اشد بيشترين ميزان    ب ppm 1 مقدار فلورايد آب آشاميدني اگر حدود      .  علت افزايش فلورايد مينا و عاج دندان است        

نجام شد در    ا Rhode Island   سال در ايالت   20طبق تحقيقي كه براي مدت      .  ومت در دندان ها ايجاد مي شود    مقا
در جاهايي كه آب و هواي گرم دارند و           .   درصد كاهش پوسيدگي ايجاد شده بود       9/66-1/69كودكان دبستاني   

هرچه دماي  .  را تامين مي كند   فلورايد در آب آشاميدني، نياز بدن          ppm  7/0-6/0مصرف آب باال است، مقدار       
بــراي دماي  (سـت   ا ppm   1/2روزانه كمتر باشد مقدار مورد نياز فلورايد آب آشاميدني باالتر بوده و حداكثـر آن               

 ) . درجه سانتي گراد12-10
گر افراد به مدت طوالني در مناطق داراي آب آشاميدني كه بيش از حد مجاز فلورايد دارد زندگي نمايند                     ا

  (Dental Fluorosis)فلوئوروزيس دندان     دريج فلورايد بيش از حد مصرف كنند، دچار عارضه اي به نام            يا بت 
فلوئوروزيس دندان ضايعات ميناي دندان در اثر افزايش مصرف فلورايد به خصوص از طريق آب                         .شوندمي 

ميناي لكه دار     وع مي شود كه  اين ضايعات در ابتدا به صورت لكه هاي سفيد روي ميناي دندان شر            .  آشاميدني است 
(mottled enamel)     در حالت فلوئوروزيس شديدتر ميناي دندان به رنگ زرد يا             ).  1شكل  (  ناميده مي شود

 .قهوه اي و در نهايت قهوه اي سوخته در آمده كه حالت اخير منجر به تخريب مينا مي شود
ميدني موانع و مشكالت كاربردي و       وصيه شده است در مناطقي كه اضافه كردن فلورايد به آب آشا               ت

% 15-30اقتصادي دارد از قرص، ژل، دهان شويه، خمير دندان و يا قطره هاي حاوي فلورايد استفاده نمايند كه بين                   
شروع مصرف خمير دندان حاوي      ه  در برخي مطالعات گزارش شده است ك       .  از بروز پوسيدگي پيشگيري مي كند     

 .مراه بوده است هجاتي از فلوئوروزيس خفيف سال با در1فلورايد در سنين زير 
ر كشور ايران فلورايد به طور مصنوعي به آب آشاميدني اضافه نمي شود و برخي نواحي بطور طبيعي                      د

 ـ مقدار مطلوب تجويز فلورايد را در روز برحسب غلظت فلورايد             1دول شماره   ج  .حاوي ميزان كافي فلورايد هستند    
 13دهد الزم به توضيح است كه توصيه مي شود تجويز فلورايد تكميلي تا سن                  آب آشاميدني منطقه نشان مي      

 . سالگي نيز ادامه يابد16پوسيدگي دنداني فعالي دارند تا سن  سالگي انجام شود ولي براي افرادي كه
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   ـ مقدار فلورايد تكميلي در روز بر حسب ميزان فلورايد آب آشاميدني و سن1دول ج

 

 سن) روز/ ميلي گرم (ي فلورايد بر حسب مقدار  مطلوب تكميل
 غلظت فلورايد آب

 (ppm)آشاميدني 
   ماه0-6  ماه6ـ18  ماه18-36  سال3ـ6   سال< 6
    1       75/0        5/0           25/0        0     2/0 <  0      

      2/0ـ4/0      0           0           25/0        5/0      75/0     

      4/0ـ6/0      0            0           0          25/0      5/0    

      6/0ـ8/0      0            0            0           0        25/0   

      0        0            0            0            0 8/0  >    

 
 

  

 (Dental caries)پوسيدگي دندان ها  (Dental fluorosis)فلوئوروز دندان ها 

  

 (Dental fluorosis)فلوئوروز دندان ها  (Dental fluorosis)فلوئوروز دندان ها 

  ـ پوسيدگي و فلوئوروزيس1شكل 

 
استراتژي جمعيتي نظير اضافه    (مروزه عالوه بر دو استراتژي ذكر شده براي پيشگيري از پوسيدگي دندان             ا
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طراحي و  )  ه صورت كاربرد موضعي فلورايد     ب لورايد به آب آشاميدني و استراتژي تمركز روي افراد پرخطر          كردن ف 
اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومي و اختصاصي در راستاي ارتقاء عادات بهداشتي دهان  و دندان و ويزيت                   

 .منظم دندانپزشكي نيز قويا توصيه مي شود
گيري از شيز يكي از مهمترين راه هاي پين) fissure sealant ( با مواد مخصوصوشاندن شيارهاي دندان هاپ

 .پوسيدگي در افراد در معرض خطر است

 ) پريودنت(يماري هاي لثه يا نسوج نگاهدارنده دندان ب
) Periodontium  (يماري هاي لثه به تخريب تدريجي يا ناگهاني انساج نگاهدارنده دندان يا پريودنشيوم            ب

مي شود اولين عالمت شروع بيماري هاي لثه، خونريزي از لثه ها در هنگام تحريك مثل مسواك زدن و يا                    طالق  ا
 .هنگام صبح پس از برخاستن از خواب است و عوامل متعددي در ايجاد اين بيماري دخالت دارند

 ژن رسد  به نظر مي  .   در ايجاد بيماري هاي لثه شواهد كافي وجود ندارد           جنس و   نژادر مورد نقش     د
برخي بيماري هاي  .  ري هاي نسبتا نادر لثه موثر باشد        امي تواند به صورت عامل مستعد كننده در برخي بيم             

شايعترين اين بيماري ها ديابت    .   نيز افراد را براي ابتالء به بيماري هاي لثه مستعدتر مي نمايند           اكتسابيسيستميك  
 به  پريودنتيتامروزه بيماري هاي لثه به خصوص        .  ستا)  HIV/AIDS  ( ايدز و)  IDDM  (وابسته به انسولين  

 را نيز در تخريب نسوج      سترس هاي روحي ا  .عنوان عامل خطر بيماري هاي قلب و عروق، مورد توجه قرار گرفته اند          
 هنوز نياز به تحقيق بيشتر وجود        اثر تغذيه در مورد   .  لثه موثر مي دانند ولي اثبات ارتباط مستقيم آن مشكل است          

افرادي كه تعـداد زيـادي سيگار،     .  ي انجام شده است   د در بيماري هاي لثه مطالعات متعد     سيگار مورد نقش    رد  .دارد
ا بايد به    ر (long smoker)  بـه مدت طوالني مصـرف مي نماينـد       يـا  و (heavy smoker)  استعمـال مي كننـد 

 به نظر نمي رسد كه عامل خطر       سن  ر حاليكه د  .عنوان گروه در معرض خطر براي بيماري هاي لثه در نظر داشت           
بسياري از افراد مسن به     .  بيماري هاي لثه باشد ولي در هم گروهي هاي با سنين باالتر تخريب لثه شايع تر است                 

يا اينكه افراد مسن معموال از      .  طور مكرر از داروهايي استفاده مي كنند كه اثرات نامطلوبي روي بافت هاي لثه دارد             
در حال حاضر   .  ي در شرايطي هستند كه نمي توانند كامال رعايت بهداشت دهان را بنمايند               يا ذهن ي  نظر فيزيك 

مام موارد  ت  .ي اجتماعي نيز مي تواند به طور غيرمستقيم سبب افزايش بيماري هاي لثه گردد           دوضعيت نامساعد اقتصا  
 موجود داللت بر اين امر       از طرفي شواهد  .  ذكر شده نقش كوچكي در بروز بيماري هاي لثه در سطح جهان دارند             

 .تجمع پالك دنداني مهمترين علت ابتالء به بيماري هاي لثه استدارد كه 
نترل پالك دنداني كه از طريق مسواك زدن صحيح امكان پذير مي گردد بهترين راه پيشگيري از ابتالء                 ك

ت فردي و جرم گيري و برساژ       در بسياري از موارد، كاهش پالك دنداني از طريق مراقب          .  به بيماري هاي لثه است   
ك، ضدجِرم و   ه حاوي مواد ضد پال     ك در آينده توليد خمير دندان هايي    .  دندان ها سبب درمان ناراحتي ها خواهد شد     

 .ضد ژنژيويت هستند مي تواند كمك خوبي به مراقبت فردي موثر نمايد
امه ريزي ها به سمت همگاني     راي پيشگيري از بيماري هاي انساج نگاهدارنده دندان توصيه مي شود برن          ب

اين امر باعث عدم ابتالء به شايعترين بيماري لثه          .  كردن آموزش بهداشت و مسواك زدن صحيح سوق داده شود          
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زيرا (عدم ابتالء به ژنژيويت به درمان هاي بهتر دندان هاي پوسيده نيز كمك مي نمايد               .   خواهد شد  ژنژيويتيعني  
از طرف ديگر لثه    .  و عمر دندان هاي ترميم شده را باال مي برد        )   همراه است  در هنگام درمان با خونريزي كمتري      

 .ارتباطي براي فرد در جامعه بسيار مهم است سالم مانع بوي بد دهان مي شود كه از نظر روحي و
يشگيري از بيماري هاي لثه را بهتر است به سوي گروه هاي جوان جامعه متمركز نمود زيرا اوال جوانان                   پ

انيا از  ث  . پيشگيري از بيماري ها را به عنوان يك اصل كلّي بپذيرند و آنرا جزئي از سبك زندگي خود بدانند                       بايد
آنجايي كه نمي توان فرد در معرض خطر واقعي بيماري لثه را در سن جواني مشخص نمود، همه آن ها بايد مستعد                     

 .اين بيماري قلمداد شوند

  ي دندانيب

ن ها در كودكي و نوجواني همراه با علل ديگر سبب از دست دادن آن ها در                  دم توجه به وضعيت دندا     ع
ز دست دادن    ا  .طالق مي گردد ا)  edentulousness  (انيدسنين باالتر مي شود به اين حالت اصطالحا بي دن            

 .وددندان ها و تغييرات متعاقب آن در رژيم غذايي باعث افزايش ابتالء به بيماري ها در سنين بزرگسالي مي ش                       
. سياري از مطالعات، ارتباط بين از دست دادن دندان ها و بيماري هاي سيستميك را در افراد مسن، نشان داده است                  ب

 همكاران نشان دادند كه افرادي كه در مراكز نگهداري سالمندان تحت             و Tosello  در يك مطالعه مورد ـ شاهدي،     
 دندان هاي مصنوعي دارند بطور معني داري كمتر دچار           مراقبت هستند و دندان هاي طبيعي دارند از افرادي كه          

 فرد مسن در مراكز      175طالعه مقطعي روي      م  همكاران در يك     و Hamasha.  بيماري هاي گوارشي مي شوند  
 بيماري هاي مفاصل در    و بيماري هاي ايسكميك قلبي      و نارسايي قلبي   مراقبت نشان دادند كه شيوع آترواسكلروز،     

 .مراتب بيشتر از افراد با دندان بوده استافراد بي دندان به 
 Joshipura همكاران اين موضوع را مطرح كرده اند كه يك گرم اختالف در دريافت فيبر در بين افراد                  و

مطالعات اخير در ژاپن    .  خطر ابتالء به انفاركتوس قلبي شده است      %  2با دندان و بي دندان در آمريكا سبب افزايش          
دچار اختالل سالمت عمومي      ادي كه دندان كمتري دارند بسيار سريعتر از افراد با دندان            نشان داده است كه افر     

 .راد فاقد دندان، موارد مرگ بيشتري اتفاق مي افتدفشده و در نتيجه در ا

  اخص هاي اپيدميولوژيكش

براي .  ست ا DMFT  همترين شاخصي كه نشان دهنده ميزان ابتالء مردم به پوسيدگي است ميانگين             م
ك جامعه، تعداد دندان هاي پوسيده، پرشده و كشيده شده تك تك افراد آن جامعه را شمرده و                   ي DMFT  حاسبهم

اخصي ساده، سريع و قابل بكارگيري در دندانپزشكي است كه           ش DMFT  ميانگين.  ميانگين آنرا محاسبه مي نمايند   
  .ر گرفته استاچندين دهه است مورد استفاده قر

مايش داده مي شود    ن dmft  ضعيت دندان هاي شيري باشد، اين شاخص به صورت       گر هدف نشان دادن و    ا
 4در صورتي كه به جاي يك دندان،          .  ولي راه محاسبه آن به همين صورت قبلي براي دندان هاي شيري است              

 براي  (DMFS  dmfs  سطح هر دندان از نظر پوسيدگي، تخريب و پر شدن مورد ارزيابي قرار گيرد شاخص                    
 سطح به صورت زير     5 سال در    12ر گروه سني     د DMFT  معموال ميانگين .  محاسبه مي شود )  شيريدندان هاي  
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 7/2-4/4 كم،   2/1-6/2 به عنوان خيلي كم، ميانگين بين        1/1ين صفر تا     ب DMFT  ميانگين.  گروه بندي مي شود  
 .  خيلي باال6/6 باال و بيش از 5/4-5/6متوسط، 

  سني كودك و نوجوان كاربرد دارد درصد افراد بدون پوسيدگي            كي ديگر از شاخص هايي كه براي گروه      ي
(Caries free) ارزيابي مي شود  )   سال به باال   65 و   35-44(اخص ديگر كه براي گروه هاي سنّي باالتر         ش .ست ا
ست كه منظور از آن درصد افرادي از جامعه است كه كليه             ا)  Percent of edentulousness  (درصد بي دنداني  

 .اي خود را از دست داده انددندان ه
 
 Community Periodontal Index of  (ايج ترين شاخص ارزيابي وضعيت لثه افراد جامعه            ر 

Treatment Needs=CPITN(        توسط كارشناسان  1980 است كه در سال   WHO   و FDI اين .  عرفي شد  م
 . بررسي قرار مي دهدرا از پنج نظر مورد) پريودنتال(ي انساج نگاهدارنده دندان  هاشاخص بيماري

0 scoreسالم  ـ   
score 1خونريزي از لثه  ـ  (gingival bleeding) 

 score 2وجود جرم  ـ ) Calculus ( 
score 3وجود پاكت كم عمق  ـ  (Shallow periodontal pocket) 

 score 4وجود پاكت عميق ـ ) deep periodontal pocket ( 
يا عفونت لثه عارض مي شود در واقع        دندان است كه به علّت التهاب و       جدا شدن لثه از      اكت پريودنتال پ

التهاب در محل چسبندگي لثه به دندان ايجاد مي نمايند، به تدريج محل                   در اثر واكنش هايي كه عفونت يا       
نام لثه ايجاد مي شود كه اصطالحا پاكت          دندان انتقال يافته و فضايي بين دندان و         رچسبندگي به نواحي پايين ت    

چسبندگي مجدد لثه به دندان به سادگي امكان پذير نيست و نياز به درمان دارد و اگر اين حالت ادامه يابد، به                      .  دارد
و انساج و استخوان نگاهدارنده     ه  نيست، واكنش ها پيشرفت كرد    دليل اينكه داخل پاكت قابل تميز كردن توسط فرد        

 .دندان تخريب و دندان لق مي شود
فك باال سه   (قسيم مي كنند    ت Sextant   قسمت يا  6گيري وضعيت پريودنتال، دهان را به        راي اندازه   ب

براي هر قسمت يك دندان به عنوان دندان شاخص انتخاب مي شود و            )  قسمت و فك پايين نيز سه قسمت مي شود       
. رزيابي مي شود  حالت فوق ا   5اصي كه پروب پريودنتال ناميده مي شود وضعيت لثه دندان شاخص از نظر              خ با پروب 

به اين ترتيب   .  اگر دنداني همزمان چند عالمت را دارا بود، بدترين حالت براي آن دندان در نظر گرفته مي شود                    
سالم، خونريزي، جرم، پاكت كم عمق، پاكت       ( عالمت ذكر شده     5ه هر يك از      ك Sextats   )يا(قسمت هايي   درصد
الئم بيماري مي توان به درمان هاي مورد نياز در آن جامعه پي             را دارند محاسبه مي شود و از روي وفور ع         )  عميق
 خونريزي از لثه داشتند، نشاندهنده  اين واقعيت است كه با آموزش                  ها Sextant%  80به عنوان مثال اگر      .  برد

 مشكل اين جامعه را كمتر نمود زيرا خونريزي عالمت شروع بيماري لثه               نبهداشت و روش مسواك زدن مي توا      
قسمت ها داراي پاكت عميق بود، مشكل جامعه با آموزش به تنهايي قابل حل نيست و نياز به                  %  80ولي اگر   است  

 .درمان هاي پيشرفته لثه وجود دارد
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 هداف سازمان جهاني بهداشتا
ازمان جهاني بهداشت به كشورهاي جهان توصيه نموده است كه بررسي هاي اپيدميولوژيك خود را در                 س

 و دندان جامعه شان با استفاده از دستورالعمل هاي يكسان و فرم پيشنهادي آن سازمان انجام                  مورد وضعيت دهان  
رسال دارند تا در    ا)  United - Nations Bank  (دهند و داده هاي به دست آمده را به بانك داده هاي ملل متحد             

ضعيت دهان و دندان    به اين ترتيب روند جهاني و     .  خيره گردد  ذ GODB (Global Oral Data Bank)  سيستم
 ساله به منظور تعيين روند پوسيدگي       12ودكان   ك DMFT  بار  سال يك  5از طرف ديگر ارزيابي     .  مشخص مي گردد 

 .رار گرفته است قWHO در آنها نيز مورد تاكيد
هدافي را براي   ا)  FDI  ( سازمان جهاني بهداشت و فدراسيون بين المللي دندان پزشكي           1981ر سال   د

 .در اين اهداف گروه هاي سنّي خاصي بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. دندان توصيه نمودندسالمت دهان و 

 FDI و WHO هدافا

 اشندب) Caries - free  ( سال بدون پوسيدگي5-6ه سني وكودكان گر% 50  ـ1دف ه

  سالگــي، سن رويش دندان هــاي دائمـي و تبديل دندان هـا از مرحله دندان هاي شيري                    6ن  س
(Primary dentition)   خلوط دندان هاي شيري و دائمي       م به مرحله(mixed dentition)    بنابراين سالم  .  است

 .بودن دندان هاي شيري در اين گروه سني حائز اهميت است

  باشد3متر يا مساوي   كDMFT  سال، ميانگين12 ـ  در سن 2دف ه

ندان هاي  د ندان هاي دائمي و شروع مرحله     هميت اين سن به دليل تبديل كليه دندان هاي شيري به د            ا
ي كمتر باشد بيشتر     ار اين سن در جامعه       د DMFT  هرچه ميانگين .  است(Permanent dentition) دائمي  

 .مي توان به سالمت آينده دهان و دندان مردم آن جامعه اميدوار بود

  ساله، تمام دندان هاي خود را حفظ كرده باشند18افراد % 85 ـ  3دف ه

 سالگي رويش مي يابند اغلب منجر      6وسيدگي درمان نشده دندان هاي اولين كرسي دائمي كه معموال در           پ
به خصوص اينكه اغلب والدين اين دندان ها را با           .  به كشيدن اين دندان ها در سنين نوجواني و جواني مي شود            

 14-15از طرف ديگر حدود سن      .  دهندندان هاي شيري اشتباه مي كنند و به راحتي به كشيدن آن ها رضايت مي د            
ه كندي پيشرفت مي كنند ولي      ب اگرچه بيماري هاي لثه اغلب مزمن بوده و      .  سال، سن شروع بيماري هاي لثه است     

به .   سالگي افزايش مي دهد   18عدم رعايت بهداشت در سنين نوجواني احتمال از دست دادن دندان ها را در سن                  
 . ساله، شرايط مطلوبي را در جامعه نشان مي دهد18افراد % 85 حداقل اين ترتيب حفظ كليه دندان ها در

 سال بي دندان كامل 35ـ44 در تعداد افرادي كه در گروه سني 1981كاهش نسبت به سال % 50 ـ 4دف ه
 هستند ايجاد شود

 سال نشان دهنده وضعيت نامطلوب         35-44ر گروه سني      د)  edentulousness  (ي دنداني كامل   ب
وصيه نموده است كه بهتر است در كشورها            ت WHO.  و درماني جامعه از نظر دهان و دندان است           بهداشتي  
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 . دندان كارآ و قابل استفاده داشته باشند20 سال حداقل 35-44افراد % 75، 2000جاد شود كه تا سال يشرايطي ا

  سال به باال ايجاد شود65 در تعداد افراد بي دندان در گروه سني 1981كاهش نسبت به سال % 25 ـ  5دف ه

WHO 20 سال به باالي جامعه حداقل       65افراد  %  50،  2000يشنهاد كرده است كه بهتر است در سال          پ 
 .اين امر نيازمند مراقبت ويژه از دندان ها در كليه سنين است. دندان قابل استفاده داشته باشند

 
 : ين اهداف در سال هاي بعد به صورت زير تغيير يافته استا

 .بدون پوسيدگي باشند% 90:  سال 5-6  :1دف ه
 . نباشد1يش از  بDMF:  سال 12  :2دف ه

  از نظر وضعيت لثه سالم بوده و بقيه آن ها         )  ر دو فك   ه  Sextant  6/5( ناحيه يا    5حداقل  :   سال   15    :3ف  هد
CPITN  1 داشته باشد2ا ي . 

 . كرده باشندافراد همه دندان هاي خود را حفظ% 100:  سال 18  :4دف ه
 دندان قابل استفاده داشته     20افراد حداقل   %  90افراد بي دندان كامل نباشند،      %  2بيش از   :   سال   35-44    :5دف  ه

 .اشته باشد دCPITN= 4متياز ا) Sextant  (احيه ها ن25/0باشند و كمتر از 
 دندان قابل   20ني حداقل   اين گروه س   افراد%  75بي دندان كامل باشند و       %  5كمتر از   :    سال ≤  65:    6دف  ه

 .اشته باشد  دCPITN = 4متياز ا) sextant  (احيه ن5/0استفاده داشته باشند و كمتر از 

 ضعيت موجود در جهان و ايرانو
نتايج مطالعه وسيعي كه در خصوص وضعيت بهداشت دهان و دندان در سطح كشور ايران انجام شده و                    

 و از دست    لثه هاهاي   ، بيماري  هاپوسيدگي دندان شيوع  كه  ن است    منتشر گرديده است حاكي از آ       1357در سال   
 15يافته است و حداقل سن عدم پوسيدگي دندان كه قبال              در مقايسه با داده هاي قبلي افزايش            هادادن دندان 

 ،در اين پژوهش    . ساله ايراني، فاقد دندان هستند     65-74 سالگي كاهش يافته و نيمي از افراد          12سالگي بوده به    
 .مورد تاكيد قرار گرفته است ،نياز فوري به مداخالت مناسب در همه گروه هاي سني، به ويژه كودكان

  وسيدگيپ

 ساله در   5-17 كاهش چشمگيري در ميزان پوسيدگي دندان ها در افراد              1980 و   1970ر دو دهه     د
 به  1970 در اوايل دهه     1/7 سال آمريكايي از     5-17ر كودكان    د DMFS  ميانگين.  كشورهاي صنعتي مشاهده شد   

كاهش اتفاق افتاده در همين دوران درصد دندان هاي پوسيده درمان            %  65 رسيد يعني    1980 در اواخر دهه      5/2
. فزايش زيادي نشان داد    ا فاقد پوسيدگي دندان    به موازات اين تغييرات نسبت كودكان     .  نشده نيز بسيار كاهش يافت    

/4 برابر افزايش يافت يعني از       3  ،1980  تا 1970پوسيدگي بين سال هاي     ساله بدون    12-17مثال درصد نوجوانان    
 دندان در   2/1 به   1977 دندان در سال     8/4 ساله از    12ودكان   ك DMFTدر استراليا ميانگين  .  رسيد%  7/32به  %  10
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 بود در حاليكه اين      8/4 ساله انگليس و ويلز       12ودكان   ك DMFT   ميانگين 1973ر سال   د  . رسيد 1992سال  
 178شان مي دهد كه از      ن WHO   بانك اطالعات جهاني در    1995آمار سال   .   رسيد 2/1 به   1992خص در سال    شا

در حد  %  30 درصد در حد پايين،       42ر حد بسيار پايين       د DMFT%  25كشور كه اطالعات در دسترس داشتند،        
 .بسيار باال بوده اند% 5/0باال و % 13متوسط، 

رنامه ب)  caries - free generation  ( نسل بدون پوسيدگي    ه ب مروزه در جهان صنعتي براي رسيدن      ا
صاحبنظران معتقدند كه   .  مردم انتظار دارند كه بتوانند دندان هاي خود را تا آخر عمرشان حفظ نمايند            .  ريزي كرده اند 

ها ايجاد پوسيدگي در يك دندان عالمت شروع نياز براي دريافت خدمات درماني است و پاسخگويي به اين نياز                     
 .بار مالي براي فرد و دولت در بر خواهد داشت مستلزم صرف هزينه و تامين امكانات الزم است كه

طبق گزارش  .   تا كنون رو به افزايش بوده است       1336ز سال    ا DMFT  ر كشور ايران بطور كلي ميانگين     د
 وضعيت متوسط   ر ساله د  12ودكان   ك DMFT   از نظر ميانگين   1993سازمان جهاني بهداشت كشور ما در سال         

در بررسي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران شهرهاي بوشهر          )  1989  (1368ر سال   د  .قرار داشته است  
 كمترين ميزان پوسيدگي را داشته اند شهرهاي بندرعباس و         4/1 و   5/1الگي برابر   س  DMFT 12 و يزد با ميانگين   

 داشته و در سطح متوسط قرار گرفته اند و شهرهاي زنجان و            56/2 و   74/2رابر   ب DMFT  اروميه به ترتيب ميانگين   
بق گزارش طرح بررسي سالمت و بيماري       ط  . باالترين حد را داشته انـد    05/6    و  DMFT   27/4شهركرد با متوسط  

 1371در سال      بوده است در يك بررسي مورد ـ شاهدي         4/2 ساله كشور    12ودكان   ك DMFT  ، ميانگين )1369(
 ساله در روستاي آبسرد شهرستان دماوند و كهك شهرستان قم صورت گرفت اختالف              12 و   6ان  كه در دانش آموز   

فاحش پوسيدگي بين آن ها به دليل تفاوت فلورايد آب آشاميدني و تفاوت درجه حرارت دو منطقه تشخيص داده                     
 بوده  1374سال  مام دفتر بهداشت دهان و دندان در         هتبررسي ديگري كه در كل كشور صورت گرفته، به ا           .  شد

 با انحراف   02/2رابر   ب DMFT   ساله در كشور انجام شد و ميانگين        12 كودك   1340ين بررسي بر روي      ا  .است
از اين  .  ودندبفاقد پوسيدگي دندان    %    17كودكان مشكل دنداني داشتند و فقط       %  83در كل   .   اعالم شد  07/2معيار  
ر د ضمنا   .دندان هاي پر شده داشتند   %  3ان هاي كشيده شده    دند%  4دندان هاي پوسيده پر نشده،     %  93،  %)83(ميان  

 از طرف دفتر بهداشت دهان و دندان، وضعيت بهداشت دهان و دندان كودكان ايراني                1377بررسي ديگر در سال     
ندان هاي د(  DMFT   سال مورد سنجش قرار گرفت و مشخص شد كه ميانگين            12 و 9،  6،  3در چهار رده سني     

 ساله  3ودكان   ك dmft   همچنين . مي باشد 5/1 ساله   12 و   9/0 سالـه معادل    9،  2/0له برابـر    سا 6كودكان  )  دائمي
 . به دست آمد8/4 ساله 6 و 8/1برابر 

يعني به طور متوسط    .   بود 2/1 و پوسيده    1/0، كشيده شده    2/0 ساله ها   12يانگين دندان هاي پر شده در      م
 نفر  5 بود يعني از هر      2/0در حاليكه ميانگين دندان هاي پر شده       ن پوسيده داشتند    ا دند 2/1 ساله ايران    12كودكان  

 12اين آمار اگرچه نشان دهنده قابل قبول بودن وضعيت پوسيدگي كودكان             .  يك نفر دندان خود را پر كرده بودند       
ولي گوياي نياز شديد به برنامه ريزي جهت پر كردن و           )  2010 و   2000ال   س WHO  نسبت به اهداف  (ساله است   

 سالگي شرايط را براي كشيدن دندان       12ظ دندان هايي است كه پوسيده شده اند زيرا پوسيدگي پر نشده در سن              حف
يست و پنج    ب  سال كاهش  12با توجه به اينكه در گروه سني         .  دائمي در سنين نوجواني و جواني فراهم مي نمايد        

ني شده است كه اگر اين روند ادامه         مشاهده شد، پيش بي     77   در سال  5/1 به   74 در سال    2ز   ا DMFT  درصدي
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 . ساله است، خواهيم رسيد12 براي كودكان 1متر از  كDMFT ه كWHO  به هدف1383يابد، در سال 

  لوئوروزيسف

 آغاز شد و در زمان هاي مختلف فعاليت هايي انجام         1334طالعات در مورد فلوئوروزيس در ايران از سال         م
 بهداشت محيط وزارت بهداشت فلورايد آب آشاميدني استان هاي مختلف را              اداره كل  1372شد تا اينكه در سال       

 . اندازه گيري كرد
 و بوشهر )  ppm  3/1-1  ر افسريه د(  ppm  4/0  انهردر اين بررسي ميانگين فلورايد آب آشاميدني استان ت        

ppm  9/1 در بعضي مناطق استان بوشهر تا       و   ppm  8   رسي سالمت  ر طرح بر  دشايان ذكر است كه      .زارش شد  گ
 ساله  6-69اين بررسي روي افراد     .   كل استان هاي كشور از نظر فلوئوروزيس بررسي شدند         1369و بيماري سال    

از مشكوك تا   ( درصد وضعيت طبيعي داشتند و بقيه به درجاتي از فلوئوروزيس              4/41در استان بوشهر    .  انجام شد 
آخرين .  ، در مردها و در ساكنين روستاها بيشتر بود           سال 40-69درصد ابتالء در گروه سني       .  مبتال بودند )  شديد

طبق نتايج اين بررسي، حداكثر     .   بوده است  1377بررسي كه بر روي شيوع فلوئوروزيس در ايران انجام شد در سال             
 با  (خوزستان، بوشهر، فارس، يزد و اصفهان       ساله ايراني در استان هــاي       9شيوع فلوئوروزيس در كودكــان      

 .بوده است)  درصد5/35 تا 20دامنه 

  يماري هاي لثهب

ه دست مي آيد، سيماي شدت و وسعت         ب CPITN  مانگونه كه قبال ذكر شده اطالعاتي كه از شاخص         ه
 ساله جهان    15-19مروزه در نوجوانان     ا  .بيماري هاي نسوج نگهدارنده دندان را در هر جامعه ترسيم مي كند              

مقدار جرم در كشورهاي در حال توسعه       .  ، شايعترين مشكالت لثه هستند    خونريزي در اثر معاينه با پروب لثه و جِرم        
نشان مي دهد كه افرادي كه كامال از        )   سال 40حدود  (بررسي ها روي افراد بالغ     .  بيش از كشورهاي صنعتي است    

 پاكت  . اكثر آن ها ديده مي شود    ر ميليمتر د  4-5و جرم و پاكت حدود      .  لي خيلي كم هستند   خينظر لثه سالم باشند     
در عين حال تخريب عمومي لثه ها نيز در          .   درصد افراد اين گروه سني وجود دارد         5-15 ميليمتر در    6بيشتر از   

بنابراين بيماري هاي لثه، علت اصلي از دست دادن دندان ها در سنين           .   سال در دنيا خيلي نادر است      40سنين حدود   
از طرف ديگر شيوع باالي خونريزي از        .   سالگي نيستند  60بي دنداني كامل بعد از      ي   سال و دليل اصل    50قبل از   

افراد ميان سال در مقايسه با ساير بيماري هايي        %  5ـ15ر    د  (mm 6 <)  لثه ها در سنين جواني و وجود پاكت عميق       
 .كه سالمت انسان را تهديد مي كنند براي بشر نگران كننده است

 
 توسط اداره سالمت دهان و      1380 جامعه در سال     يران آخرين بررسي كشوري در مورد وضعيت لثه         ا رد

  درصــد سكستانت هــا  9/9 سال، در كل كشور      35-44طبق گزارش اين تحقيق، در گروه سني        .  دندان انجام شد  
)Sextants  (درصد  5/31ضمنا شايعترين مشكل، جرم با      .  الم و بقيه به درجاتي از بيماري هاي لثه مبتال بوده اند          س 

ر شهرها و   ديادآور مي شود كه     .اشته اند د mm 6 <   درصد سكستانت ها پاكت با عمق      8/2ه و   سكستانت ها بود 
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 درصد در   8/29 درصد سكستانت ها در همين گروه سني سالم بوده اند و              7/7 درصد و     3/11روستاها به ترتيب     
ساله آمار گزارش شده      15-19ر مورد گروه سني     د درصد سكستانت ها در روستاها جرم داشته اند و         7/34شهرها و   

 : به شرح زير بوده است
 

   درصد سكستانت ها جرم5/22 درصد سكستانت ها خونريزي و 3/41 درصد سكستانت ها سالم، 6/28 :سرها پ      
   درصد سكستانت ها  جرم9/19 درصد سكستانت ها خونريزي و 6/39 درصد سكستانت ها سالم، 34 :خترها د      

 ساله و تدابير جرم گيري      15ـ19از به آموزش بهداشت در سطح وسيع براي گروه سني           مار فوق گوياي ني   آ
 .براي همين گروه سني است

  ي دندانيب

 بيش از   1988در سال   .  ر كانادا بيشتر بي دنداني ها در طبقه اجتماعي اقتصادي ضعيف اتفاق مي افتد              د
  دنداني كامل بوده اند كه بيشترين آن ها در ايالت كمك        سال دچار بي      65  نيمي از كانادايي هاي گروه سني باالتر از      

Quebec  بق ط ولي   .بوده است %  41 در اياالت متحده آمريكا      1988ميزان بي دنداني در سال      .  بوده است %  72ا    ب
افراد و در گروه    %  1 سال   35-44 در ايران، در گروه سني        1369گزارش طرح بررسي سالمت و بيماري در سال          

  .افراد به طور كامل فاقد دندان بوده اند% 9/11ل  سا55ـ69سني 

 رنامه هاي كشوري ب

  رح ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم شبكه طالف ـ
 در راستاي ادغام فعاليت هاي بهداشتي درماني در سيستم شبكه، طرح ادغام بهداشت                 و 1374  ر سال د

ن جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي           ا هدف ارتقاء سالمت دهان و دندا       ب PHC  دهان و دندان در   
وكِيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمايشي در چند شهر كشور به اجرا                      

ز آنجايي كه امكان پوشش دادن به كليه گروه هاي سني وجود نداشت، گروه هايي از افراد كه احتمال ابتالء                   ا  .درآمد
ماري هاي دهان و دندان در آنان باالتر و نيز امكان دسترسي به آنان طبق برنامه هاي موجود بيشتر بود به                       به بي 

 :شدند  عنوان گروه هدف به شرح زير تعيين
  نان باردار و شيردهز) 1
   سالگي6ودكان از بدو تولد تا ك) 2
   ساله6-12ودكان ك) 3

 :يروهاي درگير در طرح ادغام عبارتند ازن

  سطح يك ـ خدمات بهداشت دهان و دندان) لفا

  هورزانب) 1
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  ابطين بهداشتير) 2
  اردان هاي بهداشت خانوادهك) 3

  سطح دو ـ خدمات بهداشت دهان دندان) ب

  هداشت كاران دهان و دندانب) 1
  ندانپزشكاند) 2

  هدافا

  فزايش آگاهي مردم در زمينه بهداشت دهان دندانا) 1
  يت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان دندانهبود كمي وضعب) 2
  هبود كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندانب) 3

 ) استراتژي ها(رها ااهكر

  موزشآ) 1

 : ـ آموزش مادران باردار 1ـ1

 بارداري توسط بهورزان در روستاها و كاردان هاي بهداشت            3،  5،  7موزش مادران باردار در ماه هاي        آ
 .صورت مي گيرد) در شهرها(اده و رابطين بهداشتي خانو

 
 : ـ آموزش مادران شيرده 1ـ2

در (و رابطين بهداشتي و كاردان هاي بهداشت خانواده        )  در روستاها (موزش مادران شيرده توسعه بهورزان      آ
 .صورت مي گيرد) شهرها

 
 :  سالگي 6ـ آموزش كودكان از بدو تولد تا 1ـ3

 . سالگي بطور غير مستقيم توسط مادرانشان صورت مي گيرد6ولد تا موزش كودكان از بدو تآ
 
 :  ساله6ـ11ـ آموزش كودكان 1ـ4

و معلمين داوطلب و مربيان       )  در روستاها (زش هاي اين گروه توسط بهورزان و معلمين داوطلب             ومآ
 .بهداشت در شهرها صورت مي گيرد

   و دندانفزايش كمي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهانا) 2

. كي ديگر از اهداف طرح ادغام افزايش كمي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مي باشد                ي
 ـ تامين نيروي انساني مورد نياز        2 ـ تامين تجهيزات مورد نياز        1:  بهبود كمي وضعيت ارائه خدمات از دو طريق        

 .صورت مي گيرد
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   و دندانفزايش كيفي خدمات اوليه بهداشت دهانا) 3

  ـ ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده توسط خدمت دهندگان3ـ1
  خدمات دهندگان سطح يك ـ ارتقاي كيفيت3ـ1ـ1
 ـ ارتقاي كيفيت خدمت دهندگان سطح دو3ـ1ـ2
 ـ بازآموزي كارشناسان مسئول استان ها3ـ1ـ3

طه با  بخشي از شرح وظايف بهورزان و رابطين بهداشتي و كاروان هاي بهداشتي در راب                  
  بهداشت دهان و دندان

  موزش بهداشت دهان و دندان به زنان و كودكانآ) 1
  عاينه و ثبت وضعيت دهان و دندان زنان باردار و شيرده و كودكانم) 2
  رجاع بيماران به مراكز بهداشتي درمانيا) 3
 يگيري افرادي كه به موقع مراجعه نمي كنندپ) 4
  اري ها و ارجاعراجعه به مدارس تحت پوشش بيمم) 5

اكز بهداشتي درماني روستايي و      رعضي از شرح وظايف دندان پزشك يا بهداشتكار در م            ب
  شهري

  ناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درمانيش) 1
  ايش و نظارت بر عملكرد بهورزانپ) 2
   خدمات بهداشتي درمانيارائه) 3
  موزش چهره به چهرهآ) 4
  رورش جهت اجراي طرح بهداشت دهان و دندان دانش آموزانمكاري با آموزش و په) 5
  شاركت در طرح ها و تحقيقات كشوريم) 6

  رح كشوري بهداشت دهان و دندان و دانش آموزان مقطع ابتدايي طب ـ
 ساله شهري،   6-11فتر بهداشت دهان و دندان در كنار طرح ادغام براي دست يافتن به كودكان                     د

رت آموزش و پرورش طراحي كرد و       ان دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي را با همكاري وز         برنامه هاي بهداشت دها  
 توسط وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش امضاء                 77توافقنامه آن در آبان ماه سال         

 : ين برنامه از سه بخش عمده تشكيل شده استا .گرديد

  موزشآ) 1

توسط مربيان بهداشت در مدرسه و در صورتي كه مدرسه فاقد مربي               موزش بهداشت دهان و دندان       آ
 .بهداشت باشد توسط معلمان داوطلب صورت مي گيرد
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علمان داوطلب افرادي هستند كه با توافق آموزش و پرورش از هر مدرسه ابتدايي به طور داوطلب جهت                  م
زم وظيفه آموزش مستمر دانش آموزان در       سپس اين افراد بعد از فراگيري آموزش هاي ال       .  آموزش معرفي مي گردند  

ظيفه آموزش هاي فوق در مدارس ابتدايي      و  .رس شهري و نظارت بر تغذيه سالم دانش آموزان را بر عهده دارند             امد
 .روستايي به عهده بهورزان مي باشد

  يشگيريپ) 2

براي )   دهان و دندان   شايع ترين بيماري  (ه منظور پيشگيري از ابتالء دانش آموزان به پوسيدگي دنداني            ب
 تهيه مي گردد در اين شناسنامه اطالعات خانوادگي دانش         شناسنامه دندانپزشكي كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي      

كميل ت البته   . آن ها ثبت مي شود   ازآموزان، وضعيت سالمت عمومي و وضعيت دهان و دندان و خدمات مورد ني                
ت مي گيرد و معلم    ر شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري صو        شناسنامه توسط دندانپزشكان و بهداشت كاران      

يكي ديگر از برنامه هاي    .  داوطلب مدرسه موظف است موارد نيازمند درمان را بر اساس شناسنامه، پيگيري نمايد               
بر طبق اين طرح در      .  پيشگيري، استفاده از دهان شويه سديم فلورايد براي دانش آموزان مقطع ابتدايي مي باشد               

دهان شويه سديم   )  شهري و روستايي  (، دوم و سوم دبستان       لورحله اول براي كليه دانش آموزان پايه هاي ا         م
ميزان %  25با توجه به بررسي هاي به عمل آمده دهان شويه فوق مي تواند تا               .  فلورايد تهيه و توزيع گرديده است      

ppm  4/0  آشاميدني كمتر از   در ميزان فلورايد آب   توزيع دهان شويه ها در مناطقي      .  پوسيدگي دندان را كاهش دهد    
 .باشد در اولويت استمي 

 هاي فوق، موضعي و از طريق دخالت در مينراليزاسيون سطح             تاثير دهان شويه  شايان ذكر است كه      
يز خارجي مينا مي باشد بنابراين مصرف آن در مناطقي كه ميزان فلورايد آب آشاميدني باالتر از حد طبيعي مي باشد ن                  

 دهان شويه هاي فوق پر هزينه مي باشد       يهتاثير در تشديد و يا ايجاد فلوئوروزيس ندارد و فقط از اين جهت كه ته                
 .ست توصيه نمي گردد اppm 4/0توزيع آن ها در مناطقي كه ميزان فلورايد باالتر از 

آموز يك بطري    از دهان شويه هاي سديم فلورايد بدين صورت است كه براي هر دانش                حوه استفاده ن
ده كه در طول هفته يكبار به اندازه در بطري در دهان ريخته و مدت يك دقيقه آن را                     ش دهان شويه در نظر گرفته    

سپس دهان شويه را از دهان بيرون مي ريزد در صورت رعايت مصرف، يك بطري دهان                  .  در دهان نگه مي دارد   
تفاده از دهان شويه در مدارس شهري به عهده معلم            ي اس ظارت بر اجرا  ن .شويه براي يكسال كافي خواهد بود      

 .داوطلب هر مدرسه و در مدارس ابتدايي به عهده بهورز است

  رماند) 3

در راستاي ادامه خدمات به دانش        .  خش عمده برنامه طرح دانش آموزي را درمان، تشكيل مي دهد            ب
ته شد به طوري كه هزينه ها براي اين گروه          برداش 76آموزان، اولين قدم با تنظيم تعرفه خاص گروه هدف در سال            

هدف اين است كه كليه دانش آموزان بتوانند خدمات پيشگيري ثانويه           .  يري كاهش داده شده است    گبه ميزان چشم  
 و فلورايد تراپي را با حداقل هزينه         6شامل كشيدن ريشه هاي عفوني، ترميم دندان هاي پوسيده با رطوبت دندان             
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 ارسال گرديده و در     76فه فوق با امضاء وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال               عرت  .دريافت نمايند 
 .كليه مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش معاونت بهداشتي الزم اجرا مي باشد

ديهي است تغييراتي كه همه ساله در تعرفه خدمات دندان پزشكي توسط معاونت درمان داده مي شود                   ب
رفه ها صورت گيرد از طريق معاونت       عدر صورتي كه تغييري در ت      .  رد نظر اين دفتر نمي باشد     شامل تعرفه هاي مو  

 . بهداشت اعالم خواهد گرديد

  وظايف دندان پزشكان شاغل در مراكز بهداشتي درماني در راستاي طرح دانش آموزي

 نظيم اطالعات آماري مورد نيازت) 1
   تحت پوششكميل شناسنامه دندانپزشكي دانش آموزانت) 2
  رائه خدمات ترميم، كشيدن ريشه هاي عفوني و درمان با فلورايد در دانش آموزانا) 3
نترل آموزش هاي معلم داوطلب در مدرسه با توجه به ميزان آگاهي و رعايت نكات بهداشت دهان و                  ك)  4

بيشتر دارد به معلم    دندان توسط دانش آموزان مراجعه كننده و انتقال مواردي كه نياز به تكرار و تمرين                  
  داوطلب

با معلمين داوطلب و تهيه برنامه هفتگي براي درمان دندان هاي پوسيده دانش آموزان                 رتباط مستمر ا)  5
  هر مدرسه در روز خاص

 

  الصهخ
ا توجه به ديدگاه هاي جديد در دندانپزشكي، پيشرفت هاي زيادي در كشورهاي صنعتي در راستاي                     ب

بيماري شايع دهان و    .  ي دهان و دندان و جايگزيني انساج از دست رفته صورت گرفته است            پيشگيري از بيماري ها  
ه به مثلث اپيدميولوژيك از     وجدندان يعني پوسيدگي و بيماري هاي لثه در زمره بيماري هاي عفوني هستند كه با ت               

 . ها برداشتطريق كنترل عوامل مربوط به شخص و محيط مي توان گام هاي موثري در پيشگيري از آن
صنعتي، حاكي از نياز به ارتقاي آگاهي و نگرش در زمينه سالمت دهان و                 قايسه آمارهاي ايران و كشورهاي    م

 .دندان و جلب مشاركت آحاد مردم در برنامه هاي فردي و كشوري است

 در  ا توجه به رويكرد مسئولين وزارت بهداشت در زمينه پيشگيري از بيماري هاي شايع دهان و دندان                  ب
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ايران، آگاهي رده هاي مختلف ارائه دهنده خدمات پزشكي و بهداشتي از اين بيماري ها و همكاري و حمايت آن ها                    
 .از برنامه ها سبب تسريع در رسيدن به اهداف خواهد شد
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 پيشگيري و كنترل عفونت در دندانپزشكي
Infection Control in Dentistry 

 
 كتر سيد منصور رضوي، دكتر كتايون افزاييد

 ، دانشگاه آزاد اسالميدانشگاه علوم پزشكي تهران

 هداف درس ا
  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
واحد هاي دندان پزشكي را از جنبه هاي ساختماني و محيطي، يونيت و تجهيزات، وسايل، مواد، سيستم                  

  ارزيابي نمايد،دفع زباله، رفتار كاركنان و پرونده ي بيماران

 .محيط كار، وسايل و تجهيزات را متذكر شوداصول سالم سازي  
 

 مقدمه
 گونه ميكروبي در محيط دهان پديد         3000با رويش دندان ها، اكوسيستم پيچيده اي با حضور بيش از             

بدين جهت بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي دندان پزشكي و كاركنان اين رشته، به طور دايم در                      .  مي آيد
زا قرار دارند كه ممكن است اين بيماري ها توسط آب،              و ارگانيسم هاي بالقوه بيماري     معرض بيماري هاي عفوني  

 .هوا، افشانه هاي تنفسي و وسايل آلوده به خون و ترشحات دهاني به آن ها انتقال يابند
چنانچه دندان پزشكان، كاركنان دندان پزشكي و دانشجويان اين رشته با راه هاي انتقال عفونت ها،                     

 بسياري از بيماري هاي عفوني خطرناك       ء مقررات كنترل عفونت، آشنايي نداشته باشند مي توانند منشا           همچنين
، 2 و   1 تيپ   هرپس، ويروس هاي   EBV ,CMV همچنين عفونت ناشي از       ،B, C, Dنظير ايدز، هپاتيت هاي     

در بين  ...  ك، اسپيروكت ها و    ويروس هاي تنفسي، مايكوباكتريوم ها، كالميديا، استرپتوكوك، استافيلوكوك، پنوموكو      
براي مثال كاركنان دندان پزشكي،     .  بيماران باشند و يا خود آن ها در معرض خطر ابتال به آن بيماري ها قرار گيرند               

لذا اگر اطالعاتي در اختيار     .   در اثر شغل مي باشند     B برابر افراد جامعه در معرض ناقل شدن ويروس هپاتيت             10
داده شود تا با استفاده از آن قادر باشند به عيوب بالفعل و بالقوه سيستمي قرار بگيرند كه                    كاركنان اين بخش قرار     

در اين بخش   .  در آن كار مي كنند پي ببرند، مي توان از انتشار بيماري هاي عفوني در بين آن ها و بيمارانشان كاست                 
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 ،ي ساختاري واحد دندان پزشكي    ويژگي ها:  سعي شده،  اطالعات مختصري در زمينه ي موضوعات مختلف شامل            
 اهميت ايمني و مديريت     ،اي  رفتار حرفه  ، سالم سازي يونيت، محيط، وسايل و بافت هاي زنده        ،چيدمان يونيت و تجهيزات   

 .  به شرح زير به صاحبان و مجريان فرايند ارائه گرددزباله هاي دندان پزشكي

 ويژگي هاي ساختاري واحد دندان پزشكي
 . باشندسالم و قابل شستشو هاي محيط كار، كابينت ها و ميز هاي كار     بايد ديوار

 باشد چون بدون درز است و به راحتي تميز             لينولئوم يكپارچه از جنس     پوش محل كار   بهتر است كف   •
 .ميشود

 . بايستي صاف، يكپارچه، بدون درز و خلل و فرج، نفوذناپذير و لبه هاي آن گرد باشدها سطح كابينت     •
 .باشد ها  يا جاي مجزايي براي لباسرختكنل كار داراي مح •
 . وسايل سترون شده باشدانبارداراي  •
 .باشد نور كافيبايد داراي  اتاق كار •
 .با قدرت مكندگي باال و بدون صدا باشددستگاه تهويه اي  پنجره و داراي •
 . در نظر گرفته شوديك دستشوييدر كنار هر يونيت  •
 . باشدايي يا چشم الكترونيكيكنترل پدستشويي مجهز به  •
 .است در اتاق جداگانه باشد  بهترمحل قالبريزي •

 . از اتاق كار جدا باشددستگاه هاي سترون كنندهبهتر است اتاق  •

 چيدمان يونيت و تجهيزات

 در اطراف آن فضاي باز وجود داشته باشد و          شعاع يك متر   در محلي بايد نصب شود كه حداقل به          يونيت •
 قرار گيرد كه به آنگل و توربين، سرنگ آب و هوا، ميز ابزار، يونيت و چراغ به                    يه اير ناح دندان پزشك د  

 او به دستگاه هاي مكنده، اليت كيور، سرنگ آب و هوا و كابينتها                 و همچنين دستيار   دسترسيراحتي  
 . داشته باشداشراف

 . باشدسطل زباله پداليدر كنار يونيت يك  •
 .تاق كار نصب شود در خارج از اكمپرسور يونيت •
 . مخصوص شستن وسايل برروي كابينت، در كنار سينك قرار داشته باشددستگاه فراصوتيبهتر است  •
 .محل دفع مواد آلوده جايي دور از چشم بيماران باشد •

 سالم سازي يونيت و تجهيزات
 . ميتوانيم آن را پس از تميز كردن آفتاب دهيممبلمانسازي  براي سالم •
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ميز، صندلي، زير سري، زير دستي، دستگيره يا كليد چراغ يونيت، شاسي هاي              :   مانند بهتر است سطوحي   •
يونيت هاي غير اتوماتيك، دسته ي كاويترون، دسته و لوله تابش اليت كيور، سر و بازوي دستگاه                        
 پرتونگاري، دسته دستگاه الكترو سرجري، دسته كامپاند هيتر، دسته تورچ، بدنه چراغ الكلي، دسته پالپ                 
تستر، شيلنگ هاي وسايل چرخشي، سر ساكشن و پوار آب و هوا، ظروف مواد دندان پزشكي، دستگيره                   

پوششهاي پالستيكي يا   با  ...  شير آب، دستگيره كابينتها، خودكار، كليدها و پريزهاي برق، رايانه، تلفن و             
 . شوند هاي يك بار مصرف پوشانيده و بالفاصله پس از آلوده شدن تميز و ضدعفونيفويل

براي ضد عفوني بعضي از اجزاي يونيت مي توان از الكل استفاده نمود و در هنگام ضدعفوني كردن                        •
 . بودبرق گرفتگيكليدهاي برق يونيت بايد مواظب 

 . باشدكنترل با پايونيت بايد مجهز به سيستم  •
 .ون استفاده شود توجه ويژه شود و در كاويترون متصل به يونيت از آب ستركيفيت آب يونيت بايد به •
نگه    CFU (Colony Forming Unit) 500سعي شود، آلودگي آب خروجي از شيلنگ در حد كمتر از             •

براي حفظ كيفيت آب يونيت، از مخازن جداگانه آب همراه با مواد ضدعفوني كننده سازگار با                 .  داري شود 
 . دستگاه استفاده شود

عم از باكتري ها، پروتوزوآها، قارچ ها و دياتوم ها است كه در            پرده اي نازك از تجمع ارگانيسم ها، ا      بيوفيلم •
براي جلوگيري از   .  مسير آب يونيت دندان پزشكي تشكيل مي شوند و ممكن است منبع آلودگي شود                

تشكيل بيوفيلم مي توان ابتدا با فشار هوا آب شيلنگها را تخليه نمود و سپس براي مدت يك دقيقه از                       
 30 تا   20به مدت      درصد استفاده و بعد از پايان كار هر بيمار، توربين را             5/0محلول هيپوكلريت سديم    

 .ثانيه به كار انداخت
 .برگشت آب قرار داد مي توان در سيستم آب يونيت، دريچه هاي ضد •

 ) فضا يا هوا،آب، سطوح(سالم سازي محيط 
 .انه شستشو شوندبايد كف، ديوارها، دستشويي ها، توالت ها، و ميزها به طور مستمر و روز •
 5/0 تا   1/0براي ضدعفوني كردن سطوح محيطي مثل كف محل كار ميتوانيم از هيپوكلريت سديم                    •

درصد، تركيبات فنلي يا آمونيوم چهار ظرفيتي مثل بعضي تركيبات دكونكس، ساولن، كلريد بنزالكونيوم،                
 . استفاده كنيم... هامون و هايژن و 

بايد خود را به وسايل محافظت شخصي مجهز نموده، بعد مقداري              وقتي خوني در محلي ريخت، ابتدا         •
 دقيقه صبر كنيم، سپس محل را با دستمال كاغذي پاك           5هيپوكلريت سديم روي آن ريخته،      %  1محلول  
 .بعد يك بار ديگر محل را با محلول آغشته به مواد ضدعفوني تميز كنيم. نماييم

 .يد از الكل استفاده نماييمزدايي سطوح محيطي، معموالً نبا براي عفونت •
 .براي حفظ كيفيت آب يونيت مي توانيم از آب سترون استفاده كنيم •
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 تا  200 با طول موج بين        UVC.  را براي ضد عفوني فضا پيشنهاد مي كنند          UVCبعضي ها استفاده از   •
 المپ هاي  . بيشترين قدرت ضد ميكروبي را دارد        265 نانومتر ميكروب كش است و طول موج            290

ژرميسيد اشعه فرابنفش به صورت ديواري، سقفي، قابل حمل و قابل نصب در داخل كانال هواكش                      
چون اين  .  اين المپ ها، عمر محدودي دارند، لذا بايد زمان كاركرد آن ها را يادداشت كنيم               .اند ساخته شده 

و توجه داشته باشيم كه     المپ ها به غبار حساسند، بايد به طور منظم سطح آن ها را با الكل تميز نماييم                  
 .بدون اينكه تغييري در نور آن ها ايجاد شود، گرد و غبار باعث كاهش اثر ضد ميكروبي آن ها مي گردد

جهت سالم سازي هواي كلينيك مي توان از بخارهايي مانند فرمالدئيد، اتيلن اكسايد، بتاپروپيوالكتون،                  •
در بين مواد فوق فرمالدئيد بيشترين       .  تفاده نمود اسيد الكتيك پروپيلن گليكول و تري اتيل گليكول اس          

ميتوانيم   براي ضدعفوني فضاي كار، در صورت نياز       .  استفاده را دارد، هر چند داراي معايبي نيز مي باشد          
 60 گرم فرمالين را در يك ليتر آب، در ظرف فوالدي بريزيم و در حرارت                 500 متر مكعب،    30براي هر   

.  ساعت از محل خارج شويم      12ق برقي داده، درها و پنجره ها را بسته و             درجه سانتيگراد بر روي اجا     
 .سپس درها و پنجره ها را باز كنيم تا گاز كامالً از محيط خارج شود

براي اين  .  بعضي ها براي محيط هاي حساس كار، استفاده از فيلتر هاي پاالينده ي هوا را توصيه مي كنند                •
 HEPA (High Efficacyفيلتر هاي  .  بل، هپا يا آلپا استفاده نمود      منظور مي توان از فيلتر هاي پورتا     

Particulate Air)               ذره از آن ها عبور مي كند      3 از انواع مهم فيلتر ها مي باشند كه از هر ده هزار ذره تنها 
رتيكل  نيز از هر ده هزار پا       ULPAفيلتر هاي  .  و حتي مواد بيولوژيك و راديو اكتيو را نيز فيلتره مي نمايد           

 .  پارتيكل را از خود عبور مي دهند2/1

 سالم سازي بافت ها
شستن مرتب دست ها با يك ماده ي دترجنت مناسب براي سالم سازي دست دندان پزشك و كاركنان                     •

 .ديگر از الزامات است 
، براي ضايعات مخاطي كه گرايش عفونت بيهوازي دارند، مثل بوي نامطبوع دهان در بيماري هاي التهابي               •

و باالتر سيتوتوكسيك است و نبايد      %  3آب اكسيژنه با غلظت     .  استفاده كنيم %  1ميتوانيم از آب اكسيژنه     
 .آن را بر روي پوست و مخاط به كار ببريم

 درصد يا محلول      1 تا    5/0، آب اكسيژنه      %1براي ضدعفوني مخاطها ميتوانيم از پويدون آيودين             •
 .كلرهگزيدين استفاده نماييم

 .استفاده نماييم% 3و يا كلر هگزيدين % 5/7وني پوست نيز مي توانيم از پويدون آيودين براي ضد عف •
الكلهاي موجود  .   درجه نيز استفاده نماييم    70پوست ميتوانيم از الكل     )  ضدعفوني كردن (براي سالمسازي    •

غلظت آن را    درجه هستند و در اين درجه موجب مرگ باكتريها نميشوند و الزم است                96در بازار معموالً    
 .سي آب مقطر اضافه كنيم  سي30 سيسي الكل، 100براي اين كار بايد به هر .  درجه كاهش دهيم70تا 

 .محلولهاي ضدعفوني را بايد به صورت تازه مصرف كنيم •
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 هسالم سازي وسايل با روش هاي سترون كنند
 :كنيم  زيرطبقه بندي ميهاي سالم سازي وسايل، آن ها را به شرح قبل از پرداختن به مراحل و شيوه

 .، وسايل دندانپزشكي را به سه دسته تقسيم مي كنند CDCبر اساس طبقه بندي

 Critical instrumentsوسايل خطير يا  ـ 1

  Semi-critical instrumentsوسايل نيمه خطيريا  ـ 2

 Non-critical instrumentsوسايل غير خطير يا  ـ 3
مثل  . بافت هاي نرم يا استخوان و يا عروق خوني يا فضاهاي استريل بدن نفوذ مي كنند                     وسايلي هستند كه به     وسايل خطير 

توان از   ها مي  اين وسايل بايد استريل باشند و براي استريل كردن آن         .  ها و غيره   ها، اسكالپل، چيزل استخوان، اسكالرها، تيغ      فورسپس
 .فور، اتوكالو بخار يا كمي كالو استفاده نمود

هاي جاي وسايل و        مثل آينه ها، سيني      .د وسايلي هستند كه با مخاطات يا پوست سالم تماس دارن                  خطير وسايل نيمه 
 High Level)اين وسايل نيزبايد استريل باشند و يا در موارد خاص با يك محلول گندزداي سطح باال                   .  كوندانسورهاي آمالگام 

Disinfectant) مورد تاييد گندزدايي شوند . 

هاي فشار  اجزاي بيروني دستگاه راديولوژي، كاف: كنند مانند  هم وسايلي هستند كه با پوست سالم تماس پيدا مييروسايل غير خط
 Inter)ها را با محلول هاي متوسط االثر  ها دارند و بايد آن اين وسايل، قابليت كمتري براي انتقال عفونت. سنج و پالس اكسي متري

mediate level disinfectants) ثل تركيبات حاوي كلرين سالم سازي كرد م. 

 بسته  ، خشك كردن  ، گندزدايي كردن  ، شستن ، مرحله يعني خيساندن    هفتشامل  سالم سازي وسايل،     
 . سترون كردن و نگه داري وسايل سترون شده در انبار است كه ذيال به آن مي پردازيم،بندي كردن

 خيساندن

ور كنيم تا    نها را در محلولهاي ضدعفوني كننده غوطه        بهتر است، پس از استفاده وسايل، بالفاصله آ           •
براي اين كار، پيش از شستن وسايل آلوده، آنها را در              .  ها روي آنها نخشكند و بهتر تميز شوند          دبري

 .سبدي گذاشته و در محلول ضدعفوني مناسب قرار دهيم

 شستن

ضر در بيشتر كلينيك ها روش     اگر چه در حال حا    .  شستن به دو روش دستي و با دستگاه انجام مي شود            •
دستي بيشتر رواج دارد، ليكن استفاده از دستگاه اولتراسونيك، موثر، سريع و مطمئن است و ابزاري مانند                   
فرزها، فايل ها و يا وسايلي كه داراي خم و درزهاي متعدد هستند را مي توان با تضمين كافي با دستگاه                      

 .فراصوتي شستشو و تميز نمود
 كه بهتر   ها به جز هندپيس  تميز نمود،   )  اولتراسونيك( وسايل را ميتوان به روش فراصوتي          تقريباً تمام  •

 .است آنها را با دست تميز و اتوكالو كنيم
 وسيله را در هر     20 تا   15از لحاظ اندازه، بهتر است دستگاه هاي اولتراسونيكي را انتخاب كنيم كه بتواند               •

 .سنج باشد ماننوبت در خود جاي دهد و مجهز به شير و ز
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 گند زدايي وسايل

گلوتارالدئيد، پراستيك  :  براي ضدعفوني كردن وسايل پيش از سترونسازي، ميتوانيم از تركيباتي مانند               •
و تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي مثل ميكروتن، دكونكس و بيĤيبي             )  مثل دتول (اسيد، تركيبات فنلي     
 .فورت استفاده نماييم

 ميتوانيم استفاده كنيم، زيرا ماده فعال كننده آن داراي نيتريت سديم              رالدئيدگلوتا  براي وسايل فلزي از    •
از مواد كلردار مثل هيپوكلريت      .  است و نيتريت سديم از زنگ زدن و خوردگي وسايل جلوگيري ميكند              

وقتي گلوتارالدئيد قليايي را    .  نبايد براي ضدعفوني كردن وسايل فلزي استفاده كنيم        )  سفيد كننده (سديم  
 روز پس از فعال      30 تا   14فعال ميكنيم، بايد بر روي ظرف آن برچسب تاريخ بزنيم، زيرا اين محلول                 

 .شدن به تدريج خاصيت خود را از دست ميدهد
وسيله را بايد با آب     )  در صورتي كه فقط ضدعفوني كافي باشد       (پس از ضدعفوني وسايل با گلوتارالدئيد         •

 .سترون بشوييم
دي و مواد كلردار را نبايد براي ضدعفوني وسايل آلومينيومي، مسي، يا برنجي به                 آب اكسيژنه، مواد اسي    •

 .كار ببريم
ها به تعميرگاه ابتدا بايد آنها را ضدعفوني و در صورت نياز سترون كنيم، بعد آن                  هنگام فرستادن هندپيس   •

 .را به تعميرگاه بفرستيم
براي اين منظور ميتوان آنها     .   كار ضدعفوني كنيم   پروتزها و قالبهاي آلوده را پيش از خارج كردن از محل           •

) به جز پروتزهاي فلزي و موم بايت           (1  :10 دقيقه با محلول هيپوكلريت سديم          10را ابتدا شسته،     
 .بندي كرده، بعد آن را به البراتوار بفرستيم ضدعفوني و سپس آبكشي و بسته

 خشك كردن

 .نده قرار دهيموسايل را بايد به صورت خشك در دستگاه سترون كن •

 بسته بندي وسايل

 .بندي نموده، تاريخ سترونسازي را بر روي بسته ها ثبت كنيم وسايل را براي سترونسازي بايد بسته •
 .قبل و بعد از قرار دادن بسته ها در دستگاه، بايد آن را وزن نماييم •

 سترون سازي وسايل

 . را بايد پس از هر بار استفاده سترون كنيم)Semi Critical( بحراني و نيمه) Critical(وسايل بحراني  •
وسايل كريتيكال كه وارد فضاهايي مي شوند كه بايد استريل          .  وسايل را به سه دسته طبقه بندي مي كنند       

وسايل سمي كريتيكال كه وارد مخاطات سالم          .  باشند واين وسايل بايد با دستگاه ها استريل شوند           
ند مي توانند با يك ماده ي سطح باال مثل گلوتارالدئيد گندزدايي              مي شوند و اين وسايل، اگر نافذ نباش        
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و وسايل نان كريتيكال كه بر روي پوست سالم قرار مي گيرند و بايد با مواد سطح پايين مثل                        .  شوند
 .تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي ضد عفوني و يا با دترجنت ها تميز شوند

 :وسايل زير را بايد استريل كنيم  •
ور آمالگام، برنيشر، كارور، چيزل، اكسكاواتور، ماتريس هولدر، نوار ماتريس فلزي، قيجي جراحي،              كوندانس

اسپاتول محكمه، اسپاتول پانسمان، قلم دايكال، فرزهاي فوالدي، فرز هاي الماسي، فرز هاي كاربايد، پنس             
نده و فرم دهنده ي كانال      آينه، گوده آمالگام، اسلب شيشه اي، هند پيس ها، وسايل تميز كننده، گشاد كن             

لنتولو، اسپريدور و پالگر، گيتس گيلدن،        :  نظير فايل دريمر، وسايل مربوط به پر كردن كانال نظير              
پيزوريمر، الواتورها، فورسپس ها، قلم هاي مورد استفاده در جراحي، قلم هاي جرم گيري، دسته و تيغه ي                 

   و اسپاتول همزنبيستوري، پاليرها، سيم ها، بندها، تري قالب گيري،
البته، در مراكز بزرگ    .  رايج ترين دستگاه هاي مورد استفاده در دندان پزشكي اتوكالو بخار و فور است                •

در اينجا فقط به اتوكالو     .   و حتي گاز پالسما استفاده شود      VHPممكن است از اتيلن اكسايد، كمي كالو،        
 .بخار و فور اشاره مي شود

 بخار اتوكالو

.  دقيقه استفاده كنيم   20 درجه سانتيگراد به مدت      121 و   psi 15سازي با اتوكالو بايد از فشار       براي سترون  •
 درجه، مدت   134 و افزودن درجه حرارت به       psi 30اگر عجله داشته باشيم، ميتوانيم با افزايش فشار به            و
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رسيدن درجه ي     ازرا بايد پس    )   دقيقه 20(زمان مشخص شده براي اتوكالو      .   دقيقه كاهش دهيم   5را به   
 .گيري كنيم دستگاه به درجه حرارت مورد نظر اندازه

بايد و بعضي فرزهاي الماسي، وسايل را در محلول           براي جلوگيري از خوردگي وسايل استيل، فرزهاي كار        •
 .قرارداده و همراه با آن اتوكالو نماييم% 2نيتريت سديم 

به گونهاي چيده شوند كه در اطراف آنها فضاي كافي موجود            هنگام استفاده از اتوكالو و فور، لوازم بايد           •
 .باشد و نبايد آنها روي هم انبار نمود

 . كيلوگرم باشد5/5وزن بسته هايي كه در اتوكالو قرار ميدهيم، نبايد بيش از  •
 .فرزهاي آكريلي را بايد پس از هر بار استفاده بشوييم و با اتوكالو سترون كنيم •
نباشد، ابتدا بايد آنها را با افشانه مواد ضدزنگ          )  Stainless steel(الد زنگ نزن    اگر جنس وسايل از فو     •

 .آغشته و بعد آن را به دستگاه بخار منتقل كنيم
 فور

اي  ها، فرزها، مته ها، آيينه ها و لوله هاي شيشه       روغنها، پودرها، سوزنها، تيغ، قيچي، نوك الكتروكوتر، دريل        •
 . در فور قرار دهيمرا ميتوانيم براي سترون كردن

 درجه سانتيگراد نرسيده، نبايد در آن را باز          50در پايان كار با فور، تا درجه حرارت داخل دستگاه به زير                •
 .كنيم، زيرا به علت اختالف دما، آلودگي هواي بيرون به وسايل داخل دستگاه سرايت ميكند

 افت سريع درجه حرارت و وقفه در عمل          نبايد در دستگاه را باز كنيم، چون اين عمل موجب            در بين كار   •
 .سترونسازي ميشود

 . ساعت وقت نياز داريم2 درجه سانتيگراد و 160براي سترون سازي با فور به  •
رسيدن درجه ي حرارت دستگاه به درجه حرارت مورد نظر             زمان مشخص شده براي فور را بايد پس از          •

 .گيري كنيم اندازه
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 پايش استريليزاسيون
 .ريليزاسيون به سه شكل فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيك انجام مي شودپايش است

 :مثال. هاي سترون كننده را بايستي به صورت پريوديك از نظر فني چك كنيم ، دستگاهپايش فيزيكيدر 
سنج، دريچه ها، فشار و ديگر اجزا را           دستگاه سترون كننده از نظر واشرهاي درزبند، زمانسنج، حرارت            •

 .زيابي مي كنيمساليانه ار
. با قرار دادن دماسنج شاهد در فور يا اتوكالو، ميتوانيم سالمت درجه حرارت دستگاه را آزمايش كنيم                      •

 . درجه سانتيگراد باشد2اختالف درجه حرارت سنج شاهد با حرارت سنج فور نبايد بيش از 
 دسته  6 تا   1گرها از كالس    اين نشان .   از نشانگرهاي نواري شيميايي استفاده مي كنيم       پايش شيميايي در  

مواد موجود در نشانگرها با قرار      .   استفاده مي شود   5 و   2 ،   1بندي شده اند كه در دندانپزشكي بيشتر از كالس هاي           
گرفتن در معرض حرارت خشك يا مرطوب ، همراه با متغير هاي فشار و زمان از رنگ سفيد يا كرم به قهوه اي                          

 بيانگر آن است كه وسيله در فرايند            1تغيير رنگ در نشانگركالس       .  ندسوخته يا سياه  تغيير رنگ مي ده           
نشانگر كالس دو به تست بوين ديك مشهور است و با استريليزاسيون ، صفحه                .  استريليزاسيون قرار گرفته است   

ا  نيز صحت چند متغيرحرارت ، زمان و فشار ر          5نشانگر كالس   .  نشانگر از رنگ زرد به سياه تغيير رنگ مي دهد          
 .نشان مي دهد
 از ويال هاي حاوي دو اسپور به شدت مقاوم به حرارت يعني باسيلوس سوبتي ليس پايش بيولوژيكدر 

تغيير رنگ محلول حاوي باسيل در ويال به رنگ بنفش معرف از . و باسيلوس استئاروترموفيلوس استفاده مي شود
 زرد بيانگر آن است كه باسيل در فرايند از بين بين رفتن باسيل و در نتيجه خوب كار كردن دستگاه است و رنگ

 .نرفته و در نتيجه دستگاه خوب كار نمي كند

براي .  بايد هفته اي يك بار از نشانگرهاي بيولوژيك استفاده كنيم ارزيابي سالمت دستگاه هابراي 
 اتوكالو بخارو كمي كالو اين كار ، در ارزيابي سالمت عملكرد دستگاه فور از نشانگر باسيلوس سوبتي ليس و براي
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 .از نشانگر باسيلوس استئاروترموفيلوس استفاده مي كنيم

 نگهداري بسته هاي سترون شده

بسته هاي سترون شده را بايد پس از خارج كردن از دستگاه، در محيطي تميز و خشك قرار دهيم تا سرد                      •
 .شوند

بر )  مثل هواي اتاق يا پنكه    (غيرسترون  براي سرد كردن وسايل پس از سترونسازي، بايد از دميدن هواي             •
 .همچنين نبايد اين وسايل را براي سرد كردن داخل سرد كننده ها قرار دهيم. روي وسايل خودداري كنيم

بسته ها و سيني هاي سترون شده را بايد در محلي خشك، بدون گرد و غبار، بدون رفت و آمد، دور از                          •
از منابع آلودگي، وسايل       قل چند اينچ باالتر از كف، دور         ها، فاضالب، لوله هاي آب و حدا        دستشويي

 .زمينشوي و ترشحات آب نگه داريم
 .)First in- First outقانون (هر وسيله كه ابتدا وارد انبار ميشود، بايد اول استفاده شود  •
 .انبار به طور مرتب بازديد شود سنج دماسنج و رطوبت •
 . نگه داريم، لذا ثبت تاريخ مهم استيك ماهبيش از وسايل بسته بندي شده ي سترون را نبايد  •

 رفتار فردي دندان پزشك

سر آستين  .  گرد با كمترين دكمه استفاده نمايد         آستين بلند، بدون زيپ، يقه      لباسدندان پزشك بايد از      •
اين لباسها بايد طوري باشد كه دستكش روي آن قرار گيرد و بلندي آن در حالت نشسته روي زانوها را                       

 .وشاندبپ
را   توصيه مي شود كه دندان پزشكان، حتي المقدور روپوش خود         .  روپوش بايد به طور منظم تعويض شود       •

براي شستشو به منزل نبرن و يا اگر مجبور شدند، قبل از شستشو آن را ور محلول هيپوكلريت سديم قرار                    
 .دهند

لذا وجود صابون مايع مناسب     .  شويدبدستها را مرتبا، به ويژه قبل از پوشيدن و پس از درآوردن دستكش                •
گاهي نيز وجود مواد ضد عفوني كننده ي اسكراب مانند بتادين              .  در دستشويي ها و توالت الزامي است      
 .اسكراب يا كلرهگزيدين الزم مي شود

و به هيچ وجه از حوله استفاده         پس از شستن دستها، براي خشك كردن از دستمال كاغذي استفاده شود             •
 .نشود

 . ديگر استفاده نمايدپوششهاي مناسبتكش، ماسك، عينك، نقاب، روپوش، گان، كاله، سربند و از دس •
 .براي هر بيمار دستكش عوض شود •
وينيلي يا  (وقتي به علت استفاده از دستكش حساسيت تماسي ايجاد ميشود، از دستكشهاي غيرالتكس                 •

 .استفاده شود) نيتريلي
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 مثل گلوتارالدئيد نفوذپذير هستند و تماس با اين مواد به              دستكشهاي التكس به برخي مواد شيميايي       •
 .صورت همزمان ممكن است موجب تحريك بيشتر پوست گردد

 . استفاده كنددو دستكشوقتي دندان پزشك مبتال به ضايعه پوستي است، بايد از  •
 .ماسك دهاني بعد از هر بيمار عوض شود •
 .هرگز ماسك به سمت چانه و گردن كشيده نشود •
 .ك نبايد با دهان تماس داشته باشد، زيرا رطوبت تنفسي باعث كاهش كارايي آن ميشودماس •
 . هيچ گاه نميتواند جايگزين ماسك شودنقاباستفاده از  •
 .پس از پايان كار، ابتدا دستكشها، بعد عينك و سپس ماسك خارج شود •

 رفتار تخصصي و حرفه اي در زمان كار

 . است از ضرورياتتاريخچه بيمارانگرفتن  •
 .  فرض شودآلودهبايد قبل از هرگونه اقدام، خون و مايعات بدن همه مراجعه كنندگان  •
مانند سوزن، كارپول، سرساكشن، دستكش، ليوان،        بار مصرف   وسايل يك براي محافظت بيماران، بايد از       •

اي هر  تعويض سرساكشن بر  .  استفاده شود ...  برس پاليش دندان، روكش پالستيكي پوآرهوا، پيشبند و           
 .بيمار از اهميت ويژه اي برخوردار است

 . شده استفاده شودوسايل سترونبايد براي همه بيماران از  •
 و قطرات معلق ميتوانيم از مكنده هاي قوي و سريع،           كاهش دادن باكتري هاي بزاق   در شروع كار براي      •

ه ي رايج مي توان آب      از محلول هاي دهان شوي      .رابردم، دهانشويه و يا مسواك زدن استفاده نماييم          
، پوويدون آيوداين   Carbamide Peroxide، Cetylpyridinum Chloride، قطره ي    %1اكسيژنه ي   

 .و كلرهگزيدين را نام برد% 1
 .هنگام پرتونگاري و قرار دادن فيلم در دهان بيمار دستكش بپوشيم الزم است، در •
او سالم بود، شستن دست با آب و صابون           به دستان دندان پزشك پاشيد و پوست          فرد معتادي اگر خون    •

 .كافي است
در صورت وجود ضايعات تبخالي در لب و دهان بيمار، بهتر است تا بهبود كامل وي از انجام خدمات                         •

 .اورژانس دندانپزشكي خودداري گردد تا از گسترش ضايعه در بيمار يا انتقال آن به ديگران جلوگيري شود
 . را خم نمود يا شكست آنهارف شده را دوباره بر روي سوزنها گذاشت وهرگز نبايد درپوش سوزنهاي مص •
كاتر هاي الكتريكي قادرند با     .   استفاده شود   دستگاه هاي الكتريكي برش سوزن    در صورت امكان از        •

 درجه ي   1500 ثانيه در درجه ي حرارت        3استفاده از انرژي الكتريكي، سر سوزن هاي آلوده را ظرف            
 .همزمان استريل نمايندسانتي گراد ذوب و 
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دندان پزشكان بايد به طور مرتب در دوره هاي مختلف كنترل عفونت شركت كنند و به كاركنان نيز                        •
اصول محافظت، احتياطهاي استاندارد، درست كردن محلولهاي ضدعفوني، شيوه هاي ضدعفوني و                  

 . داده شودآموزشسترونسازي و اصول ارتباطات و تماسهاي دندانپزشكي را 

 دندان پزشكي و اقدامات پس از مواجه ايمني كادر
 واكسينه كنند و كارت      D و به تبع آن هپاتيت         Bدندان پزشكان بايد خود را عليه بيماري هپاتيت              •

 .را در دسترس قرار دهند واكسيناسيون خود
 : سوزني به دست دندان پزشك فرو رود بايد به روش زير عمل كندBوقتي از فرد مشكوك به هپاتيت  •
ايد، عمق زخم، مدت زمان تماس،       زمان دقيق برخورد، قطر سوزن، مقدار و نوع مايعي كه با آن آلوده شده              •

و وضعيت  ...)  زيرپوستي، مخاطي و     (ويژگي هاي بيمار، مرحله بيماري وي، سابقه درمان، نوع تماس              
 .ايمني خود را مشخص نموده با متخصص بيماري هاي عفوني مشاوره نمايد

نيز دارد، كاري الزم    )  المللي باالتر   واحد بين  10آنتي كر   (را واكسينه كرده و پاسخ ايمني كافي       اگر خود    •
 .نيست

 به عالوه ي يك دوره واكسن       HBIG سيسي   5اگر خود را واكسينه نكرده، در اسرع وقت بايد يك دوز              •
 .تزريق كند

 10اگر از   .   پادتن خود را اندازه بگيرد     اگر واكسينه شده ولي از پاسخ ايمني خود خبر ندارد، بايد فورا تيتر               •
 و يك دوز واكسن      HBIGاگر كمتر بود فورا يك دوز        .  المللي باالتر بود، نياز به كاري نيست        واحد بين 

 .تزريق نموده، يك تا دو ماه بعد پادتن خود را ارزيابي كند
 .نبايد روپوش خود را براي شستن به خانه ببرند دندان پزشكان حتي المقدور •
گيري پادتن   ، با اندازه  Bندان پزشكان بايد يك تا شش ماه بعد از واكسيناسيون عليه بيماري هپاتيت                د •

اگر پاسخ پادتن كافي نبود،     .  المللي است   واحد بين  10 در سرمشان باالتر از      Anti HBsمطمئن شوند تيتر    
 بررسي كنند، ولي    HBsAgيك دوره واكسيناسيون مجدد در سه نوبت انجام داده خود را از نظر وجود                 

 .اگر پاسخ پادتن كافي بود، تزريق يادآور الزم نيست
 . مثبت بود، تزريق واكسن مانعي نداردHBs Agاگر دندان پزشك باردار يا  •
توصيه ميشود در پايان كار     .  به دليل شستن مكرر دستها با آب و صابون، ممكن است پوست خشك شود               •

 . كننده استفاده گرددروزانه از كرمها يا لوسيونهاي مرطوب
قبل از شروع كار، بايد تمام وسايل مورد نياز پيشبيني و در سيني ابزار قرار داده شوند تا نياز به دست زدن                       •

 .به جاهاي مختلف نباشد
 ماه و   3 هفته،   6پروفيالكسي،  كمو مثبت يا مبتال به ايدز، بايد ضمن         HIV با فرد     شدن در صورت مواجه   •

 .پيگيري انجام گيرند ماه بعد، آزمونهاي 6
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 مديريت زباله هاي دندان پزشكي
 .بايد در كنار هر يونيت، دستشويي ها و توالت يك سطل پدالي مناسب، با رنگ استاندارد موجود باشد •
 .به طور جداگانه جمع آوري شوند... ) گاز، پنبه، سرساكشن و ( زباله هاي آلوده به خون و ترشحات  •
 حمل وسايل آلوده، از انبرهاي مخصوص و ظروف محكم و نفوذناپذير                آوري و   بهتر است براي جمع     •

 .استفاده شود
آلوده يا    برچسببراي دفع زباله از كيسه هاي زرد رنگ ويژه دفع زباله هاي عفوني استفاده و بر روي آن                    •

 .چسبانيده شود )Biohazard( خطرناك
 . پر شوندرمسه چها كيسه هاي حاوي زباله هاي دندان پزشكي نبايد بيش از •
مخصوص   )Safety Boxes  (ظرفهاي مقاوم ها، اجسام و وسايل نوك تيز در          ها، كارپول  بايد سر سوزن   •

اين ظرفها نيز نبايد    .  اين ظروف بايد قبل از دفع اتوكالو شوند        .  آوري و به صورت ايمن دفع شوند        جمع
 .بيش از سه چهارم پر شوند

 . هاي معمولي دفع نمود، مگر اين كه خونĤلود باشندهاي استفاده شده را ميشود با زباله دستكش •
 .زباله ها بايد هر روز به صورت بهداشتي دفع گردند •
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 مديريت برنامه هاي تندرستي

Management of Health Programs 
 

 دكتر فريد ابوالحسني
 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس  ا
   :  پس از گذراندن اين درس، بتواندنتظار مي رود فراگيرنده،ا 

 
 عريف مديريت را بيان و چند مورد از مصاديق آن را در زندگي روزمره خود مشخص كندت 

 فهوم سازمان و ماموريت آن را از ديد خود بيان نمايدم 

 ظايف اصلي مديريت را در سازمان توضيح دهدو 

 يت سازمان توضيح دهد آن را در مديريفهوم عملكرد را بيان كند و كاربرد هام 

 رداشت خود را از مفهوم تندرستي بيان كندب 

 رنامه تندرستي را تعريف نموده و انواع آن را با توجه به مفهوم تندرستي و طيف آن توضيح دهدب 

 وع هر يك از برنامه هاي تندرستي جاري در نظام ارائه خدمات ايران را مشخص كندن 

 ئه شده در اين گفتار را نقد و مفهوم هر يك از عناصر آنرا توضيح دهدرخه زندگي برنامه هاي تندرستي اراچ 

 يوه به كارگيري شاخص هاي تعريف شده براي ارزيابي عملكرد برنامه را توضيح دهدش 

 راهي را براي سنجش كيفيت فعاليت هاي تشكيل دهنده يك برنامه تندرستي پيشنهاد كند 

 . تندرستي در سطح كشور تهيه كندرحي براي ارزيابي عملكرد يك برنامه جاريط 

  ديريت برنامه هاي تندرستيم

  فاهيم سازمان و مديريتم

 فهوم مديريتم

 سرمايه اي و منابع مصرفي دو      نابعم  . به معناي به كارگيري منابع براي دستيابي به اهداف است           ”ديريتم“
 منابع انساني، فضاي فيزيكي، و        نابع سرمايه اي خود به سه گروه       م  .دنگروه اصلي تشكيل دهنده منابع هست       
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براي دست يافتن به هر هدفي بايد كاري انجام داد و براي انجام كار به                 به بيان ساده تر     .  تجهيزات تقسيم مي شوند  
بسيار ابتدايي و   ه  گرچه مفاهيم ذكر شد   .  منابع نيازمنديم و خودِ كار يا فعاليت چيزي جز تعامل بين اين منابع نيست               

 اولين قدم براي مديريت اثربخش، حركت دادن اين مفاهيم از بخش ناخودآگاه ذهن به بخش                  روشن هستند ولي  
راي آنكه اين انتقال رخ دهد به كارهايي كه به صورت روزمره در اطراف شما انجام مي شود                    ب  .خود آگاه آن است   

ن كار چه چيزي بايد حاصل       را تعقيب مي كند؟ يعني پس از پايان يافت          هر يك از اين كارها چه هدفي       .  بينديشيد
شده يا چه تغييري رخ داده باشد؟ براي انجام هر كار از چه منابعي استفاده مي شود؟ و شيوه تعامل اين منابع با                           

كار را انجام   )  لامشيوه تع (يكديگر چگونه است؟ يعني چه كسي، با استفاده از چه ابزار و موادي و با چه روشي                      
كار بايد محصول يا هدف از انجام آن روشن باشد؛ زيرا هر فعاليتي محصول خاصي را                 مي دهد؟ قاعدتا قبل از آغاز      

توليد مي كند و اگر مقصود ما از انجام فعاليت توليد يك محصول خاص است، بايد فعاليت هاي متناسب با توليد آن                     
ي كه ما را به آن        ارد در زندگي روزمره محصول مورد نظر و فعاليت هاي           مودر غالب   .  محصول را انجام دهيم    

مي رساند چنان فطري و ناخودآگاه انجام مي شوند كه توجه به مشخصات هر يك از آن ها امري غير معمول و نسبتا                    
ه اين امر   ونبراي تبديل شدن از يك فرد عادي به يك مدير موفق، بايد ياد گرفت كه چگ                 .  دشوار به نظر مي رسد   

اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود كه شما به عنوان           .  هانه تبديل كرد  فطري و ناخودآگاه را به يك امر كامال آگا         
يك مدير اوال بايد به اهداف خود دست يابيد و لذا عالوه بر آنكه بايد از ميزان نيل به آن آگاه باشيد بايد بتوانيد                            

فعاليت هايي كه  رت لزوم، اصالح كنيد و اين جز با درك عميق هدف و             صوحركت خود را براي دستيابي به آن، در         
ثانيا بايد يك حركت جمعي را به سوي اهداف مشخص هدايت كنيد و اگر               .  به آن ختم مي شود امكان پذير نيست      

درك مشتركي از هدف و شيوه دستيابي به آن بين افرادي كه قرار است با مشاركت يكديگر به آن دست يابند                          
 .و دستيابي به هدف وجود نخواهد داشتود نداشته باشد، تضميني براي انجام يك كار هماهنگ وج

    فهوم سازمانم

نسان يك موجود اجتماعي است، يعني به تنهايي نمي تواند نيازهاي خود را برآورده سازد و براي يافتن                    ا
رآورده شدن نياز يك نفر توسط ديگران، برآورده         بشرط  .  پاسخ مناسب براي نياز هاي خود به ديگران نيازمند است         

هنگامي كه پاسخ به نياز گروهي از افراد جامعه از عهده يك نفر خارج است و جمعي                 .  نان توسط او است   شدن نياز آ  
.  شكل مي گيرد  هسته اوليه يك سازمان   از افراد را ناگزير از همكاري با يكديگر به منظور پاسخ به آن نياز كند،                   

ت و در واقع ارضاي نياز هاي شخصي در         گيزه افراد براي پيوستن به سازمان ارضاي نيازهاي شخصي آنان اس            نا
بنابراين شروط الزم و كافي براي ايجاد يك        .  گروي پاسخ به نياز هاي اجتماعي از طريق فعاليت هاي سازماني است         

از آن نياز   .  م پيوستن و تشكيل سازمان است      بهسازمان، وجود يك نياز اجتماعي و وجود انگيزه هاي فردي براي             
در واقع  .  اي ارضاي آن ايجاد شده است به رسالت، يا فلسفه وجودي، سازمان تعبير مي شود              اجتماعي كه سازمان بر   

 .رسالت، كلي ترين هدف سازمان است و ساير اهداف سازماني از آن نشأت مي گيرند
 سازمان به كارگيري منابع     وظيفه اصلي مديريت  ا توجه به مفهوم مديريت، كه در باال به آن اشاره شد،              ب
تحقق هدف سازمان مستلزم تعامل مناسب بين منابع آن يا            .  راي دستيابي به هدف يا رسالت آن است        سازمان ب 

  : راحل زير طراحي مي شود مبه لحاظ تقدم و تاخر منطقي، سازمان طي. انجام فعاليت هاي مناسب است
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 مراحل طراحي سازمان

  سايي رسالت سازمانانش ) 1
   ها تحقق رسالت سازمان را به دنبال داردعيين فعاليت هايي كه انجام آنت ) 2
 عيين منابع مورد نياز براي انجام فعاليت هات ) 3
 .سازمان دهي منابع، خصوصاً منابع انساني، در قالب ساختار سازماني) 4

  : ا توجه به مفاهيم فوق، وظايف اصلي مديريت در سازمان عبارتند ازب

 وظايف اصلي مديريت در سازمان 

    امه ريزيبرن) لف ا

طبيعي است كه برنامه ريزي با درك عميق         .  قصود از برنامه ريزي حركت از ماموريت به فعاليت است          م
 درك عميق ماموريت، توانايي شناسايي روش هاي مختلف براي گام برداشتن در           .  ماموريت سازمان، آغاز مي شود   

 ميان  زحاكم بر سازمان بايد ا     يط  جه به شرا  مديريت با تو  .  جهت ماموريت سازمان را در مديريت ايجاد مي كند         
استراتژي در واقع   .  روش هاي ممكن مناسبترين روش يا استراتژي را براي نيل به ماموريت سازمان انتخاب كند                
هر گام اصلي يك    .  مشخص كننده گام هاي اصلي است كه براي دستيابي به ماموريت سازمان بايد برداشته شود               

ستيابي به هر هدف اختصاصي، خود مستلزم اختيار استراتژي مناسب براي نيل            د  . كندهدف اختصاصي را تعقيب مي    
اين مراحل را بايد تا رسيدن به اهدافي ادامه داد كه نيل به آن ها                 .  به آن و شناسايي اهداف اختصاصي تر است        

هداف  ا  اهداف به  روشن بودن اين فعاليت، ما را از شكستن آخرين گروه           .  مستلزم انجام يك فعاليت روشن است      
 .دنجزئي تر بي نياز مي ك

    سازماندهي و هماهنگي ) ب

به .  ناسايي فعاليت هاي سازمان منجر به شناسايي مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز سازمان مي شود              ش
منظور تقويت مهارت ها در سازمان و انجام امور توسط افراد متخصص، بر اساس تخصص هاي شناسايي شده                      

هر واحد  .  ن است ماسازماندهي به معناي تشكيل واحد هاي تخصصي در ساز         .   سازماني شكل مي گيرد    واحد هاي
سازماني، كه مجموعه اي از افراد داراي تخصص هاي مشابه است، در فرايند هاي گوناگوني كه منجر به تحقق                     

دهاي تخصصي، در قالب     به معناي در كنار هم قرار دادن واح          هماهنگي.  اهداف سازماني مي شود مشاركت دارد     
 .براي نيل به اهداف سازماني است يك فرايند،

    انگيزش و رهبري ) ج

براي .  جهت اهداف سازماني است    دف از انگيزش و رهبري به كارگيري حداكثر ظرفيت منابع انساني در           ه
گيرند، اوال بايد   آنكه هر يك از افراد عضو سازمان تمام قابليت هاي خود را در جهت اهداف سازماني به كار                         

شخصي خود به سازمان مي پيوندند، فقط در       ي  با توجه به آنكه افراد به منظور ارضاي نياز ها        .  بخواهند و ثانيا بتوانند   
بنابراين .  صورتيكه پاسخ مناسبي براي اين نياز ها در سازمان بيابند، قابليت هاي خود را در اختيار آن قرار مي دهند                   
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منجر به ايجاد تمايل در آنان براي كار در جهت اهداف سازماني                نان و پاسخ منطقي به آن ها      شناسايي نياز هاي كارك  
بشناسند، راه رسيدن به آن ها را بدانند و از نقش             عالوه براين كاركنان بايد رسالت و اهداف سازماني را          .  مي شود

 اينكه  يتو در نها  .  ن ها ايجاد شود  خود در اين راه آگاه باشند تا تمايل كافي براي حركت به سوي اهداف در آ                   
اقداماتي كه منجر به آن      .  كاركنان بايد از مهارت كافي براي اقدام به وظايف خود در سازمان برخوردار باشند                  

كه منابع انساني حداكثر ظرفيت خود را در خدمت اهداف سازماني قرار دهند، عناصر انگيزش و رهبري را                     مي شود
 .تشكيل مي دهند

    لكنتر ) د

عاليت ها به منظور نيل به اهداف سازماني طراحي و اجرا مي شوند، مديريت سازمان                  ف ا توجه به آنكه    ب
  : دارد پيوسته در مقابل دو سوال زير قرار

 يا فعاليت ها بر اساس طراحي ها اجرا مي شوند ؟آ ) 1
 يا اهداف سازماني تحقق يافته اند ؟آ ) 2
عبير مي شود و    ت )Monitoring  (پايشاسخ سوال اول انجام مي شود به       ز اقداماتي كه در جهت يافتن پ      ا

از كنار هم قرار دادن نتايج پايش و ارزيابي مي توان به           .  نامند مي  )Evaluation  (ارزيابييافتن پاسخ سوال دوم را      
ا توجه به   اين سوال پاسخ داد كه آيا طراحي موجود مناسبترين طراحي براي نيل به اهداف سازماني است يا ب                       

شناسايي فرصت هاي   بدين ترتيب مي توان، با   .  موجود حاكم بر سازمان امكان طراحي بهتري نيز وجود دارد         ط  شراي
 .ارتقا، سازمان را در مسير بهبود مستمر قرار داد

 فهوم عملكردم
هداف منابع در حكم درون داد سازمان و ا         .  ز طريق به كارگيري منابع، اهداف سازماني تحقق مي يابد          ا

ا توجه به محدوديت منابع و نامحدود بودن مصارف، يا اهدافي كه مي توان             ب  .سازماني در حكم برون داد آن هستند      
 در استفاده از منابع با يكديگر در رقابت           اهداف و استراتژي هاي دست يابي به آنها        به آن ها دست يافت، پيوسته     

استراتژي دست يابي به آنها        اوال با ارزش تر باشند و ثانيا        در اين رقابت اهدافي پيروز خواهند شد كه           .  هستند
  (عملكردبا توجه به اين مفاهيم از نسبت برون داد به درون داد به                     .  .مصرف منابع كمتري را ايجاب كند       

Performance( كارآييا   ي)  Efficiency( تمام همت مديريت سازمان بايد صرف ارتقاي عملكرد        .  عبير مي شود  ت
براي دستيابي به    دين منظور بايد قدرت شناسايي با ارزش ترين اهداف را داشته باشد و              ب  .سازمان شود يا كارآيي   

آن ها مناسبترين فعاليت ها را انتخاب كند و فعاليت هاي انتخاب شده را در عمل به بهترين نحو طراحي و اجرا                         
به منظور اصالح   ا  وان بازخورد مناسب ر    پس از اجراي فعاليت ها، از طريق پايش و ارزيابي مستمر مي ت              .  نمايد

 . و شيوه اجرا دريافت كرد،اهداف، طراحي ها

  فهوم تندرستيم
ظام هاي تندرستي براي پاسخ به نياز مردم به تندرستي بوجود آمده اند و لذا مستقيم ترين راه براي                        ن
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 مردم در قبال نظام تندرستي حل       توقع اصلي .  شناسايي دقيق اين نياز، تحليل توقعات مردم از نظام تندرستي است           
براين اولين گام در جهت تحليل توقعات        ناب.  مشكل تندرستي آنان هنگام مراجعه به واحد هاي ارائه خدمات است           
كه منجر به    همه ي مشكالت تندرستي را    .  مردم، تبيين مشكلي است كه آنان را ناگزير از مراجعه كرده است               

  : گروه هاي زير دسته بندي كرد دمت مي شود مي توان درمراجعه مردم به واحد هاي ارائه خ
  يا تشديد آن/ حساس ناخوشي و ناتواني و ترس از تداوم و ا •
  رس از وقوع ناتوانيت •
  رس از مرگت •
رچه فرد احساس ناتواني شديدتري داشته باشد و از برگشت ناپذيري آن بيمناك تر باشد، وقوع ناتواني را                      ه

يا مرگ را قريب الوقوع تر احساس كند؛ با فوريت بيشتري براي دريافت              / بيشتر ببيند، و   نزديك تر و شدت آن را      
سه با وضعيتي كه فرد در آن احساس توانايي جسمي          ايناتواني يك امر نسبي است و در مق       .  خدمت مراجعه مي كند  

 بنابراين از ديد مردم   .   باشند ماخذ مقايسه مي تواند خود فرد يا ديگران       .  و رواني بيشتري مي كند معني پيدا مي كند       
احساس توانايي در حال حاضر فقط يك روي تندرستي است و روي ديگر آن تمايل به زندگي همراه با توانايي در                      
آينده است؛ زيرا مردم عليرغم احساس توانايي در حال حاضر به واسطه بيم از آينده و به منظور كاستن از احتمال                       

به منظور درك اهميت روي دوم تندرستي،       .  اجعه مي كنند مرنظام ارائه خدمات تندرستي     ناتواني و مرگ در آينده به       
بايد به اين نكته توجه داشت كه احساس ناتواني در هر مقطع زماني اگر به معناي كاهش اميد زندگي همراه با                          

ن يك نكته منفي تلقي     توانايي نباشد، راحت تر تحمل مي شود و در هنگام قضاوت در مورد تندرستي فرد به عنوا                 
اين ناتواني يك انحراف موقت از مسير حركت عادي زندگي است كه فاقد تاثير تعيين كننده بر فرايند                   .  د شد اهنخو

و اميد زندگي همراه با      )  درجه توانايي فرد در حال حاضر      (مفاهيم ظاهر تندرستي    .  حيات فرد در اين جهان است      
، ظاهر تندرستي دو    1خش الف شكل شماره     ب.   بهتر تبيين كرد   1ي شكل   تندرستي را مي توان به كمك نمودار ها     

 ساله به شدت تبداري است كه از سر درد رنج             22وان   ج A  فرد.  يكديگر در حال حاضر مقايسه مي كند       نفر را با  
يت  ساله اي است كه در حال حاضر شكا       38رد   م B  فرد.  مي برد و به دليل درد منتشر بدن قادر به ترك بستر نيست           

ر حال حاضر به يك      د A  فرد.  از عهده وظايف و مسئوليت هاي خود در محيط كار برمي آيد           خاصي ندارد و به راحتي    
عفونت ويروسي حاد دستگاه تنفس فوقاني مبتال است و در زندگي روزمره خود از تغذيه و فعاليت فيزيكي مناسب                     

 كيلوگرم اضافــه   20كت سيگار مصرف مي كند و حدود       وزي يك پا   ر B  فرد.  برخوردار است و اعتياد به سيگار ندارد      
 اين شكل.  سالمت اين دو نفر را در طول عمر نشان مي دهند1    شكل شماره”ج“  و  ”ب“بخش هاي  . وزن دارد

ليرغم ظاهر تندرستي نا مناسبتر در حال حاضر، از اميد زندگي همراه با تندرستي                 ع A  حكايت از آن دارد كه فرد      
اين مثال نشان مي دهد، با توجه به دانش روز، مي توان شواهدي را در                  همان گونه كه  .  وردار است بيشتري برخ 

وضعيت كنوني افراد جستجو كرد كه به كمك آن ها بتوان به قضاوتي در خصوص اميد زندگي همراه با تندرستي                     
 ه نامناسب و فعاليت فيزيكي كم عليرغم ظاهر تندرستي بهتر در حال حاضر، به دليل تغذي،B فرد. آنان دست يافت

و مصرف سيگار، مستعد ابتال به بيماري هاي عروق كرونر است و در سن              )  كه منجر به اضافه وزن او شده است         (
 . سالگي دچار انفاركتوس وسيع ميوكارد شده است53
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Bشكستگي ساعد راست 

 انفاركتوس وسيع ميوكارد

 ابتال به آنفلوآنزا

 

 عمل جراحي برداشتي كيسه صفرا

 پيچ خوردن مچ پا
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 عوارض و داغ هاي بيماري آشكار تندرستي
 

عدم استعداد 
 به بيماري

استعداد به 
 بيماري

يا مراحل  بيماري پنهان
 ناتواني آغازين بيماري

 برگشت پذير

 ناتواني

 برگشت ناپذير
 

 
 پيشگيري سطح اول

 
 

 
 پيشگيري سطح دوم

 
 پيشگيري سطح سوم

 حفظ و ارتقاء سالمت
تشخيص و درمان 

 زودرس
 توانبخشي

  ـ مراحل تكوين يك بيماري 2كل ش

 
 ، به منظور تميز آن از اميد زندگي همراه با            )روي اول تندرستي  (ز احساس ناتواني در فرد در حال حاضر           ا

). well-being  (سرحالي  مقابل ناخوشي  در.   تعبير مي كنيم  .)Illness  (ناخوشي، به   )روي دوم تندرستي  (وانايي  ت
براي تبديل ناخوشي به سرحالي، حفظ سرحالي موجود، يا           .  قرار دارد كه از احساس توانايي در فرد حكايت دارد           

اصل  در قياس با ناخوشي كه در      .  جلوگيري از وقوع ناخوشي در آينده بايد بتوان آن را به يك بيماري نسبت داد                
بل رديابي است كه مي توان آغاز، سير، و سرانجام آن را              ا عيني ق  يك احساس فردي است؛ بيماري يك فرايند        

ز مي شود و پس از عبور از يك مرحله نهفتگي          ابيماري با شروع تاثير عوامل سبب ساز آن بر بدن آغ          .  مشخص كرد 
 .به صورت بروز ناتواني هاي مختلف در فرد بيمار آشكار مي شود

عوامل محيطي خود به عوامل     .  ، رفتاري، و محيطي تقسيم كرد     وامل سبب ساز را مي توان به عوامل ژنتيك        ع
زماني كه    تا .اين عوامل فرايند بيماري را در بدن آغاز مي كنند         .  قسيم هستند  ت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك قابل    

ضور، در  عملكرد اندام ها نشده است؛ بيماري، عليرغم ح       آثار پاتولوژيك آن ها منجر به تغييرات غير قابل جبران در          
بروز ناتواني  .  دهه متفاوت است    در بيماري هاي مختلف از چند ثانيه تا چند        تگيفمرحله نه .  مرحله نهفتگي قرار دارد   

 ناتواني هاي بوجود آمده ممكن است موقت و       .  به معناي پايان دوره نهفتگي و آغاز مرحله آشكار بيماري است             
 .نيز به مرگ بيانجامندبرگشت پذير يا برگشت ناپذير باشند و در مواردي 

برخي ممكن است مستعد ابتالي     .  فراد جامعه به يك نسبت در مقابل عوامل بيماريزا آسيب پذير نيستند            ا
براي مثال فردي كه در معرض دود سيگار قرار ندارد، در برابر ابتالء به سرطان سلول هاي                  .  به يك بيماري نباشند   

ت؛ بلكه از مصون نبودن فرد در       سي به بيماري ني   تال الزاما به معناي اب    استعداد به ابتال  .  شاخي حنجره مصونيت دارد   
 . نمايش داده شده است2مراحل مختلف تكوين يك بيماري در شكل شماره . مقابل بيماري، حكايت دارد

. ، ناخوشي به دليل وارد شدن يك بيماري به مرحله آشكار خود بروز مي كند                2ا توجه به شكل شماره       ب
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اميد به تندرستي   .  تي حاصل قرار داشتن يا نداشتن فرد در مرحله آشكار بيماري هاي گوناگون است               ظاهر تندرس 
اه فرد در طيف بيماري هاي      يگبه همان اندازه كه جا     .  حاصل جايگاه فرد در طيف بيماري هاي گوناگون است          

 در جهت راست طيف، حتي      باشد؛ اميد تندرستي او بيشتر است و با حركت          گوناگون به انتهاي چپ طيف نزديكتر     
به منظور از ميان بردن      .  وسي در ظاهر تندرستي ايجاد نشود، از اميد تندرستي كاسته مي شود              ساگر تغيير مح  

ناخوشي يا جلوگيري از بروز آن بايد يا بيماري بوجود آورنده آن را درمان كرد يا از بروز و پيشرفت اين بيماري                           
حني تندرستي فرد در طول زندگي       من موفق در هر يك از سطوح پيشگيري،          با اقدام .  حتي المقدور جلوگيري كرد  

فزايش سطح  ا  .در جهت باال تغيير مكان مي دهد و سطح زير آن افزايش مي يابد              )  1بخش ب و ج شكل شماره        (
 و  زير اين منحني براي هر فرد به معناي ارتقاي تندرستي او است ارتقاي تندرستي به معناي ظاهر تندرستي بهتر                    

بنابراين نظام تندرستي به منظور اقدام به ماموريت خود بايد در يكي از سطوح                .  تساميد تندرستي بيشتر، هر دو ا     
 .نمايش داده شده در شكل شماره يك با بيماري هاي مختلف به مقابله بپردازد

  رنامه تندرستيب
ر اطالق مي شود كه به منظور مقابله با        رنامه تندرستي به مجموعه اي از خدمات و فعاليت هاي مرتبط با يكديگ           ب

با مرور برنامه هاي جاري در نظام تندرستي، سه گروه اصلي            .  يك يا چند مشكل تندرستي طراحي و اجرا مي شود          
 بيماري ها منطبق است و از آن جهت         ازاين سه گروه تا حدودي با سه سطح پيشگيري           .  برنامه ها قابل تميز است   

ي با يكديگر دارند، شناسايي و تميز آنها از            ست هدف، طراحي و اجرا، تفاوت هاي اسا        كه اين گروه ها در جمعي     
 .يكديگر، در مقدمه بحث مديريت برنامه ها، از اهميت برخوردار است

 )  درماني و توانبخشي(رنامه هاي نوع سوم ب

هدف از اين برنامه ها    .  تشكيل مي دهند )  ناخوش(روه هدف را در اين برنامه ها افراد مبتال به ناتواني              گ
در مورد  (يا افزايش قدرت سازگاري فرد معلول با شرايط جديد            )  مورد ناتواني هاي برگشت پذير    در(اعاده توانايي   

ني، فرد مبتال متقاضي دريافت       وابه دليل احساس نات    ).  پيشگيري سطح سوم   (است  )  ناتواني هاي برگشت ناپذير 
ي او قابل قبول باشد     اسي او به خدماتي كه از نظر كيفيت و قيمت بر            خدمات تندرستي است و لذا چنانچه دستر       

 .تامين شود، از آن ها بهره مند خواهد شد
 از طريق تشخيص بيماري بوجود آورنده ناتواني و درمان آن، به دنبال اعاده توانايي               رنامه هاي درماني ب

به صورت مجموعه فعاليت هايي كه      توان آن ها را    و از ميان بردن شكايت برخاسته از احساس ناتواني هستند و لذا مي            
همه ي فعاليت هاي تشخيصي، درماني    .  يف كرد عرت به منظور رسيدگي به يك يا چند شكايت خاص طراحي شده اند نيز           

مشكل اصلي غالب برنامه هاي نوع سوم       .  و توانبخشي را مي توان در قالب برنامه هاي نوع سوم، دسته بندي كرد             
لذا تفاوت قابل توجه در شيوه اقدام به          .  كشور است   ارد هاي مدون مبتني بر شواهد علمي در سطح         فقدان استاند 

 .آن ها در بين دست اندركاران اين برنامه ها ديده مي شود
ظام هاي تندرستي از نظر نوع شكاياتي كه بايد براي آنها برنامه نوع سوم، طراحي شود غيرگزينشي عمل                 ن

ليكن نوع فعاليت هاي تشخيصي درماني تشكيل       .  راي تمام شكايات، برنامه اي موجود باشد      مي كنند، يعني بايد ب    
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 .  استتهدهنده برنامه به منابع موجود و هزينه ـ اثر بخشي فعاليت ها وابس

 )  غربالگري( دوم برنامه هاي نوع

الني مدت قابل   يماري هاي داراي اولويت به دو گروه داراي دوره نهفتگي كوتاه و دوره نهفتگي طو                  ب
 اول معموال در اثر عوامل بيولوژيك شناخته شده ايجاد مي شود و در بخش قابل توجهي از                     هگرو.  تقسيم هستند 

گروه دوم معموال عامل اتيولوژيك شناخته      .  موارد، تشخيص و درمان به موقع منجر به شفاي قطعي بيمار مي شود            
پس از   يماري ها معموال  ب در اين .  طر عمده آن محسوب مي شود    شده قطعي ندارد و رفتار هاي نامناسب از عوامل خ         

پيدايش عالئم بيماري، عمال شفاي قطعي امكان پذير نيست و هدف اقدامات درماني به كاستن از شدت ناتواني و                    
با توجه به امكان ناپذير بودن پيشگيري قطعي از اين بيماري ها و وجود              .  جلوگيري از پيشرفت آن محدود مي شود     

 شناسايي بيماران در دوره نهفتگي و جلوگيري از پيشرفت بيماري آنان به              ايك دوره نهفتگي طوالني، تالش بر     ي
از توجيه كافي برخوردار است؛ منوط برآنكه اوال آزمون بيماريابي مناسب و               )  پيشگيري سطح دوم  (سوي ناتواني   

 .ده در اختيار باشدثانيا اقدام موثر و مورد اتفاق براي درمان بيماران شناسايي ش
از مصاديق  .  روه هدف را در برنامه هاي غربالگري، افراد به ظاهر سالم در معرض خطر تشكيل مي دهند               گ

برنامه هاي بيماريابي در مجموعه برنامه هاي موجود نظام تندرستي در ايران مي توان غربالگري سرطان دهانه رحم                
 .و تنبلي چشم را نام برد

 )  پيشگيري ابتدايي و اوليه ( اولبرنامه هاي نوع

اين مقايسه از آن    .  ين اولويت هاي جامعه بايد آنها را با اولويت هاي ساير جوامع مقايسه كرد              يس از تع  پ
ررسي ب  .جهت داراي اهميت است كه ممكن است اولويت هاي امروز ساير جوامع مشكالت آينده ما را تشكيل دهد                 

ين بد.  در جوامع مختلف قدرت پيش بيني آينده را به سياستگذاران مي دهد             مقايسه اي روند تغيير بار بيماري ها       
يك مشكل اجتماعي تبديل      ترتيب مي توان با بيماري هايي به مقابله پرداخت كه هنوز در يك جامعه خاص به                 

ميل كنند  جامعه تح  برنامه هايي كه به قصد مبارزه با بيماري هايي كه مي توانند در آينده باري را بر                 .  نشده است 
طراحي مي شوند، معموال تثبيت رفتار هاي مناسب در جامعه و جلوگيـري از پيدايـش رفتار هـاي بيماريـزا را تعقيـب                

 در.  طـالق مـي شـود ا)  Primordial Prevention    (پيشگيري ابتدايي الحا  صطبـه چنيـن مداخله اي ا   .  مي كننـد
ه مداخله اي اطالق   ب)  Primary Prevention  (يا سطح اول  پيشگيــري اوليه   قيـاس با پيشگيري ابتدايي،      

. مي شود كه با هدف تغيير عوامل خطر و اتيولوژيك بيماري هاي موجود و اولويت دار جامعه طراحي و اجرا مي شود                   
فراد سالم، گروه هدف    ا  .برنامه هاي بهداشت محيط و گسترش ايمن سازي در سطح پيشگيري اوليه عمل مي كنند              

 . هاي پيشگيري ابتدايي و اوليه را تشكيل مي دهندبرنامه

  رخه زندگي برنامه هاي تندرستيچ
ا توجه به مفاهيم مديريت، تندرستي، و برنامه تندرستي به راحتي قابل تصور است كه نظام تندرستي از                    ب
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يت صحيح نظام   به بيان ديگر مدير   .  طريق طراحي و اجراي برنامه هاي تندرستي به ماموريت خود اقدام مي كند             
ر برنامه تندرستي شبيه يك موجود زنده       ه  .تندرستي در گروي مديريت صحيح برنامه هاي تشكيل دهنده آن است          

 در سراشيبي كهولت و ناتواني قرار مي گيرد، و ممكن است روزي از               ،متولد مي شود، رشد مي كند، به بلوغ مي رسد       
مديريت اثر بخش برنامه منجر به رشد        .  تندرستي در جامعه است   تولد يك برنامه انعكاسي از يك نياز         .  ميان برود 

ر مي دهد و   راتبعيت نكردن برنامه از شرايط بيرون و درون سازمان آن را در معرض از هم پاشيدگي ق                  .  آن مي شود 
 عالوه بر مديريت نامناسب، از ميان رفتن نيازي كه تولد برنامه را              .  ممكن است در نهايت به مرگ آن بيانجامد         
مديريت اثر بخش يك برنامه تندرستي مستلزم درك عميق چرخه           .  سبب شده بود نيز منجر به حذف آن مي شود         

به همين دليل   .   مراحل تشكيل دهنده اين چرخه است       اززندگي برنامه هاي تندرستي و اقدام مناسب در هر يك            
 نمايش داده شده    3، كه در شكل شماره      بحث مديريت برنامه هاي تندرستي را با تبيين چرخه زندگي اين برنامه ها           

در اين شكل همه ي مواردي كه در مستطيل قرار داده شده است اشاره به فعاليت دارد و موارد                   .  است، پي مي گيريم  
با توجه به مفهوم چرخه نمي توان نقطه آغازي         .  ز مستطيل، محصول يا نتيجه فعاليت ها را مشخص مي كند          ا خارج

. و با توجه به موقعيت برنامه بايد نقطه اي را براي شروع مديريت برنامه در نظر گرفت                  را براي آن مشخص كرد       
 نقاط شروع اختيار كرد و در صورت در اختيار           انبراي مثال در برنامه هاي جاري پايش و ارزيابي را مي توان به عنو            

 وجود دارد كه هنوز براي آن         اگر مشكلي در جامعه    .  بودن نتايج پايش و ارزيابي مي توان از تحليل آغاز كرد             
توضيح مراحل تشكيل دهنده اين چرخه      .  برنامه اي طراحي و اجرا نشده است، نقطه شروع تعيين اولويت خواهد بود           

  : ست ابه قرار زير

    عيين نيازت ) 1

طي دهه هاي اخير روش هاي گوناگوني براي دستيابي به نيازهاي تندرستي به كار گرفته شده است كه                   
مطالعه بار جهاني بيماري ها كه در دهه آخر قرن          .  مي آن ها به گونه اي بر اطالعات ابتال و مرگ، استوار است            تما

ك روش به منظور دستيابي به نيازهاي تندرستي و ارزيابي              ي بيستم به انجام رسيد، آخرين تالش براي معرفي         
با محاسبه و جمع سال هاي از دست رفته به          در روش به كار گرفته شده در اين مطالعه           .  مداخالت تندرستي است  

 بـر جامعـه محاسبـه     بارِ يك بيماري  واسطه مرگ زودرس ناشي از يك بيماري و پي آمد هاي غيركشنـده آن،               
ـ .  مي شود در حال  .  د مي شو يانب)  DALYs)  Disability Adjusted Life Years   در قالــب شاخـص   ارايـن ب

ين روش براي تعيين نيازهاي تندرستي در جامعه است و محاسبه آن براي                حاضر محاسبه اين شاخص، مقبولتر     
 .بيماري هاي مختلف، توسط سازمان جهاني بهداشت به كشور هاي عضو توصيه شده است

    راحي و اجراي اوليهط ) 2

 با يك مشكل تندرستي در    .  دف از اين مرحله يافتن مناسبترين مداخله براي كاستن از بار بيماري است             ه
شيوه هاي مختلف مقابله با يك      .  سطوح مختلف پيشگيري و با روش هاي گوناگوني مي توان به مقابله پرداخت              

معيار هاي مناسب ترين   .  رور منابع علمي يا اقدام به مطالعات مِيداني، شناسايي كرد          م مشكل تندرستي را مي توان با    
  : مداخله عبارتند از



 ديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشتم / 7                                              فصل   كتاب جامع بهداشت عمومي                    /  939

 

 
 

بتر است كه با صرف منابع كمتر از بار مشكل تندرستي هدف برنامه              مداخله اي مناس  :هزينه ـ اثر بخشي      
 .بيشتر بكاهد

 مداخله اي از تضمين بيشتري براي پايداري و استمرار برخوردار است كه تناسب بيشتري با                   :پايداري   
خله مقصود از تناسب، آن است كه منابع مورد نياز براي اجراي مدا            .  ساختار نظام ارائه خدمات داشته باشد     

مداخله جديد را به نظام ارائه خدمات       ك  در بعد منابع انساني فقط در صورتي بايد ي        .  در نظام موجود باشد   
 نيروي انساني درگير در برنامه از مهارت كافي براي اجرا، پايش، ارزيابي و بهبود مستمر برنامه                   هافزود ك 

ستند؛ وارد كردن يك برنامه جديد مستلزم       چنانچه منابع موجود فاقد چنين قابليت هايي ه      .  برخوردار باشند 
رت تضميني براي پايداري برنامه     صودر غير اين    .  ايجاد تغييرات متناسب با آن در نظام ارائه خدمات است         

 .وجود نخواهد داشت
حصول اين مرحله روشن شدن فعاليت هاي تشكيل دهنده برنامه و استاندارد منابع و روش انجام اين                        م

بيان ديگر در اين مرحله با تكيه بر اسناد و روش هاي علمي چنين حكم مي شود كه انجام                        به  .  فعاليت هاست
ه با رعايت استاندارد هاي مشخص شده براي آن ها منجر به كاهش بار ناشي از مشكل                   دفعاليت هاي طراحي ش  

هدف از اين كار    .  در اين مرحله بايد حجم و محل استقرار منابع را نيز مشخص كرد              .  تندرستي مورد نظر مي شود   
 .تضمين دسترسي فيزيكي گروه هدف برنامه به خدمات آن است

دف از اجراي اوليه، دستيابي به همه ي نكاتي است كه رعايت آن ها براي جاري كردن موفقيت آميز يك                      ه
جام مي شود  به بيان ديگر اجراي اوليه با نگرش اجرايي و نه تحقيقاتي ان           .  برنامه در نظام ارائه خدمات ضروري است      

 .تي را كه در مرحله طراحي، پاسخ روشني براي آن ها يافت نشده است، زدوداولي در جريان آن مي توان ابهام

    رآورد بودجه استقرار و تامين آنب ) 3

منابع انساني،  .  دم اول در جاري كردن يك برنامه تندرستي تامين منابع سرمايه اي مورد نياز آن است                 ق
به كارگيري و آموزش منابع انساني سرمايه گذاري          .  ات، منابع سرمايه اي را تشكيل مي دهند      ساختمان و تجهيز  

يد احي و اجراي اوليه، استاندارد منابع ب      رابا توجه به آنكه در مرحله ط      .  اصلي در جاري كردن يك برنامه جديد است       
.  اين مرحله با سهولت انجام مي پذيرد      به دقت مشخص شده باشد، برآورد بودجه مورد نياز براي تامين اين منابع در             

 .محل تامين بودجه مورد نياز براي تامين منابع با توجه به شرايط سازمان مشخص مي شود

    ستقرار منابعا )  4

ر صورت تامين بودجه مورد نياز، منابع تامين و در مكاني كه براي انجام فعاليت هاي مرتبط با يك                        د
 .قر مي شوندبرنامه پيش بيني شده است مست

    رآورد بودجه جاري و تامين آنب ) 5

به حركت در آمدن منابع سرمايه اي       .  رف تامين منابع سرمايه اي منجر به جاري شدن برنامه نمي شود          ص
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فضاي .  براي مثال به منابع انساني بايد حقوق پرداخت شود           .  ري از آنهاست  انيازمند تامين هزينه هاي بهره برد     
وسايل نقليه به سوخت، و تجهيزات به انرژي الكتريكي            .  است.  .  .  ما، گرما، روشنايي، و       فيزيكي نيازمند سر   

به .  مورد نياز آنهاست  ي  عالوه بر اين موارد، ارائه خدمات و انجام فعاليت ها مستلزم تامين ملزومات مصرف            .  نيازمندند
ز، به هزينه هاي تعمير و نگهداري نيز        منظور جلوگيري از خرابي ساختمان و تجهيزات، وتعمير آن ها در صورت نيا            

 .بودجه اي كه براي انجام همه ي اين امور به كار گرفته مي شود اصطالحا بودجه جاري ناميده مي شود. نيازمنديم
طراحي و اجراي 
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    شتيبانيپ ) 6

فراهم مي آورد كه منابع سرمايه اي تامين شده، به حركت در آيد و حفظ             ودجه جاري اين امكان را       ب امينت
به حركت در آوردن منابع سرمايه اي به كمك بودجه جاري مستلزم انجام فعاليت هايي است كه از                .  و نگهداري شود  

مصرفي، كنترل  ني، خريد و توزيع ملزومات      ساپرداخت حقوق منابع ان   .  آن ها به فعاليت هاي پشتيبان تعبير مي كنيم     
از مصاديق  .  .  .  ادواري ساختمان و تجهيزات، تعمير ساختمان و تجهيزات، تامين آب و برق و سوخت هاي فسيلي و                 

 .فعاليت هاي پشتيبان هستند

    راهميف ) 7

قدار كافي در محلي است كه       م تيجه استقرار منابع و پشتيباني مناسب از آن ها، وجود منابع استاندارد به             ن
راهمي بدان معناست   ف  .هدف برنامه به آن دسترسي دارند و مي توان از آن ها براي ارائه خدمت استفاده كرد                گروه  

كه بين جمعيت هدف برنامه ومنابع، مانع فيزيكي وجود ندارد و افراد به منظور بهره مند شدن از خدمات برنامه بيش                    
 .خدمت شود در صف يا ليست انتظار نخواهند مانداز حدي كه منجر به عدم رضايت يا انصراف آن ها از دريافت 

    ازاريابيب ) 8

خريد يك كاال نتيجه وجود تقاضا در خريدار، دسترسي         .  ستفاده از يك خدمت شبيه خريد يك كاال است        ا
راهم آمدن منابع منجر به بهره مندي        ف بنابراين صرف .  به كاال، و مناسب تشخيص دادن كيفيت و قيمت آن است           

 خدمات برنامه نمي شود؛ بلكه بايد از طريق برقراري ارتباط با گروه هدف برنامه و ارائه اطالعات مناسب،                  جمعيت از 
 .، آن ها را از فراهم بودن منابع، كيفيت و قيمت خدمات مطلع ساخت)در صورت لزوم(ضمن ايجاد تقاضا 

 وشش   پ ) 9

دسترسي به خدمت افزون بر فراهمي      (ت  نتيجه يك بازاريابي خوب ايجاد احساس نياز، دسترسي به خدم          
آگاهي از ارائه شدن خدمت، مقبوليت فرد و محل ارائه خدمت، استطاعت مالي،             :  ابعاد ديگري نيز دارد كه عبارتند از      

 3علت آنكه در شكل شماره      .  ته هدف برنامه اس   وو تمايل براي استفاده از آن در گر       )  و زمان مناسب ارائه خدمت    
جه بازاريابي لحاظ شده است آن است كه در صورت فراهم بودن منابع و بازاريابي مناسب،                   پوشش به عنوان نتي   

به منظور سهولت اندازه گيري، به جاي تقاضا، تمايل و             .  گروه هدف براي دريافت خدمت مراجعه خواهد كرد          
كه در شكل مشاهده     همانگونه   .آنها، كه پوشش است، به عنوان نتيجه بازاريابي منظور شده است           دسترسي، نتيجه   

اثر واسط در خدمت     .  نيز مرتبط شده است    )  توضيح اثر واسط در ادامه خواهد آمد        (مي شود پوشش با اثر واسط       
اجعه مجدد و   مريكي از رفتار هايي كه از گيرنده خدمت انتظار مي رود             .  تندرستي معموال يك تغيير رفتار است       

عه مجدد در صورتي رخ مي دهد كه خدمت ارائه شده از ديد              مراج.  است)  در صورت لزوم  (استمرار دريافت خدمت    
 .گيرندة خدمت از كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار باشد
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    رائه خدمتا ) 10

 .دمت، فرآيندي است كه با برقراري ارتباط با گيرنده آن آغاز مي شود و با قطع ارتباط با او پايان مي يابدخ

    اثر نهاييبرونداد، اثر واسط و  ) 13،  12 ،11

س از دريافت خدمت، گيرنده خدمت واجد همه ي تغييرات مورد نظر از ارائه خدمت نيست و تحقق اين                    پ
الفاصله پس از ارائه     ب برون داد نتيجه بالفصل ارائه خدمت يا تغييراتي است كه          .  تغييرات مستلزم گذر زمان است    

داد تلقيح واكسن كودكي است كه آنتي ژن به بدن           براي مثال برون    .  خدمت در گيرنده خدمت قابل مشاهده است      
او وارد شده است و برون داد يك ويزيت سرپايي فردي است كه در باره مشكل تندرستي خود اطالعاتي كسب                        

ضايت يا عدم رضايت گيرنده خدمت از فرايند        ر  .ايد انجام دهد   ب كرده است و مي داند كه براي بهبودي چه كارهايي        
به دنبال برونداد و با فاصله زماني نسبت به آن            .   پس از دريافت خدمت قابل مشاهده است        خدمت نيز بالفاصله  

براي مثال فردي كه توسط پزشك ويزيت شده است به            .  تغييرات ديگري در گيرنده خدمت قابل مشاهده است         
 اين تغييرات   .وي عمل مي كند يا سيستم ايمني در فردي كه واكسن دريافت كرده است فعال مي شود                 توصيه هاي

ممكن است تغييرات ديگري را نيز به همراه داشته باشد تا در نهايت منجر به تغييري شود كه تحقق آن به معناي                       
ز عمل به دستورات پزشك يا       ا در مثال هاي ذكر شده تغييرات بيولوژيك ناشي       .  حل مشكل سالمتي در فرد است     

. يماري مي سازد آثار نهايي ناشي از خدمات ذكر شده هستند         ايجاد يك خاطره ايمني در كودك كه او را مصون از ب           
لذا در  .  در خدمات مختلف تندرستي در فاصله بين برونداد تا اثر نهايي آثار واسط متنوعي را مي توان تشخيص داد                   

واسط بنابراين اثر   .  بسته به نوع برنامه بايد نسبت به شناسايي آثار واسط اقدام كرد              ي  شناخت برنامه هاي تندرست  
در غالب خدمات تندرستي برونداد يك       .   خود مي تواند از چند اثر تشكيل يافته باشد         3لحاظ شده در شكل شماره       

) اثر واسط (غيير رفتار    ت اين تغيير دانش و نگرش معموال به يك         .  تغيير دانش و نگرش در گيرنده خدمت است         
كه بسته به نوع برنامه يا از ابتالي فرد          )  اثر نهايي (ت  نتيجه تغيير رفتار يك تغيير بيولوژيك در فرد اس         .  مي انجامد

 .به يك مشكل تندرستي ممانعت به عمل مي آورد يا از شدت و مدت مشكل ايجاد شده مي كاهد

    ايشپ ) 14

 .نت از استاندارد فعاليت ها انجام پذيرد پايش نام داردار فعاليتي كه با هدف صيه

 ارزيابي    ) 15

فراهمي، پوشش، برونداد، اثر واسط و اثر نهايي نتايج مهم فعاليت هايي هستند            .  نتايج است  ناظر به    ارزيابي
 .كه در قالب يك برنامه تندرستي به انجام مي رسد و هدف از ارزيابي اندازه گيري اين نتايج است

    تحليل، فرضيه، تحقيق و علل ) 19، و 18، 17 ،16

با توجه به منابع قابل تدارك آيا وضعيت موجود برنامه از نظر             وال طراحان برنامه پيوسته آن است كه         س
 اين  ههدف از تحليل پاسخ ب    .  منابع به كار گرفته شده در آن و روش انجام فعاليت ها بهترين وضعيت ممكن است                
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ا و  در اين مرحله با كنار هم قرار دادن نتايج پايش و ارزيابي و مقايسه نتايج بدست آمده در زمان ه                      .  سوال است 
اختن اين  س  .مكان هاي مختلف تالش مي شود فرضيه هايي در مورد عوامل موثر بر عملكرد برنامه ساخته شود                  

تحقيق يك روش سيستماتيك براي ارزيابي فرضيات است و         .  فرضيات كليد يافتن فرصت هاي ارتقاي برنامه است      
 احتمال تاثيرشان بر عملكرد برنامه مطرح       به كمك آن مي توان دريافت كه كداميك از عواملي كه در مرحله تحليل            

 تحقيق دستيابي به ليستي از عواملي است كه بر عملكرد           لهنتيجه مرح .  شده است واقعا داراي چنين تاثيري هستند      
 .ثرند و از طريق آن ها مي توان عملكرد برنامه را ارتقا بخشيدوبرنامه م

 مديريت برنامه هاي تندرستي، در ادامه با تفصيل         ا توجه به اهميت پايش، ارزيابي، تحليل و تحقيق در           ب
 .بيشتر به اين مفاهيم خواهيم پرداخت

  ايش، ارزيابي، تحليل و تحقيق در برنامه هاي تندرستيپ
ا توجه به آنكه قاعدتا در مرحله طراحي ثابت شده است كه انجام فعاليت هاي تشكيل دهنده برنامه، با                     ب

راي آنها، منجر به كاهش بار مشكل تندرستي مورد نظر در جامعه مي شود، پس از               رعايت استاندارد هاي وضع شده ب    
ئه خدمات، مهمترين وظيفه مجريان، صيانت      راافزودن يك برنامه تندرستي به مجموعه برنامه هاي جاري در نظام ا           

 با هدف صيانت    ه مجموعه فعاليت هايي اطالق مي شود كه     ب)  Monitoring  (پايش.  از استاندارد هاي برنامه است   
 نظارتبــا تــوجه به اين تعريف      .  از استاندارد هــاي منابع وروش انجام فعاليت هــاي برنامه انجـــام مــي پذيرد        

)Supervision  (طوح ستادي بر سطوح محيطي تنها يكي از شيوه هاي پايش است و نمي توان پايش را مترادف                 س
پايش   و)  Peer review  (رور فعاليت ها توسط همكاران،   م)  Self-assessment  (،خود ارزيابي .  نظارت قلمداد كرد  

پايش مشاركتي به مرور     .  ساير شيوه هاي پايش را تشكيل مي دهد       )  Participative monitoring  (مشاركتي
ي در قالب يك كار تيمي اطالق مي شود كه افراد سطوح باالتر نيز بعنوان عضوي از تيم در                  طفعاليت هاي واحد محي  

مزيت اصلي اين شيوه پايش آن است كه افراد سطوح باالتر از آن جهت كه عضو تيم محسوب                   .   مشاركت دارند  آن
ان از تاثير بيشتري    تشمي شوند هم اطالعات دقيق تري از واحد محيطي دريافت مي كنند و هم آموزش ها و مداخال               

ت، پايش بر فرايند هاي پشتيبان، بازاريابي و        نيز نمايش داده شده اس     3همانگونه كه در شكل     .  برخوردار خواهد بود  
بازاريابي خوب منجر به تامين پوشش برنامه و اجراي مناسب فرايند خدمت منجر به ايجاد               .  ارائه خدمت تمركز دارد   

از آنجا كه عملكرد صحيح فرايند هاي پشتيبان منجر به تحقق           .  تغييرات مورد نظر در افراد تحت پوشش مي شود        
ارد در واحدهاي ارائه خدمت و انجام صحيح فرايند هاي بازاريابي و خدمت مي شود؛ فاصله گرفتن اين                  منابع استاند 

اين .  ن ها بايد به عملكرد نامناسب فرايندهاي پشتيبان نسبت داد           آ فعاليت ها را از استانداردهاي وضع شده براي       
عملكرد )  بازاريابي و خدمت   (ي اصلي    بدان معناست كه مديران اجرايي بايد از طريق پايش مداوم فعاليت ها               

جود استانداردهاي روشن براي     و    ).3شكل شماره    (فرايندهاي پشتيبان را مورد ارزيابي و اصالح قرار دهند               
ند هاي پشتيبان شرط الزم براي تشخيص نقاط ضعف آنها در صورت مشاهده مشكل در فرايند هاي اصلي                     يفرا

هاي پشتيبان از طريق پايش فرايند هاي بازاريابي و خدمت، خود اين                عالوه بر قضاوت در مورد فرايند        .  است
 .فرايند ها را نيز بايد مورد پايش مستمر قرار داد
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س از اجراي برنامه بر اساس استاندارد هاي آن، سوال طراحان و مجريان برنامه آن است كه برنامه چه                    پ
براي يافتن پاسخ اين سوال     .  جراي آن حاصل شده است    دستاوردي داشته است و تا چه اندازه اهداف مورد نظر از ا            

 هدف تعيين دستاورد هاي برنامه انجام      ار مي گيرد كه ب    ب  فعاليت هايي را در   ارزيابي،.  بايد اقدام به ارزيابي برنامه كرد     
ه بدون  بديهي است ك  .  ر قياس با پايش كه اقدامي ناظر به فعاليت هاست؛ ارزيابي به نتايج چشم مي دوزد              د  .مي شود

 .روشن كردن تغييرات يا نتايج مورد انتظار از اجراي برنامه، اندازه گيري آن ها امكان پذير نيست
س از تعيين دستاورد ها سوال طراحان برنامه آن است كه آيا با توجه به منابع قابل تدارك بهترين                         پ

ن بيان كرد كه آيا استاندارد هاي       ين سوال را به اين صورت نيز مي توا         ا  .دستاورد ممكن حاصل شده است يا نه       
ا مي توان به منظور ارتقاي     ي/جاري مناسبترين استاندارد هاي ممكن هستند و اينكه كداميك از استاندارد ها را بايد و             

با توجه به   .   به اقداماتي اطالق مي شود كه به دنبال يافتن پاسخ اين سواالت است             تحليل.  عملكرد برنامه تغيير داد   
در كنار هم قرار دادن نتايج پايش و         .   شده، تحليل، كليد قرار دادن برنامه در مسير بهبود مستمر است             مفاهيم ذكر 

رفته در مقاطع مختلف زماني در يك جمعيت يا در يك مقطع زماني در جمعيت هاي مختلف شيوه اصلي                     گ ارزيابي انجام 
 .اقدام به تحليل است

  اخص هاي پايش و ارزيابيش

به منظور مقايسه دو جامعه     .   پايش و ارزيابي برنامه ها در قالب شاخص ها بيان مي شوند         طالعات حاصل از  ا
 شاخص ها معموال به صورت كمي و كسري بيان مي شوند، ولي مي توان شاخص ها را به                   ،با توجه به يك متغير     

مصرف سيگار در يك    براي مثال هنگامي كه بررسي تغييرات       .  صورت كيفي يا در قالب اعداد مطلق نيز بيان كرد          
ه به عنوان شاخص    فتجامعه با جمعيت نسبتا ثابت مورد نظر است، مي توان از عدد مطلق ميزان سيگار به فروش ر                 

وجود يا عدم وجود قانون براي گزارش اجباري بيماري ها در حكم يك شاخص كيفي                .  مصرف سيگار استفاده كرد   
 .براي ارزيابي نظام مراقبت از بيماري ها است

به چهار طريق سرشماري، بررسي مقطعي، نمونه         .  اي محاسبه شاخص ها به داده هاي خام نيازمنديم        رب
چك ولي مداوم، و به كارگيري نظام جاري اطالعات مي توان داده هاي خام مورد نياز براي محاسبه                      وگيري ك 

مونه گيري كوچك ولي مداوم     از آنجا كه در نظام تندرستي ايران آشنايي كمتري با ن          .  شاخص ها را جمع آوري كرد    
فته است؛ به توضيح مختصر اين دو        گروجود دارد و نظام جاري اطالعات نيز آن گونه كه بايد مورد توجه قرار ن                 

 .روش جمع آوري داده مي پردازيم

 ) Continuous small sampling (مونه گيري كوچك و مداومن

 يك شاخص در فواصل زماني كوتاه از اهميت            ر مواردي كه اطالع از تغيير يا عدم تغيير معني دار              د
 واحد ولي به صورت     20 تا   4در اين روش از نمونه هايي با حجم        .  كرد  برخوردار است، مي توان از اين شيوه استفاده      

براي ارزيابي روند تغييرات متغير مورد      )  چند بار در روز تا چند بار در هفته متناسب با فراواني واقعه مورد نظر              (مداوم  
 نفري از   5ز از يك نمونه     روبراي مثال با توجه به اهميت رضايت گيرنده خدمت، مي توان هر            .  ظر استفاده مي شود  ن

 .مراجعين به يك مركز بهداشتي درماني مصاحبه به عمل آورد و نتايج آن را در يك نمودار مناسب ثبت كرد                          
آن در طول زمان مي توان به قضاوت درستي در          نانچه اين نمونه گيري هر روز انجام شود، با توجه به تغييرات               چ
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ست يافت و در صورت مشاهده تغييرات غيرمنتظره در آن، به موقع               د خصوص رضايت گيرندگان خدمت از مركز      
همانگونه كه محاسبه حجم نمونه و تجزيه و تحليل نتايج در بررسي هاي مقطعي با استفاده از                .  اقدام به مداخله كرد   

 مخصوص  ريانجام مي شود، در نمونه گيري هاي كوچك و مداوم نيز بايد از روش هاي آما            روش هاي خاص آماري    
) Statistical Process Control (SPC    ("كنترل آماري فرايندها  "اين روش ها تحت عنوان     .  آن استفاده كرد  

ات تندرستي،  ز كاربرد گسترده اي در صنعت برخوردار است و طي سال هاي اخير در عرصه خدمات، خصوصا خدم                 ا
 .نيز مورد استفاده روز افزوني قرار گرفته است

 
 وجود استاندارد، فراواني تحقق استاندارد ها

 
 
 
 

 
       فرايند پشتيبان

 
 

منابع استاندارد به ازاي جمعيت، جمعيتي كه به كمك منابع موجود مي توان                  
 پوشش داد

 راهميف       
 
 

 ازاريابيب         تحقق استاندارد هاوجود استاندارد، فراواني
 
 

يا جمعيتي كه از خدمات برنامه         )  نسبت بهرمند به نيازمند     (پوشش برنامه    
  بهرمند شده است

 وششپ       
 
 
 

 رائه خدمتا        وجود استاندارد، فراواني تحقق استاندارد ها
 
 

در گيرندگان خدمت،      )آگاهي نظير  (فراواني تحقق استاندارد هاي برونداد     
  رضايت گيرندگان خدمت

 روندادب       
 
 

 
  فدفراواني تغيير رفتار در گروه ه

 ثر واسطا       
 

 
 

  شاخص هاي فراواني و شدت مشكل سالمتي يا بار بيماري هدف
 ثر نهاييا       

 
  ـ  صورت كلي شاخص ها4كل ش

 ) Registration system (ي اطالعاترظام جان

. خش اصلي داده هاي مورد نياز يك نظام اطالعاتي محصول فعاليت ها يا فرايند هاي جاري سازمان است              ب
در واقع در نظام جاري اطالعات به داده ها به         .  نظام اطالعات مبتني بر اين داده ها را نظام جاري اطالعات مي نامند          
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اولين كاربرد داده هاي توليد شده در       .  اه مي شود نگعنوان محصوالت فرعي فرايند ها، اعم از خدمت و پشتيبان،             
اين بدان  .  جريان وقوع فرايند هاي روزمره سازمان، در همان فرايند و در جهت توليد برونداد مورد انتظار است                     

همچنان توليد و غالب آن ها ثبت        معناست كه در صورت عدم ايجاد نظام جاري اطالعات در سازمان، اين داده ها              
عالوه بر اين كاربرد اوليه و اصلي، از اين داده ها براي ارزيابي عملكرد سازمان در قالب يك نظام                          .  مي شوند

اطالعاتي نيز مي توان سود جست، منوط بر آنكه بر اساس يك طراحي مناسب ثبت شده مورد بهره برداري قرار                      
ي وجود دارد و نظام جاري اطالعات صرفا         وجهي از داده ها در گوشه و كنار هر سازمان          ت بنابراين حجم قابل  .  گيرند

اين داده ها را، در صورت نياز، مي توان با داده هاي بدست آمده از                 .  آن ها را جمع آوري و سازماندهي مي كند         
 .تكميل كرد) غير جاري(بررسي هاي مقطعي 

ي دهند با  زنجيره فعاليت هايي كه كناره راست شكل را تشكيل م          .   توجه كنيد  3 به شكل شماره      مجدداً
هدف از ساير فعاليت هاي اين شكل ارتقا و به روز نگاه داشتن             .  هدف استقرار و جاري شدن برنامه انجام مي شوند        

ر داد در اختيار داشتن مجموعه اي از          راشرط آنكه بتوان يك برنامه را در مسير بهبود مستمر ق               .  برنامه است 
 فعاليت هايي از چرخه    4شكل شماره   .  اي جاري آن است   شاخص ها به همراه مدل تحليل مناسب براي فعاليت ه        

هدف از اين شكل نمايش اين نكته       .  د نمايش مي دهد  نزندگي برنامه را كه به صورت جاري و روزمره انجام مي شو          
است كه شاخص ها از كنار هم قرار گرفتن داده هاي حاصل از انجام فعاليت ها و سنجش نتايج آن ها در دفعات                        

 .بدست مي آيدمختلف وقوع 
ر زنجيره سمت راست شكل، فعاليت ها در داخل مستطيل و نتايج حاصل از آن ها در داخل بيضي قرار                     د

داده شده اند و در مقابل هر يك از عناصر، صورت كلي شاخص هايي كه به كمك آن ها مي توان وضعيت عنصر                       
  : ي پردازيممربوطه را مشخص كرد، ذكر شده است كه در ادامه به توضيح آن ها م

 )  فرايند هاي پشتيبان، بازاريابي، و ارائه خدمت(عاليت ها ف

در مورد فعاليت ها   .  يكسان است )  عناصر داخل مستطيل  (راي همه ي فعاليت ها     ب ورت كلي شاخص ها  ص
د از  اوال بايد از وجود استاندارد براي آنها سوال كنيم، كه يك شاخص كيفي است، و در صورت وجود استاندارد باي                     

 و در صورت    "ت ؟ اسآيا براي معاينه مفصل زانو استاندارد تعريف شده           "براي مثال   .  فراواني تحقق آن ها پرسيد   
 .مثبت بودن پاسخ، در چند درصد معاينات انجام شده اين استاندارد ها رعايت مي شوند

    راهميف

ن يك جمعيت مشخص از     دد كر اعدتا در جريان طراحي برنامه بايد روشن شده باشد كه براي بهره من              ق
اندازه گيري منابع موجود به ازاي جمعيت، كفايت منابع         .  خدمات برنامه به چه مقدار منابع و با چه توزيعي نيازمنديم          

تعداد تخت بيمارستاني به ازاي جمعيت، يكي از مثال هاي              .  را براي بهره مند كردن جمعيت نشان ميدهد           
ود به منابعي كه بايد براي بهره مند كردن يك جمعيت از خدمات                وجمنسبت منابع   .  شاخص هاي فراهمي است  

براي مثال چند درصد خانه هاي بهداشت      .  برنامه فراهم شود؛ روش ديگري براي تعريف شاخص هاي فراهمي است         
 ندو باالخره تعيين جمعيتي كه منابع كافي براي بهرم        .  پيش بيني شده در طرح گسترش شهرستان ايجاد شده است         

 درصدي از جمعيت روستايي كشور كه        ".  ن از برنامه را در اختيار دارند نيز شيوه اي براي تعيين فراهمي است              شد
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در صورتيكه  .   مثالي از اين شيوه براي تعيين فراهمي است          "تحت پوشش خدمات خانه هاي بهداشت قرار دارند       
 .امه ساده تر خواهد بودل برنليتح شاخص فراهمي به صورت اخير تعريف شود؛ استفاده از آن در

    وششپ

صورت اين كسر را به     .  وشش به معناي درصد افراد نيازمندي است كه از خدمات برنامه بهره مند شده اند             پ
راحتي مي توان به كمك داده هاي ثبت شده محاسبه كرد و مخرج آن را بايد براساس اطالعات جمعيتي و فراواني                     

معموال .  روش ديگر محاسبه پوشش برنامه انجام مطالعات مقطعي است        .  ددست آور  ب نياز در جمعيت تحـت پوشش    
 تعيين  "بهره منــدي از خدمـات تندرستي    "پوشش برنامه هاي مختلف تندرستي در قالب مطالعه اي تحت عنـوان           

 برخوردار  ار كافي تباز آنجا كه داده هاي ثبتي در معرض خطاهاي گوناگوني قرار دارند و نتايج آن ها از اع                  .  مي شود
به كمك داده هاي ثبتي    .  نيست، به كمك مطالعات مقطعي مي توان نتايج حاصل از داده هاي ثبتي را اصالح كرد               

 .مي توان روند تغيير پوشش خدمات را به خوبي تعقيب كرد

    روندادب

اندارد هاي شده و است    متناسب با نوع خدمت ارائه    .  رد بهره مند شده از خدمت، برونداد فرايند خدمت است         ف
 .در نظر گرفته شده براي برونداد فرايند خدمت مي توان شاخص هاي مناسبي را براي اين عنصر تعريف كرد

 فراواني تحقق استاندارد هاي مورد نظر در گيرندگان خدمت             "ورت كلي اين گروه از شاخص ها          ص
 ORS  ائه خدمت روش تهيه پودر    درصد مادراني كه هنگام ترك واحد ار      ".   است "بالفاصله پس از دريافت خدمت    

درصد افرادي كه از فرايند خدمت راضي بوده اند نيز          .   مثالي از شاخص برونداد است      "ا بدرستي توضيح مي دهند   ر
روش جمع آوري داده براي محاسبه      .  شاخص مهمي است كه كيفيت خدمت را از ديد گيرنده خدمت نشان مي دهد             

    (هنگام خروج از واحد ارائه خدمت     )  ا روش ديگري متناسب با نوع داده      ي(يرنده خدمت    گ اين شاخص ها مصاحبه با   
Exit interview (ر قالب نمونه گيري كوچك ولي مداوم استد. 

   ثر واسط ا

س از وقوع تغييرات مقدماتي در برونداد فرايند خدمت تا تحقق آثار نهايي، ممكن است آثار بينابيني نيز                   پ
آثار بينابيني معموال در قالب تغيير رفتار بيان مي شوند و شاخص هاي مربوط به                .  دقابل تميز و اندازه گيري باشن      

 .مي گردندف آن ها به صورت فراواني وقوع رفتارهاي مورد انتظار تعري

    ثر نهاييا

داد ابتال به بيماري     عاين آثار متناسب با نوع برنامه از است          .  ثار نهايي معموال ماهيت بيولوژيك دارند       آ
يا /    هند، از بروز پي آمدهاي غير كشنده بيماري جلوگيري مي كنند، شدت پي آمدها را تخفيف مي دهند، و                      مي كا

بنابراين اثر نهايي در قالب شاخص هاي فراواني و شدت بيماري هدف             .  مرگ ناشي از بيماري را كاهش مي دهند       
 فراواني و شدت بيماري، هر دو، است،          تاثر از  م DALYs  ا توجه به آنكه شاخص     ب  .برنامه اندازه گيري مي شود   

 . مي توان از آن به عنوان شاخص اثر نهايي برنامه نيز استفاده كرد
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  حليل برنامه هاي تندرستي براساس نتايج پايش و ارزيابيت

. ه منظور تحليل برنامه هاي تندرستي براساس نتايج پايش و ارزيابي نيازمند يك مدل تحليل هستيم                  ب
مدل تحليل مي تواند ساده يا     .  وبي است كه ارتباط شاخص هاي برنامه را با يكديگر بيان مي كند           مدل تحليل چارچ  

براي مثال با افزايش    .   و ساده بيان كرد    فيارتباط شاخص هاي يك برنامه را مي توان به صورت كي         .  پيچيده باشد 
 اين مدل رابطه كمي اين         در.  پوشش خدمات برنامه تنظيم خانواده، ميزان خام مواليد كاهش خواهد يافت                

كارآيي آن در شناسايي عواملي غير از پوشش تنظيم خانواده             شاخص ها با يكديگر مورد توجه قرار نگرفته است و         
دل تحليل ساده راحت تر درك مي شود       م  .كه مي تواند ميزان خام مواليد را تحت تاثير قرار دهد بسيار محدود است             

دودتري نيز در تحليل برنامه و نشان دادن نقاط كليدي براي مداخله برخوردار              و عملي تر است؛ ولي از قابليت مح        
ساختن مدل هاي كارآمدتر و طبيعتا پيچيده تر نيازمند در اختيار داشتن متخصصين با تجربه براي ساختن                    .  است

به طور كامل از     با قابليت براي به كار گيري آن است؛ منابعي كه اغلب نظام هاي تندرستي                 نيمدل و نيروي انسا   
سب با قابليت منابع انساني در نظام تندرستي شكل مي گيرند و            ابنابراين مدل هاي تحليل، متن   .  آن بهره مند نيستند   

در ادامه تالش شده است كه مباني        .  با پيشرفت نظام و پيچيده تر شدن انسان ها، پيچيده تر و كارآمدتر مي شوند              
ل ليبا به كارگيري اين مباني در هر برنامه تندرستي مي توان مدل تح              .  تحليل برنامه هاي تندرستي معرفي شود     

 .خاص آن برنامه را ارائه داد
اربرد اصلي نتايج تحليل در بازنگري طراحي برنامه است و لذا اقدام به آن بر عهده طراحان برنامه يا                       ك

تلف نظام ارائه خدمات در طراحي       اگر سطوح مخ  .  افرادي است كه مجاز به اعمال تغيير در طراحي برنامه هستند            
براي مثال سطوح محيطي،    .   نقش خود مي تواند نسبت به تحليل برنامه اقدام كند          انقش دارند، هر سطح متناسب ب     

به دليل شناخت بهتر گروه هدف، مي توانند از نقش قابل توجهي در طراحي فعاليت هاي بازاريابي برخوردار باشند و                   
م گيري در باره استاندارد هاي     مياز آنجا كه تص   .  ر تحليل اين بخش از برنامه برخوردارند       لذا از نقش بيشتري نيز د     

خدمت در سطوح مركزي و غالبا با به كارگيري منابع بين المللي انجام مي پذيرد، تحليل اين بخش برنامه غالبا در                      
پاسخ داده شود، آن است كه      سوال اصلي طراحان، كه بايد به كمك تحليل          .  سطح وزارت بهداشت انجام مي شود    

يا مي توان به   /    ه مناسبترين استاندارد هاي ممكن هستند و اينكه كداميك از آن ها را بايد و                امآيا استاندارد هاي جاري برن   
 .منظور ارتقاي عملكرد برنامه تغيير داد

دن منابع مورد نياز براي     جاري شدن فرآيند هاي پشتيبان منجر به فراهم ش        .   را با دقت مرور كنيد      4كل شماره   ش
هدف از فعاليت هاي بازاريابي ايجاد دسترسي و تقاضا در          .  بهره مند شدن جمعيت هدف از خدمات برنامه مي شود         

 در طراحي برنامه مي توان مشخص كرد كه        دهبراساس نُرم هاي تعيين ش   .  گروه هدف نسبت به خدمات برنامه است      
ريابي آن است كه    اباالترين دستاورد براي فعاليت هاي باز    .   كفايت مي كند  منابع موجود براي بهره مندي چه جمعيتي      

ولي در عمل   .  تمامي افراد گروه هدف در اين جمعيت، ضمن دسترسي به خدمات برنامه متقاضي آن نيز باشند                   
و )  ي برنامه انحراف از استانداردها  (معموال چنين دستاوردي تحقق پيدا نمي كند و به دليل تاثير عوامل قابل كنترل               

پس از بهره مند شدن افراد      .  سترسي و غيرمتقاضي باقي خواهند ماند      د غير قابل كنترل، بخشي از گروه هدف بدون       
متقاضي از خدمات برنامه، مجدداً به دليل عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل، در همه ي آنان تغييرات اوليه                        

يرات مقدماتي  غيرا نمي توان مشاهده كرد و در تمامي افرادي كه ت           )  0000نظير تغيير آگاهي و   (ناشي از ارائه خدمت     
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به بيان ديگر جمعيتي كه منابع       .  بوجود آمده است، آثار واسط و نهايي مورد نظر از ارائه برنامه را نمي توان يافت                 
 خدمت با ريزش    مورد نياز براي بهره مندي آنان از خدمات برنامه فراهم شده است با گذر از مراحل بازاريابي و                     

ر نهايي مورد انتظار از جاري كردن برنامه، فقط در بخشي از آنان ديده مي شود               اثمواجه خواهند شد؛ به گونه اي كه       
بخشي از اين ريزش را مي توان به عوامل قابل كنترل يا انحراف از استاندارد هاي برنامه نسبت                    ).  5شكل شماره   (

زش از طريق صيانت از      ريهدف از پايش برنامه جلوگيري از اين          .  مي ناميمداد و لذا آن را ريزش اجتناب پذير           
بخش ديگر ريزش ناشي از عواملي است كه كنترل آن ها از توان مجريان برنامه خارج                 .  استاندارد هاي برنامه است  

ردن اين دو   كا  هدف از تحليل، جد   .  است و ريشه در طراحي برنامه دارد و لذا آن را ريزش اجتناب ناپذير مي ناميم                
ريزش از يكديگر و حل بخش اول از طريق رعايت استانداردها و بخش دوم از طريق اصالح طراحي برنامه يا                         

 .ارتقاي استاندارد هاي آن است
 

Of                         Oi        Op            C      A 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
   ـ  ريزش در برنامه هاي تندرستي5كل ش

 
دا كردن ريزش اجتناب پذير از ريزش اجتناب ناپذير مستلزم پيش بيني نتايج فرايند هاي بازاريابي و                    ج

مقدار ريزش  به بيان ديگر چنانچه بدانيم رعايت استاندارد ها اقتضاي چه          .  استاندارد ها است   خدمت در صورت رعايت   
را دارد، ريزش بيش از آن را بايد به عدم رعايت استانداردها يا جاري بودن برنامه در محيطي كه برنامه براي آن                         

از خدمت، بهره مند شده و متقاضي آن          حجم جمعيتي كه   5با توجه به شكل شماره      .  طراحي نشده است، نسبت داد    
 بودن منابع در كنار دسترسي      0   (A)اسب با نيازش فراهم است    ابعي است از حجم جمعيتي كه منابع متن       ت)  C  (است

 مي شود ؛ عملي ترين راه براي تعيين حجم جمعيتي كه به برنامه            )  پوشش(و تقاضا منجر به بهره مندي از برنامه          
به بيان ديگر عبارت فوق آن است كه پوشش تابعي           .  دسترسي دارد و متقاضي آن است تعيين پوشش برنامه است          

رابطه .  اهمي است و آنچه كه بين پوشش و فراهمي ارتباط برقرار مي كند كيفيت فعاليت هاي بازاريابي است                  از فر 
 .زير بيان رياضي اين مفاهيم است

1)     C = f (A) 
ابع پوشش برنامه   ت)  Op    (ه همين شيوه ميتوان بيان كرد كه فراواني تحقق تغييرات مقدماتي در گيرندگان خدمت             ب

با توجه به آنكه انتظار مي رود پس از        .  كه بين اين دو ارتباط برقرار مي كند كيفيت فرآيند خدمت است          است و آنچه    

منابع متناسب باجمعيتي كه 
 نيازش فراهم است

بازاريابي  خدمت

جمعيتي كه براي استفاده از خدمت
  استبهره مند شده

جمعيتي كه تغييرات مقدماتي در
 آنها ايجاد شده است

 جمعيتي كه آثار واسط
 در آنها ايجاد شده است

جمعيتي كه آثار نهايي 
 در آنها ايجاد شده است
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ي نيز بتدريج حاصل شوند و فعاليت ديگري از سوي ارائه كنندگان                يتحقق تغييرات مقدماتي، آثار واسط و نها        
قق آثار واسط و نهايي بايد طراحي       خدمت براي ايجاد اين آثار صورت نمي گيرد، در صورت مشاهده ريزش در تح              

ر اين  د .در قالب رابطه زير، مي توان مستقيما پي آمد نهايي را با پوشش مرتبط ساخت             .  برنامه را مسئول آن دانست    
 .رابطه آنچه كه بين پوشش و پي آمد نهايي ارتباط برقرار مي كند كيفيت خدمات برنامه است

2)    Of = f (C) 
ي ايجاد فراهمي از طريق تدارك منابع مورد نياز است و سطوح عملياتي مكلفند با بهره                  فه اصلي سطوح ستاد   يظو

. گيري از اين منابع اوال پوشش مناسب و ثانيا تغييرات مورد نظر برنامه در جمعيت تحت پوشش را ايجاد كنند                        
از تلفيق  .   ارزيابي كنند  زاريابي و خدمت را   با به سطوح عملياتي كمك مي كند تا كيفيت فرايند هاي            2 و   1روابط  
 است و آنچه كه بين      " فراهمي " تابع   " پي آمد نهايي   "براساس اين رابطه    .   بدست مي آيد  3 رابطه   2 و   1روابط  

 .اين دو ارتباط برقرار ميكند كيفيت فرايند هاي بازاريابي و خدمت است
3)    Of = f (A) 

يا پوشش برنامه و مقايسه آن با آنچه كه واقعا در عمل            روابط با پيش بيني پي آمد         ر صورت در دست داشتن اين     د
بدست آمده است مي توان به قضاوت روشني در خصوص ريزش اجتناب پذير و ريزش اجتناب ناپذير برنامه دست                    

اره شيوه قضاوت به     ب در ادامه ابتدا روش دستيابي به چنين روابطي را مورد بحث قرار خواهيم داد و سپس در                .  يافت
 .هيم پرداختبحث خوا

 گونه مي توان برونداد مورد انتظار را برآورد كرد ؟چ

چنانچه اين  .   ارتباط بين درونداد و برونداد فرايند هاي بازاريابي و خدمت را بيان مي كنند              3 و   2،  1وابط  ر
 از عوامل غير     رعايت شوند، به واسطه تاثير گروهي       لفرايند ها كامال استاندارد باشند و اين استاندارد ها نيز در عم          

به .  قابل كنترل، پيوسته نتيجه ثابتي بدست نمي آيد و مشاهده نوسان در برونداد فرايند كامال مورد انتظار خواهد بود                 
ينا در  يق.  منظور درك بهتر اين اصل يكي از فرايند هايي را كه به صورت روزمره با آن سروكار داريد در نظر بگيريد                    

 از نوسان در نتيجه فرايند براي شما كامال قابل انتظار است و سوالي را در                    خواهيد يافت كه محدوده مشخصي     
چنانچه ساعت  .  براي مثال فرايند خروج از منزل و رفتن به محل كار را در نظر بگيريد                 .  ذهن شما بر نمي انگيزد   

د شما به محل كار     ه رانندگي تماما يكسان باشد، ساعت ورو      يوخروج از منزل، وسيله نقليه، مسير انتخاب شده و ش          
در محدوده يك ساعت مشخص نوسان خواهد كرد و رسيدن شما به محل كار در اين محدوده، عليرغم وجود                        

خروج از اين محدوده، با سوال همراه خواهد بود و غالبا           .  نوسان، سوالي را در ذهن شما و همكارانتان بر نمي انگيزد         
فتن علت مشخص براي نوساناتي كه در محدوده مورد انتظار رخ            نيز براي آن كشف خواهد شد، در حاليكه يا         تيعل

 .مي دهد كاري دشوار است
ا توجه به اصل فوق، نوسان در نتايج فرايند هاي بازاريابي و خدمت، در صورت وجود و رعايت                            ب

 گيرندگان  د انتظار از اجراي آن ها به يك نسبت در همه ي            راستاندارد ها،  اجتناب ناپذير است و لذا تغييرات مو           
چنانچه تغيير ايجاد شده در بخشي از گيرندگان خدمت از آستانه مورد نياز براي ايجاد                  .  خدمت مشاهده نمي شود  

راي مثال  ب .تغييرات بعدي پايين تر باشد؛ تغييرات بعدي رخ نخواهد داد و در عمل با ريزش مواجه خواهيم شد                     
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 سرطان دهانه رحم تغيير دانش و نگرش فرد كمتر از آستانه               چنانچه در فعاليت بازاريابي براي برنامه غربالگري       
مورد نياز براي ايجاد تغيير رفتار در او باشد؛ متقاضي خدمت نمي شود و براي انجام تست مربوطه مراجعه نخواهد                      

جاد شده در    برنامه محدوده اي از نتيجه را توليد كند كه تغيير اي            ن براي اي  بياگر استاندارد هاي فعاليت بازاريا   .  كرد
دانش و نگرش بخشي از گيرندگان خدمت پايين تر از آستانه مورد نياز براي تغيير رفتار باشد؛ ريزش اين گروه از                       

 فرايند رعايت نشود،    ينچنانچه استانداردهاي ا  .  گيرندگان خدمت، با استاندارد هاي موجود، اجتناب ناپذير خواهد بود        
 برنامه نخواهند بود افزايش مي يابد كه، به واسطه امكان جلوگيري از             درصد گيرندگان خدمتي كه متقاضي خدمات     

 .وقوع آن از طريق رعايت استاندارد ها، اجتناب پذير است
را دارد مستلزم      عيين اينكه استاندارد هاي موجود فرايند هاي بازاريابي و خدمت اقتضاي چه ريزشي               ت

ظور ابتدا بايد اين فرايند ها را حتي المقدور استاندارد و از رعايت            بدين من .  ارزيابي نتيجه اين فرايند ها در عمل است      
تعيين درصد ريزش در مقاطع زماني مختلف در يك جمعيت يا در يك               .  استاندارد ها در عمل اطمينان حاصل كرد     

 6ره  كل شما ش .كان دستيابي به محدوده ريزش مورد انتظار را فراهم مي كند         اممقطع زماني در جمعيت هاي مشابه      
نتايج حاصل از فعاليت بازاريابي براي غربالگري سرطان دهانه رحم را بر حسب فراهمي منابع مورد نياز نمايش                      

منابع مورد    درصدي از گروه هدف كه    "توجه داشته باشيد كه شاخص فراهمي در اين نمودار به صورت              .  مي دهد
بدين ترتيب شاخص فراهمي     .  تعريف شده است    "نياز براي بهره مند كردن آنان از خدمات برنامه فراهم است             

مشابه شاخص پوشش تعريف شده است و لذا با آن قابل مقايسه است و تفاوت مقادير اين دو شاخص به خوبي                         
 . ريزش را نشان مي دهد

، مقادير متفاوتي براي    %50 كه در يك فراهمي مشخص، نظير        فت درخواهيد يا  6با توجه به شكل شماره      
اين بدان معناست كه عليرغم رعايت استانداردها، به واسطه دخالت عوامل غير قابل                  .   شودپوشش مشاهده مي  

 .كنترل، محدوده اي از نتايج بدست مي آيد كه تفاوت آن ها را نبايد به عدم رعايت استاندارد ها نسبت داد
ست آمده در   بتوان اين محدوده را مشخص كرد؛ به راحتي مي توان از طريق مقايسه نتيجه بد                  نانچهچ

عمل با محدوده مورد انتظار و در اختيار داشتن نتايج پايش، كه ميزان پايبندي به استاندارد ها را مشخص مي كند،                     
 .ددابه تحليل برنامه پرداخت و مداخله مناسب را به منظور ارتقاي آن تشخيص 

ج بدست آمده در هر سطحي از       ه دليل تاثير كامال تصادفي عوامل غير قابل كنترل بر نتيجه فرايند، نتاي             ب
در اين توزيع با دور شدن از ميانگين از فراواني نقاط كاسته               .  فراهمي از يك توزيع نرمال برخوردار خواهند بود         

مي شود و با در اختيار داشتن انحراف معيار توزيع مي توان فراواني نقاط يا احتمال وقوع آن ها را در هر محدوده اي                      
در محدوده سه انحراف معيار در       %  7/99نقاط در محدوده دو انحراف معيار و         %  95توزيعي  در چنين   .  تعيين كرد 

ر محدوده   د موارد نتيجه اي %  95اين بدان معناست كه در صورت رعايت استاندارد ها در          .  طرفين ميانگين قرار دارند   
ي كه بيش از دو انحراف معيار از        دو انحراف معيار در طرفين ميانگين بدست مي آيد يا در صورت برخورد با نتيجه ا              

در اين حالت چنانچه ميزان     .   درصد است  5فقط    حتمال اينكه استاندارد ها رعايت شده باشد      ا  ؛ميانگين فاصله دارد  
موارد شواهدي از   %  5موارد نقض آن ها را خواهيم يافت و در          %  95رعايت استاندارد ها را بررسي كنيم، به احتمال         

هر چه اين محدوده باريكتر اختيار شود، هنگامي كه نتيجه در خارج از                 .  هده نخواهد شد  نقض استاندارد ها مشا  
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به منظور اجتناب از جست      .  رد نظر واقع شود احتمال يافتن موارد نقض استاندارد ها كمتر خواهد بود              مومحدوده  
اف معيار از ميانگين قرار      وجوي بيش از حد براي موارد نقض استاندارد، اختيار محدوده اي كه به فاصله دو انحر                  

 رعايت استاندارد ها، نتيجه اي در اين       رتبه بيان ديگر انتظار ما آن است كه در صو            .  گرفته است مناسب است    
خدمت در اين محدوده است و استاندارد ها نيز رعايت          محدوده بدست آوريم و تا زماني كه نتيجه فرايند بازاريابي يا          

 .قدام خاصي را از سوي مجريان برنامه طلب نمي كندمي شود؛ كم يا زياد شدن آن ا
ا توجه به آنچه كه آمد شرط الزم براي تحليل يك برنامه تندرستي در اختيار داشتن محدوده مورد انتظار                   ب

بدست آوردن اين محدوده نيازمند در اختيار داشتن نتايج، در شرايط            .  از نتايج، در صورت رعايت استاندارد ها است       
آن جهت كه امكان      ه طراحي يا اجراي اوليه برنامه، از       حل از نظر رعايت استاندارد ها است و لذا در مر          تحت كنترل 

چنانچه در اين مراحل نسبت به اين مهم اقدام نشده          .  كنترل بيشتري وجود دارد، بايد نسبت به تعيين آن اقدام كرد          
توجه به اين نكته الزامي     .  انتظار نتايج اقدام كرد   باشد، بايد با ايجاد چنين شرايطي نسبت به تعيين محدوده مورد              

 صرفا مي توان دريافت كه رعايت استاندارد هاي برنامه اقتضاي توليد نتيجه در              ه اياست كه به كمك چنين تجرب      
چه محدوده اي را دارد و اين بدان معنا نيست كه توليد نتايجي در اين محدوده براي حل مشكل تندرستي مورد                        

يد از طريق تغيير    باچنانچه حل مشكل تندرستي مستلزم توليد نتايج در محدوده باالتري است             .  مي كندنظر كفايت   
 .استاندارد هاي برنامه در قالب يك طراحي جديد به آن محدوده دست يافت
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   ـ  ارتباط بين فراهمي و پوشش در برنامه غربالگري سرطان دهانه رحم6كل ش

 
راي نتيجه اي كه در شرايط عادي از اجراي برنامه بدست مي آيد نسبت به محدوده مورد انتظار، سه                      ب

در هر يك از اين حاالت ممكن است         .  حالت كمتر از محدوده، در محدوده و بيش از محدوده قابل تصور است               
ر شش وضعيت قابل تصور است كه       يگاز تلفيق اين حاالت با يكد     .  استاندارد هاي برنامه رعايت شده يا نشده باشد      

 .به كمك اين جدول مي توان اقدام به تحليل نتايج پايش و ارزيابي كرد.  ـ نمايش داده شده است1در جدول 
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  ـ تركيب نتايج پايش و ارزيابي به منظور تحليل برنامه1جدول 

نتيجه بيش از محدوده 
 مورد انتظار است

نتيجه كمتر از محدوده 
 تمورد انتظار اس

نتيجه در محدوده مورد 
 انتظار است

نتيجه در قياس با محدوده
 نتيجه پايش

 استانداردها رعايت شده است الف ب ج

 استانداردها رعايت نشده است ج د ج

  وش تحليلر

چنانچه توليد چنين    .   ايجاد كرده است    نتيجه اي در محدوده مورد انتظار       رعايت استاندارد ها     )لف  ا
ل مشكل تندرستي در جامعه كفايت مي كند و فرصتي نيز براي ارتقاي استاندارد ها وجود ندارد،                  نتيجه اي براي ح  

غير اين صورت بايد در جهت ارتقاي          ر  بايد نسبت به حفظ استاندارد ها از طريق تداوم پايش اقدام كرد، د                 
 : ، معلول شرايط زير استفرصت ارتقا. استاندارد ها تالش كرد

 بع جديد كه در هنگام طراحي برنامه در اختيار نبودستيابي به مناد ) 1
  وسعه دانش و فناوريت ) 2
  القيتخ ) 3
اين بدان  .   به دست آمده است     نتيجه اي كمتر از محدوده مورد انتظار،      ت استاندارد ها   ي عليرغم رعا    )ب

با توجه به آنكه هدف از       .  معناست كه عواملي با تاثير منفي بر نتايج، مانع از حصول نتايج مورد انتظار مي شود                  
تي را بوجود آورده اند،    رسطراحي خدمات تشكيل دهنده برنامه هاي تندرستي مقابله با عواملي است كه مشكل تند              

چنانچه خدمات كارايي خود را با گذشت زمان از دست بدهند از بوجود آمدن عوامل جديدي حكايت دارد كه                          
مشاهده چنين وضعيتي از آغاز اجراي برنامه حاكي از         .   پيش بيني نشده است    فعاليتي براي مقابله با آن ها در برنامه      
در اين صورت بايد از طريق ساختن فرضيه و         .  براي آن طراحي نشده است    ه  جاري بودن برنامه در محيطي است ك      

اسبترين تحقيقاتي مشابه آنچه كه منجر به تولد برنامه شده است نسبت به شناسايي اين عوامل جديد و يافتن من                     
 .مداخله به منظور مقابله با آن ها اقدام كرد

 است يعني عواملي، غير از فعاليت هاي ما در قالب           بيش از محدوده مورد انتظار     نتيجه بدست آمده       )ج
برنامه تندرستي، منجر به حل مشكل تندرستي شده است و ادامه فعاليت هايي كه بيشترين تاثير را بر حل مشكل                     

كمك تحقيقات مناسب اين عوامل را       ه  در اين صورت بايد ب     .  منجر به هدر رفتن منابع مي شود      تندرستي ندارد   
عاليت هاي تشكيل دهنده برنامه را يا در جهت تقويت اين عوامل قرار داد يا، در صورتيكه بدون                    ف شناسايي كرد و  

 .نياز به خدمات ما نيز مشكل حل مي شود، نسبت به توقف آن ها اقدام كرد
در اين صورت   .   شده است  نتيجه اي كمتر از محدوده مورد انتظار      دم رعايت استاندارد ها منجر به        ع   )د

بايد از طريق شناسايي فرايند هاي پشتيباني كه عملكرد نامناسب آنها منجر به عدم رعايت استانداردهاي برنامه                    
 . كردهمراشده است و اصالح آنها زمينه پايبندي به استاندارد هاي برنامه را ف

ل زير از   يرايط ب و ج حكايت از وجود عواملي دارد كه بر نتيجه مورد نظر موثرند ولي به يكي از دال                      ش
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  : نظر دور مانده اند

    غيير شرايط نسبت به زمان طراحي برنامهت

ين هميشه چن .  ين بدان معناست كه اين عوامل در زمان طراحي برنامه وجود نداشته اند و بعدا پيدا شده اند               ا
 .احتمالي وجود دارد و لذا بايد برنامه را با روش هايي مشابه آنچه كه ذكر شد تحت كنترل مستمر داشت

    جراي برنامه در محيطي غير از محيط طراحي برنامها

بيعي است كه عوامل موجود در محيط اجراي برنامه سبب مي شوند كه نتايج بدست آمده با نتايج مورد                    ط
 .انتظار متفاوت باشد

يجه در هنگام طراحي    تالوه بر اين دو مورد پيوسته اين احتمال وجود دارد كه برخي از عوامل موثر بر ن                 ع
در چنين شرايطي   .  برنامه از نظر دور مانده باشند و لذا برنامه طراحي شده از باالترين كارايي ممكن برخوردار نباشد                 

 مي توان با شناسايي و منظور كردن اين عوامل در طراحي             عليرغم آنكه نتايج در محدوده مورد انتظار قرار دارند،         
كليد شناسايي عوامل موثر بر نتيجه مورد انتظار در گرو دستيابي به                 .  ست يافت  د برنامه به نتايج مطلوبتري    

راه دستيابي به اين فرضيه ها مقايسه عملكرد برنامه در زمان ها و مكان هاي گوناگون                .  فرضيه هاي مناسب است  
 اوال مي توان عوامل    تبه كمك اين تحقيقا   .  اييد يا رد اين فرضيه ها مستلزم انجام تحقيقات مناسب است          ت  .است

با در اختيار داشتن چنين      .  موثر را شناسايي كرد و ثانيا سهم تاثير آن ها را بر نتيجه مورد انتظار مشخص كرد                    
 .ا براي اصالح طراحي برنامه انتخاب كرداطالعاتي مي توان از ميان عوامل شناسايي شده مناسبترين آن ها ر

  ازگشت به چرخه زندگي برنامه هاي تندرستيب
پس از دستيابي به علل كارايي پايين برنامه به كمك تحقيق،           .   را با دقت مرور كنيد     3 شكل شماره    مجدداً

ه مورد نياز براي     در دور جديد چرخه زندگي برنامه، بودج        .  دور جديدي از طراحي و اجراي برنامه آغاز مي شود           
اين تغييرات آموزش منابع انساني، به      .  راحي جديد مي شود   ط استقرار برنامه صرف ايجاد تغييرات پيش بيني شده در        

پس از ايجاد   .  كارگيري منابع انساني جديد، خريد تجهيزات جديد يا ايجاد فضاي فيزيكي جديد را شامل مي شود                 
 به شرايط جديد آن برآورد و تامين مي شود و پس از جاري شدن                    اين تغييرات بودجه جاري برنامه با توجه         

 . . .ي پشتيبان، بازاريابي و ارائه خدمت بر مبناي استاندارد هاي جديد برنامه انجام خواهد پذيرفت و ت هافعالي
رستي ز طريق چنين چرخه اي برنامه در مسير بهبود مستمر قرار مي گيرد تا هنگامي كه با ريشه كني مشكل تند                     ا

نيازي براي به كارگيري منابع براي اجراي چنين برنامه اي            هدف برنامه، يا از ميان رفتن زمينه هاي آن در جامعه،          
 .وجود نداشته باشد

    ودآزماييخ
كي از برنامه هاي تندرستي جاري در نظام ارائه خدمات ايران را انتخاب كنيد و در مورد آن به سواالت                     ي

 .است پاسخ تمام اين سواالت به كمك مطالبي كه در اين گفتار ارائه شده امكان پذير نباشد                ممكن  .  زير پاسخ دهيد  
ر اين موارد با مراجعه به ساير فصول كتاب يا ساير منابع، خصوصا اپيدميولوژي و ارزيابي خدمات تندرستي،                         د
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 .از اساتيد خود كمك بخواهيداگر سر نخي براي يافتن پاسخ ها نيافتيد . مي توانيد پاسخ هاي مناسب را بيابيد
 . بازاريابي، و ارائه خدمت را در مورد اين برنامه تشخيص دهيد،عاليت هاي پشتيبانيف ) 1

يا اين فعاليت ها از استاندارد هاي روشني برخوردارند ؟ در صورت پاسخ منفي نقاط ضعف آن ها را                آ  )  2
 .مشخص كنيد

 .ظر خود را در خصوص روش پايش برنامه بيان كنيدوش پايش اين  فعاليت ها چگونه است ؟ نر ) 3

ز چه شاخص هايي براي ارزيابي برنامه استفاده مي شود؟ هر يك از اين شاخص ها كداميك از                     ا  )  4
عناصر چرخه زندگي را مورد سنجش قرار مي دهد؟ داده هاي مورد نياز براي محاسبه اين شاخص ها                   

 . بحث كنيد هاشاخص ها و منابع داده براي محاسبه آنچگونه جمع آوري مي شود ؟ در مورد كيفيت 

يا مجموعه شاخص هايي كه براي اين برنامه محاسبه مي شود كافي است ؟ كاربرد هر يك از اين                   آ  )  5
 شاخص ها در كداميك از سطوح نظام ارائه خدمات است ؟

، شاخص هايي را كه    ر صورتيكه مجموعه كاملي از شاخص ها براي اين برنامه تعريف نشده است             د  )  6
 .شما براي كنترل برنامه مناسب مي دانيد تعريف كنيد و منابع داده براي محاسبه آن ها را مشخص كنيد

يا به كمك شاخص هاي موجود برنامه تحليل مي شود؟ اگر پاسخ مثبت است روش تحليل را نقد                   آ  )  7
 .كنيد

ي را براي تحليل    شرد قبول شما نيست رو    گر پاسخ سوال قبل منفي است يا روش مورد استفاده مو           ا  )  8
 .برنامه به كمك شاخص هاي پيشنهادي خود پيشنهاد كنيد

ر مجموع با توجه به پاسخ هايي كه به سواالت فوق داده ايد اين برنامه را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟                   د  )  9
 شانس اين برنامه براي بقا در نظام ارائه خدمات چقدر است؟

ارزيابي شما از برنامه مثبت نيست، پيشنهادهاي خود را براي اصالح آن ارائه                  ر صورتي كه     د  )  10
 .نماييد
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 اقتصاد بهداشت
Health economics 

 
  دكتر ابوالقاسم پوررضا

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هداف درس ا
 

  :نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درسا 

 
 ر اقتصاد بهداشت را بشناسدحوزه هاي مورد مطالعه د 

 تفاوت هاي اقتصاد بهداشت با اقتصاد كاال را تشخيص دهد 

 تحوالت انجام شده در سياستگذاري هاي بهداشتي را درك و تحليل نمايد 

 برابري، اثربخشي و كيفيت را در ارتباط با هم بحث كند 

 سازمان هاي نوين ارائه خدمات بهداشتي و سياست هاي آنها را بشناسد 

 ارتباط بين مديريت، اقتصاد و بهداشت را در فرايند توسعه، تبيين كند 

 .تعريف اقتصاد از ديدگاه هاي مختلف را بداند 

 

 مقدمه 
قتصاد، مطالعه نحوه انتخاب و بكار گيري كمياب مولد براي توليد كاال و خدمات و توزيع آن ها در جمع                     ا

قتصاد را علم مبارزه با فقر، علم قوانين حاكم         ا.   (Wavd etur. 1989.P.4  افراد و گروه هاي مختلف جامعه است     
و علم استفاده از    بر ثروت و نشان دهنده شيوه هاي تشكيل و توزيع و مصرف آن، علم مطالعه در بهزيستي انسان                  

 و اقتصاد كالن و خُرد      به كتاب هاي اقتصاد خرد آقاي دكتر باقر قديري        (منابع كمياب نيز تعريف كرده اند      
علم اقتصاد يك   )  يمخصوصا كينز و طرفداران و    (به نظر بعضي ها    ).  مود منتظر ظهور مراجعه شود    حاي دكتر م  آق

در هر حال عناصر    .  روش صحيح تفكر و ناظر به هدف است كه فرد را در دستيابي به هدف، راهنمايي مي كند                    
صه مي توان گفت كه علم اقتصاد  علم         طور خال ب  .مي باشد)  روش(اصلي علم اقتصاد توليد، توزيع، منابع و تكنيك          
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مه عناصر اصلي اقتصاد به نحوي در كاال گرد مي آيند و فرايند شكل گيري كاال،                   ه  .رفتار كاال و خدمات است     
 .توزيع و مصرف آن، جملگي مباحثي از علم اقتصاد را به خود اختصاص مي دهند

كاال .  ركس و ماركسيست هاي كالسيك است    اال واحد تحليل جامعه سرمايه داري بويژه از نقطه نظر ما           ك
اد جامعه سرمايه داري است و صرفاً اشياء و مواد بي جان و مصنوعات               مكاال ن .  توليدي است براي مبادله و فروش     

توليدات انساني در قالب كاال و براي فروش در مرحله اي خاص از تحول حيات اجتماعي او                    .  را شامل نمي شود  
 و علم اقتصاد به عنوان شاخه اي از         -عد از انقالب صنعتي و شكل گيري توليد انبوه           مشخصا ب  –  شكل مي گيرد 

 .ب آن سامان يافته و سيستماتيزه مي شوداقعلوم اجتماعي و انساني كه به مطالعه آن مي پردازد، متع
اين انقالب در عرصه هاي مختلف     .   بزرگترين نقطه عطف تاريخ حيات بشر است       18نقالب صنعتي قرن    ا

ز باروري و مرگ و مير گرفته تا مهاجرت و شهرنشيني و ساختار خانواده و حكومت و روابط نسل ها و طبقات                          ا
، پيدايش بازار و    )انبوه(ين انقالب سرآغاز گسترش توليد ماشيني        ا.  اجتماعي تاثير چشمگير و شگرفي داشته است       

و رشد روابط بين      (Globalized) جهان واحد     گيري يك كاال، و ظهور علم اقتصاد بوده است، اين انقالب به شكل          
. المللي و تاثيرگذاري همه حركت هاي اجتماعي تاريخي، فني و تكنولوژيك بر يكديگر كمك شاياني نموده است                  

تصاد و بهداشت نيز به عنوان پديده هاي جمعي و سرنوشت ساز، دقيقا پس از گسترش دستاورد هاي اين                    اقمساله  
 .تلف، مورد توجه قرار گرفتندانقالب در عرصه هاي مخ

 تفاوت ها: ازار كاال ـ بازار بهداشتب
هه اخير مورد    د ر چند  د (Interdisciplinary)  مطالعات بينابيني قتصاد بهداشت به عنوان يك عرصه       ا

اقتصاد بهداشت يا مراقبت هاي    .  توجه علماي اقتصاد، بهداشت، و سياست گذاران و برنامه ريزان، قرار گرفته است             
هداشتي، بكارگيري و استفاده از ابزار و مفاهيم اقتصادي در مسايل مرتبط با بهداشت و مراقبت هاي بهداشتي                      ب

اول اينكه منابع براي مراقبت هاي     .   مراقبت هاي بهداشتي توجه دارند    صهاقتصاددانان به داليل مختلفي به عر     .  است
كه ديگر اين   .  مات بهداشتي از عرضه آن ها بيشتر است      بهداشتي محدود است و همانند موارد ديگر، تقاضا براي خد         

محدوديت و كميابي به آساني و با افزايش هزينه هاي بهداشتي از ميان نمي رود، زيرا هم تقاضا و هم عرضه به                        
به عبارت بهتر عرضه و تقاضا در       .  شدت در تحول مستمر بوده و منابع جديد و سياستگذاري هاي جديدي مي طلبند            

 آنچنان در هم تنيده اند كه توجه مضاعف به منابع را براي تامين نيازهاي راستين سالمت، مي طلبند و                    اين عرصه 
در اين راه عنايت مخصوص به هزينه هاي فرصت، مساله اي بسيار اساسي است زيرا در اغلب تصميم گيري ها                      

اضا به حدي است كه گفته مي شود       اين درهم تنيدگي عرضه و تق     .  زينه هاي فرصت، ناديده گرفته مي شود     ه اهميت
با رشد علوم پزشكي تعداد بيماري ها هم افزايش مي يابد و لذا نياز به مداخله درماني بيشتر مي شود كه اين امر خود                      

براي افزايش اعتبارات بخش سالمت، طبيعتا الزم است كه اعتبارات مثال             .  به منابع و اعتبارات بيشتري نياز دارد       
در بسياري از شرايط، معيار ما براي تخصيص كاال و خدمات در               .  كاهش يابد ...  ابري، دفاع و    آموزش، راه و تر    

 )Need  (نياز بلكه   ،)Ability to pay  (توانمندي پرداخت ا   ي )Willingness  (ميل و اشتياق  بخش سالمت، نه    
ر مراقبت هاي بهداشتي    لذا ما به مجموعه هايي از تكنيك هاي اقتصادي براي تحليل و ارزيابي بازا                 .  باشدمي 

 .نيازمنديم
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افراد سالم تر و   .  هايتا يك رابطه دو سويه بين وضعيت سالمت فرد با فعاليت اقتصادي او وجود دارد                   ن
ارند و يك اقتصاد مولّد، توانايي بيشتري         د  بهره وري بيشتري  )با اميد زندگي باالتر، مثال ژاپن      (ملت هاي سالم تر   

 .تي بيشتر داردبراي خريد مراقبت هاي بهداش
المت كامل، يك پديده آرماني و غيرقابل خريد است اما مراقبت هاي بهداشتي را مي توان خريداري                   س

) Disutility  (نامطلوبيت يا بيفايدگي  مصرف خدمات بهداشتي از يك ويژگي كه اقتصاد دانان به آن                 .  نمود
از طرف ديگر   .  ي نفسه ناخوشايند است    به اين معني كه مصرف خدمات بهداشتي ف          .  گويند برخوردار است  مي 

مصرف ميوه تازه، تشنگي يا گرسنگي      .  رخوردار است ب)  Utility  (مصرف كاالهاي ديگر مانند ميوه تازه از مطلوبيت       
يك نكته بسيار مهم اين      .  و دراز نيز تداعي نمايد       را تخفيف مي دهد و ممكن است خاطراتي را از سفر هاي دور            

 . آزاد و رضايت بخش استاست كه مصرف يك انتخاب 
و في  )  بجز در موارد پيشگيري   (در بسياري از موارد، مصرف مراقبت هاي بهداشتي يك انتخاب آزاد نيست            

ي ديگري نيز بين     تفاوت ها.  (Clinton and Scheiwe, 1995) نفسه خوشايند و رضايت بخش نيز نمي باشد        
 اين تفاوت ها   . دارد كه اقتصاد بهداشت به آنها مي پردازد        كاال ها و خدمات بهداشتي و ديگر كاالها و خدمات وجود          

مربوط ...  اساسا به تفاوت هاي موجود بين كاالي عمومي و ديگر كاالها از جمله كاالهاي مصرفي يا لوكس و يا                     
  : ميشود و در عرصه سالمت به اختصار عبارتند از

  ضعف آگاهي مشتري از خدمات بهداشتي درماني •

  ش تقاضا براي خدمات درمانيفقدان يا ضعف كش •

   (Externalities) يماري و سالمت از عوارض خارجي ببرخورداري •

  امكان ايجاد تقاضا توسط عرضه كننده خدمات بهداشتي درماني •

 ) بيمار(تصميم گيري عرضه كننده در رابطه با نوع و حجم خدمات قابل ارائه به مشتري  •

  ي و حق انسانيسالمت و بهداشت به عنوان يك نياز اساس •

 خدمات بهداشتي درماني در ارزيابي آنها) بيماران(ضعف مصرف كنندگان  •

  . . .عدم قاطعيت و اطمينان از وقوع بيماري و  •
  مه اين عوامل دست در دست يكديگر شرايطي را فراهم مي كنند كه به بيان اقتصادي به آن نارسايي بازار يا                   ه

)market failure  (از اين ويژگي برخوردار است و همانند بازار كاال و ديگر              ار خدمات بهداشتي  باز.  فته مي شود گ
 .خدمات، عمل نمي كند و سلطه مشتري در آن وجود ندارد

عوامل عمده  .  ارسايي بازار زماني رخ مي دهد كه نيرو هاي بازار مانع از شكل گيري تخصيص بهينه مي شوند                ن
عات ناقص، و خدمات بيشتر توليد كنندگان و ارائه كنندگان كاال ها و             حجم توليد، اطال   اين نارسايي كنترل قيمت و    

همه اين موانع به نوعي در بازار خدمات و         .  باشدمي )  مثال در حالت انحصار   (خدمات در مقايسه با مصرف كنندگان       
 .مراقبت هاي بهداشتي وجود دارند
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  رصه هاي مورد تاكيد در اقتصاد و بهداشتع
به عبارت  .  ونه  هاي وسيع و جامع، رفتار هاي ما را تحت تاثير قرار مي دهند            گ  دو به  قتصاد و بهداشت هر   ا

بهتر هر رفتار و كنش يا واكنشي كه از انسان سر مي زند با صفات اقتصادي و بهداشتي يا غيراقتصادي و                              
ي ردي و جمع  اين ويژگي سلطه مشترك آن ها را در حوزه هاي مختلف رفتار ف            .  غيربهداشتي، قابل توصيف است   

ر د  . ياد مي كنيم  "پيشگيري"اين دو از يك ويژگي مشترك ديگر نيز برخوردارند كه از آن به عنوان                .  تبيين مي كند 
با اين اوصاف   .  ، پيشگيري از اتالف منابع، تعريف مي شود      اقتصاد پيشگيري از بيماري و      بهداشتمعنايي محدودتر   

  : يرندگار مي در اقتصاد بهداشت عرصه هاي زير مورد بحث قر
  ابعاد اقتصادي خدمات بهداشتي •
 تفاوت هاي بازار خدمات بهداشتي با بازار كاال •
 تحليل هزينه ها و طبقه بندي آن ها •
  تخصيص هزينه در مراكز فعاليت •
  سياستگذاري و برنامه ريزي براي واحدهاي بهداشتي درماني •
  ارزشيابي واحدها و خدمات درماني و بهداشتي •
  يفيت در عرصه خدمات بهداشتي درمانيبرابري و ك •
 شيوه هاي پرداخت حقوق و دستمزد •
  قيمت گذاري و تعرفه خدمات بهداشتي درماني •
  نقش دولت در ساختار خدمات بهداشتي درماني •
  توسعه اقتصادي، توسعه بهداشتي •
  بيمه و اشكال متعدد و متنوع آن •
  اد عفونت بيمارستانيصاقت •
  اي بهداشتي درمانيارزيابي اقتصادي پروژه ه •
  Folland ، Feldstein ، (Witter رجوع شود به كتاب هاي. . . (و  •
ر حقيقت اقتصاد بهداشت بيش از آنكه به عنوان يك بحث و يا موضوع مطرح شود، به عنوان يك رويكرد                       د

مي تواند تحت  مطرح است و لذا هر عرصه اي از خدمات بهداشتي درماني را در چارچوب مفاهيم و اصول اقتصادي                   
 .پوشش قرار دهد

  قتصاد و سياستگذاري در بهداشتا
نانچه موضوع اقتصاد بهداشت را به دو عرصه وسيع بهداشت و درمان تقسيم كنيم، براي سياستگذاري                 چ

البته اين نكته را بايد همواره به خاطر          .  و عرصه توجه داشته باشيم      د دقيق تر و كارآمدتر بايد به تفاوت هاي اين       
ته باشيم كه تفكيك بهداشت از درمان يك امر واقعي و عيني نيست و صرفا به جهت مطالعه دقيق تر پديده ها                      داش
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ر  د به عبارت بهتر محدوديت منابع در همه عرصه ها و باالخص          .  و مسايل مرتبط، اين جداسازي صورت مي گيرد       
ه هاي بخصوصي مي نمايد كه چنانچه با       عرصه بهداشت و درمان ما را ناچار از انتخاب و سرمايه گذاري در عرص               

در اين رابطه چند سوال      .  مطالعه و درايت كافي صورت گيرد مي تواند بهره وري قابل مالحظه اي داشته باشد                 
در تخصيص مبلغ مشخصي از      .  ت هاستوياستراتژيك مطرح است كه عمدتا ناظر به سياستگذاري و تعيين اول             

براي ما مهم تر است    )  بهداشت يا درمان  (خالص ملّي، فعاليت هاي كدام عرصه      اعتبارات يا سهم مشخصي از توليد نا      
 معموال با پيشگيري از بروز بيماري ها، با تكنولوژي ساده و ارزان، با دولتي و جمعي بودن آن، و با                         بهداشت؟  

تكنولوژي گران و    با متوقف نمودن پيشرفت بيماري، با        درماندت تعريف مي شود در حالي كه       متاثيرات آن در دراز   
 . خصوصي و فردي  بودن آن و تاثيرات بالفصل مشخص و معين مي شود) معموال(پيچيده، با 

ديگر از  ي  تكيه بر استفاده از نيروي انساني يا تكنولوژي پيچيده و مبتني بر سرمايه سنگين نيز يك                      
و با  )  كدام گروه يا جمعيت   (ساني  براي چه ك  )  چه نوع خدمت يا خدمات    (اين كه چه چيز     .  سواالت استراتژيك است  

چه روشي و بوسيله چه كساني توليد شود سواالت عمده اي است كه به لحاظ اقتصادي، سياستگذاران بايد به آن ها                    
   اثر بخشي    و  (Equity)عد از مساله توليد، مساله برابري در دسترسي            ب .)Normandic, 1997  (توجه كنند 

(Effectiveness) ايت به اين كه برخورداري از سالمت يك حق انساني است و در عين حال                 با عن .  طرح است  م
 مـنابع محـدود براي تامين سالمت همه افراد وجود دارد لذا عرصه اقتصاد بهداشت عرصه جدال يك ارزش انساني                 

)Equity (يد يك ارزش اقتصاو) Effectiveness (لقي مي شودت. 
در عرصه خدمات بهداشتي درماني،      و سرمايه گذاري  بيشتر    ر بسياري از موارد صرف هزينه هاي كالن        د

صرف هزينه هاي سنگين سرانه براي خدمات بهداشتي          .  به اشتباه به تامين برابري در دسترس تعبير مي شود            
 متحده باالترين سرانه بهداشتي در دنيا       تاياال.  هميشه به معني باال بودن ميزان بازده و اثر بخشي برنامه نمي باشد           

 از شاخص هاي بهداشتي چندان     ،)OECD  ( به خود اختصاص مي دهد اما در مقايسه با ديگر كشور هاي پيشرفته            را
نه سريالنكا، از اميد به     ا برابر در آمد سر    40مطلوبي برخوردار نيست و امارات عربي متحده با درآمد سرانه اي حدود             

برابري نيز صرفا با بيمه اجباري يا ساخت بيمارستان         ،  )1378پازوكي،  (زندگي يكساني با اين كشور برخوردار است        
بلكه در تخصيص منابع براساس نياز، در توليد و توزيع خدمات بر اساس                .   هاي مدرن و مجهز متجلّي نمي شود      

 .(Witter, 2000)ت نسبتا يكسان خدمات در مناطق مختلف تعريف مي شود فييافته هاي اپيدميولوژيك و كي

   فرايند هاي تغييرويكرد هاي نوين ور
 گفته  "كيفيت"دال بين اين دو عرصه ـ برابري و اثربخشي ـ در ميداني صورت مي گيرد كه به آن                      ج

ين هر دو مقوله و     ا.   است اثر بخشي و هم ناظر به     )  كاهش هزينه   (هزينهكيفيت به عبارتي هم ناظر به       .  مي شود
 ارتباط  مديريت، به گونه بسيار در هم تنيده اي با مساله           )كيفيت، هزينه، اثر بخشي   (يا بهتر بگوييم هر سه مقوله        

اثر بخشي، هر كدام جايگاهي ويژه در عرصه         /  ، مديريت اثر بخش     )مالي(مديريت كيفيت، مديريت هزينه     .  دارند
سال هاي زندگي  )  Quality of life  (كيفيت بويژه در قالب مفاهيم كيفيت زندگي      .  خدمات بهداشتي درماني دارند   

 ال هاي زندگي تعديل شده با ناتواني      س (Quality Adjusted Life years = QALYs)   شده بـا كيفيت   تعديل
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(Disability Adjusted Life Years = DALYs)  يابي خدمات  زبه ابزاري اساسي و مورد توجه در ار          .  .  .    و
نگليس  ا NHS  بهداشتي نظير ظام هاي باثبات و معتبر     ن  .بهداشتي درماني در سطح فردي و جمعي تبديل شده است         

شاخص هايي را براي تامين كيفيت در خدمات بهداشتي تعريف و به اجرا در آورده اند كه عمدتا در سطح كالن                        
كيفيت تنها به يك مرحله يا يك بعد از ساختار و فرايند ارائه                 .  سياستگذاري و مديريتي ناظر به موضوع است        

وجه به كيفيت   ت  .عرصه اي مي توان آن را طرح، پيگيري و محقق نمود        ر هر لحظه و هر      د  .خدمات محدود نمي شود  
 ،ا فرايند ارائه خدمات و ارزيابي نتايج به عنوان يك مساله اقتصادي             ت)  Inputs  (از انتخاب دروندادهاي سيستم يا    

يفيت  ارتقاء ك  ،)Quality Management(مديريت كيفيت   .  مديريتي و بهره وري امروزه بسيار مورد تاكيد است          
 Total Quality   ديريت كيفيت جامع    م (Continuous Quality Improvement = CQI)مداوم  

Management) ،                     و عناوين و عرصه هايي نظير اين ها، اقتصاد و مديريت و خدمات بهداشتي درماني را در كنار 
 قرار گيرد، وجود معيار ها و       آنچه در تامين كيفيت بايد مورد توجه اكيد         .  هم و با هم مورد تحليل قرار مي دهند         

  .(Leathard, A. 2001) شاخص هاي راهنماي عمل و همچنين شاخص هاي سنجش و ارزيابي آن است
اند عكس العملي سنجيده در برابر تورم و رشد افسار           ووجه به كيفيت به عنوان يك ابزار اقتصادي مي ت         ت

برابر مطالعات انجام شده شتاب تورم در        .  ني تلقي شود  گسيخته قيمت ها بويژه در رابطه با خدمات بهداشتي درما          
 و اين امر نيز     ،)Buividas, J., 1992  (خدمات بهداشتي درماني به مراتب بيشتر از ديگر عرصه هاي فعاليت است           

 .شايد به عنوان يكي از تفاوت هاي بازار بهداشت با بازار كاال تلقي شود
قتصادهاي كنترل شده از سوي      ا  . طرفداران زيادي ندارد    خالت دولت در كنترل بازار در حال حاضر          د

حكومت، امروزه به تاريخ پيوسته اند و خصوصي سازي به عنوان گامي براي يكپارچه شدن نظام هاي اقتصادي دنيا                  
در عرصه بهداشت و درمان دخالت دولت، كمك دولت و نظارت           اما عليرغم اين    .  وند روبه رشدي به خود گرفته است      ر

تقريبا همه دولت ها در سرمايه گذاري و تامين يارانه براي بخش              .  ر همه كشور ها امري پذيرفته شده است        دولت د 
هداشت، ماهيتا كااليي عمومي شناخته مي شود كه بخش          ب بهداشت مسئوليت دارند، زيرا بهداشت و درمان، باالخص        

 .خصوصي رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در آن ندارد

بودن هزينه ها ورشد قيمت ها در آن، تقاضاي روزافزون         رصه خدمات بهداشتي درماني، باال    يچيده بودن ع  پ
ابردن بهره وري و بكارگيري      نساني، بال  ا براي برخورداري از بهداشت و سالمت، محدوديت منابع مالي و نيروي            

 حقيقت در واكنش براي      در.  شيوه هاي كنترل و مهار هزينه ها را در اين عرصه بيش از پيش حياتي نموده است                 
شرايط و مقتضيات بود كه دگرگوني ساختاري در ارائه مراقبت هاي بهداشتي در كشور هاي پيشرفته به وقوع                       

 با نقش هاي متفاوت درمانگري، واسطه گري و بيمه گري فرصت ظهور و بروز                  ديپيوست و سازمان هاي متعد    
ا سازمان هاي مراقبت كنترل     ي Managed Care Organizationsاين سازمان ها كه از آن ها تحت عنوان        .  يافتند

و   اراي سه بعد مهم مديريتي، اقتصادي،       د)  Folland, Goodman, and Stano, 2001  (شده ياد مي شود   
  : اين سازمان ها مديريت و هدايت. بهداشتي درماني اند

 
   هزينه كردن منابع محدود ماليـ
  ت بهداشتي توسط گروهي از ارائه كنندگان خدماـ
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   براي گروه يا گروه هاي مشخصي از افراد به عضويت در آمدهـ
   جهت پيشگيري، درمان و بهبود بيماري و عوارض آنـ
   بر اساس استانداردهاي روشن و صريح مراقبتـ
   به شيوه اي موثر، كار آمد، اقتصاديـ
   در راستاي تامين سالمت فرد و جامعهـ

 .ا به عهده دارندر
 ارائه كنندگان   ،  (Health Maintenance Organizations = HMOs)  ن هاي حافظ سالمت  ازماس
مدتا در پاسخگويي به نيازهاي ياد شده        ع .  .  . و    ، (Preferred Provider Organizations = PPOs)  ترجيحي

 شكل گيري    .)Buividas, 1992  (و براساس معيار هاي بهره وري، كيفيت و كنترل هزينه ها سامان يافته اند               
سازمان هايي مشابه اين سازمان ها در كشور ما نيز آغاز شده است، مجتع هاي سالمت تاسيس شده در تبريز                        

ارائه كنندگان ترجيحي نيز از سال ها       .  ر آمريكا و ديگر كشور هاي صنعتي دارند        د HMOs  شباهت هاي زيادي به  
 .ها خريد خدمت مي نمايندقبل در كشور ما رايج بوده و بسياري از سازمان ها از آن 

ر هر حال دنياي متحول كنوني ثبات ساختاري و سازماني هر نظام و سيستمي را تحت تاثير قرار                         د
خدمات بهداشتي درماني نيز از اين امر مستثني نمي باشد و براي هماهنگي با تغييرات و تحوالت ديگر                     .  مي دهد

ت كيفيت و جلب رضايت مصرف كننده و ارائه كننده دچار تحوالتي             عرصه ها، استفاده بهينه از منابع، تامين مديري      
اين تحوالت با توجه به     .  قتصادي، ما را ياري كند     ا شده است كه آگاهي از آن مي تواند در سياستگذاري كارآمد و           

  : سه بعد اقتصادي، مديريتي و بهداشتي درماني به طور خالصه به شرح زير است
 به عنوان يك شيوه پرداخت حاكم بر بازار جاي خود را به              في فور سرويس  :  خت  غيير در شيوه پردا   ت  )  1

 اده است د(Capitation) پرداخت سرانه
 پرداخت گذشته نگر با شيوه پرداخت آينده نگر جايگزين شده است يوهش ) 2
 مركز و تاكيد بر فرد جاي خود را به توجه و تاكيد بر جمع داده استت ) 3
 اوم در ارائه و دريافت خدمات جايگزين درمان هاي مقطعي شده استستمرار و تدا ) 4
 يشگيري اولويت اول را در مقايسه با مداخله بخود اختصاص داده استپ ) 5
 فظ منابع بر ايجاد درآمد ترجيح داده مي شودح ) 6
 مده فروشي جايگزين خرده فروشي مي شودع ) 7
 مي برتر شمرده مي شودتهاجمي بر شيوه هاي تهاج يوه هاي غيرش ) 8
 ابستگي و كار گروهي بر خودمختاري فردي و تخصيصي غلبه مي كندو ) 9

 .ترجيح داده مي شود) پول(رمايه گذاري براي حفظ منابع بر سرمايه گذاري براي ايجاد منابع س ) 10

   الصهخ
 را به حداكثر     طور خالصه اقتصاد، ناظر به تخصيص منابع كمياب به شيوه اي است كه سود حاصله                  ب 
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در بسياري از موارد، نظام قيمت ها به عنوان يك مكانيسم تخصيص براي اطمينان از استفاده بهينه از منابع                  .  برساند
كنترل نشده قيمت براي تخصيص        در تخصيص منابع خدمات بهداشتي درماني مكانيسم        .  بكار گرفته مي شود  

لذا، تصميم در باره اين كه چه كساني بايد         .  مناسب به نظر مي رسد   منابع، با توجه به اهميت برابري در اين عرصه، نا         
شته باشند، چه خدماتي بايد توليد شود و كجا بايد اين امر صورت گيرد، در عرصه بهداشت و                    ابه منابع دسترسي د   

لت بر  در شرايط كنوني در كشور هاي با اقتصاد پيشرفته كنترل و نظارت دو             .  درمان، پيچيدگي خاصي پيدا مي كند    
اخير و يك قطبي شدن     ت  اين مساله با توجه به تحوال     .  بخش بهداشت و حد متناسب آن در معرض بازنگري است         

دنيا و جهاني شدن پديده ها به نحوي نظام كشور هاي در حال توسعه را نيز تحت تاثير قرار داده و حركت هاي                         
اي مديريت نوين، ازجمله كيفيت، رضايت       اصالحي در جهت باال بردن بهره وري و كارآيي و حاكميت ارزش ه              

 .در پي داشته استا ر. . . مشتريان و ارائه كنندگان، خصوصي سازي و 
آنچه عرصه سالمت و اقتصاد مرتبط با آن را حساس و آسيب پذير و تا حدودي كنترل ناپذير مي نمايد،                      

، از  )ت و منزلت ارايه كنندگان خدمت      قدر(البته در چارچوب سياست هاي ناكارآمد، درهم تنيدگي عرضه و تقاضا             
 عرصه هاي بيشماري از زندگي اجتماعي است كه هم هزينه هاي             يا طبي سازي    (Medicalization)يكسو و     

سنگيني، اعم از مالي و غيرمالي، بر جامعه تحميل مي كند و هم گفتمان قدرت و نابرابري هاي اقتصادي را در                         
اين پيامدها غالبا در نظام هاي     ).  در خالء برنامه ها و سياست هاي كارآمد     ( شود   سطح كالن اجتماعي مي تواند موجب    

براي پرهيز از اين    .  سالمتي كه يكپارچه نيستند و بخش خصوصي، قدرت مسلطي در آنها دارد بيشتر ديده مي شود               
نابع آن عمدتا از بودجه     پيامدها بعضي ها بر اين باورند كه چون سالمت، ماهيتا كااليي عمومي و حاكميتي است و م               

عمومي كه برامده از ماليات ها و عوارض پرداختي مردم است، تامين مي شود، لذا بخش خصوصي نبايد جايگاه                      
در هر حال ديدگاه هاي مختلفي در ساختار و كارايي نظام هاي سالمت،            .  پررنگي در نظام هاي سالمت داشته باشد     

تار كالن اقتصادي ـ اجتماعي كشورها مي تواند تحت تاثير قرار دهد و              وجود دارد كه عملكرد آن را در بستر ساخ         
 .بهتر است كه بسته به امكانات و مقتضيات، در اين حوزه تصميمات الزم اتخاذ شود
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 چند نكته
اقتصاد بهداشت به تحليل و بهره وري منابع محدود و كمياب و ارزيابي دقيق آنها براي استفاده مطلوب در جهت تأمين،                           •

 .حفظ و ارتقاء سالمت و حفاظت از محيط زيست مي پردازد

ها، جوامع محلي،    اركت مؤثر افراد، خانواده   اقتصاد بهداشت تخصيص و بهره وري مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مش              •
ي و بين المللي در كليه سطوح با رعايت كامل عدالت و دسترسي و برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني را به عنوان                        ملّ

 .ها را مورد توجه قرار مي دهد يك اصل مهم در تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت انسان

در سطح خرد اين    .  يه شرايط و عوامل موثر بر سالمت انسان مي باشد        مستلزم توجه به كلّ   بهره وري مطلوب از منابع محدود        •
 .مورد بررسي قرار گيرد تواند در قالب مدل سرمايه انساني گراسمن امر مي

 هاي صحيح بهداشتي و با برخورداري از امكانات مورد          ها و رفتار   شيوه زندگي كه تركيبي از عوامل مختلف، ازجمله انديشه          •
 . نياز است را بايد بر ساير عوامل مقدم دانست

هاي بهداشتي و درماني بايد به شيوه علمي انجام شود تا بتوان كارايي و اثر بخشي آن         بايد در نظر داشت كه ارزيابي مراقبت       •
  .را در تامين سالمت انسان در مقايسه با ساير عوامل از قبيل آموزش، درآمد و نظاير آن اندازه گيري كرد

ها  هاي باليني، اثربخشي خدمات بهداشتي و درماني را بدون در نظر گرفتن مقدار مصرف منابع و هزينه                     برخي از ارزيابي   •
ها نيز   دهند، در حالي كه در بررسي اقتصادي عالوه بر اثربخشي خدمات به ارزيابي منابع مصرف شده و هزينه                       نشان مي 
 . شود توجه مي

له محاسبه و تحليل نسبت منابع مصرفي در مقايسه با هزينه فرصت پيشگيري و درمان                      در اين مقو     هانقش اقتصاددان  •
 .هاي مختلف است ها با استراتژي بيماري

هاي بهداشتي و درماني، مطالعات      هاي جديد اقتصادي در عرضه مراقبت      آوري هاي به كارگيري فن    براي شناخت محدوديت   •
فردي در  ه  ها پزشكان و مشاغل پزشكي، نقش اصلي و منحصر ب            پژوهش در اين .   صورت گرفته است   موردي بسيار زيادي  

هاي اقتصادي آن دارند، علت آن فاصله زياد بين           هاي بهداشتي و درماني بدون در نظر گرفتن تمام جنبه           نظام ارائه مراقبت  
 . وده استتوانايي تشخيص و تصميم گيري عرضه كنندگان خدمات با سطح دانش و تصميم گيري مصرف كنندگان ب

در هر بار مراجعه بيماران، بيش از خود بيماران         )  اي هاي بيمه  ها و شركت   دولت(معموال گروه يا واحد ثالث پرداخت كننده         •
ها مواجه   م و افزايش قيمت   كنند و از اين رو بيشتر با مشكالت تور           هاي بهداشتي و درماني را پرداخت مي        هزينه مراقبت 

 . هستند

، مشاركت دريافت كنندگان خدمات از طريق روشي كه هزينه ـ منفعت خدمات             ا و اثرات ناشي از تورم     ه براي كنترل قيمت   •
 . در آن لحاظ شده باشد را مطرح مي كنند

، عملي است غير اخالقي كه بعلت محدوديت منابع موجب          استفاده نامطلوب و بيش از حد نياز از خدمات بهداشتي و درماني            •
 . ان نيازمند واقعي از خدمات مذكور مي گردداي از بيمار محروميت عده

.  است سالمت براي همه   توزيع عادالنه منابع و استفاده بهينه از منابع موجود براي تحقق هدف               هدف نهايي اقتصاد بهداشت    •
 و  هاي بهداشتي  تواند موجب كارايي و اثر بخشي هر چه بيشتر نظام           هاي اقتصاد بهداشت مي    از اين رو بهره گيري از روش       

 .درماني در تمام جهان گردد

  (http://www.persianblog.com)دكتر ايرج كريمي 
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 اصالح بخش سالمت 

Health Sector Reform 
 

 
 **، دكتر حسين ملك افضلي*)ره(شادپور دكتر كامل 

 كارشناس وزارت بهداشت* 

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران** 

 

 هداف درس ا
 

 : نتظار مي رود فراگيرنده، پس از گذراندن اين درس، بتواندا 

 
 اصالح بخش سالمت را تعريف كند 

  شرح دهدنقش مراقبت هاي اوليه بهداشتي در تحول نظام بهداشتي را 

 با ذكر نمونه هايي  ضرورت اصالح بخش سالمت را توضيح دهد 

 از تجربه هاي موجود براي تبيين ضرورت اصالح بخش سالمت استفاده كند 

 تناقض هاي موجود بر سر راه اصالح بخش سالمت در كشور هاي در حال توسعه را تحليل كند 

 و در حال توسعه را مقايسه كندتفاوت ميان هدف هاي اصالح در كشور هاي توسعه يافته  

 .گام هاي منطقي براي اقدام به اصالح بخش سالمت را پيشنهاد كند 
 

 

 بيان مساله ) 1

عرضه خدمات بهداشت و درمان در شكل سازمان يافته و منظم به طور عمده پس از خاتمه جنگ دوم                      
 به وضعيت خاص دنيا در سال هاي پس        بنا.  جهاني و بويژه پس از شكل گيري سازمان جهاني بهداشت متداول شد           

. از جنگ در آغاز، استراتژي سازمان جهاني بهداشت مبارزه با بيماري هايي بود كه ابتال يا مرگ فراوان داشتند                       
 و با برپايي سازمان هايي مستقل يا نيمه مستقل           برنامه هاي عمودي مبارزه با اين بيماري ها نيز بيشتر در قالب           
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 .صورت مي گرفت
ذشت دو دهه از پي گيري استراتژي برنامه هاي عمودي، پس از تحليل وضعيت بهداشتي مناطق                   با گ 

به )  Primary Health Care)  PHC =، رويكرد مراقبت هاي اوليه بهداشتي       1970مختلف جهان در آغاز دهه       
ه اي موثر براي   جنبش جهاني مراقبت هاي اوليه بهداشتي، در زمان خود وسيل          .  جامعه جهاني بهداشت عرضه شد     

تغيير از نگرش درماني به      :   شد و در تغيير تفكر و نگرش جهاني، سهمي عمده يافت                اصالح بخش سالمت  
مراقبت هاي ارتقايي و پيشگيري؛ از مراقبت بيمارستاني به مراقبت در جامعه؛ از بهداشت فردي به بهداشت                        

 كه از   برنامه هاي ادغام يافته  دي و غالبا سيار به      عمومي؛ از بهداشت شهري به سالمت روستا و از برنامه هاي عمو          
مراقبت هاي اوليه بهداشتي توانست سالمت را به عامل هاي           .  طريق گسترش واحد هاي مستقر، عرضه مي شود       

مراقبت هاي اوليه بهداشتي وظيفه و      .  تعيين كننده آن كه غالبا بيرون از بخش بهداشت قرار داشت پيوند دهد                
ا در تامين سالمت خود آنان مورد تاكيد قرار داد و به صراحت اين پيام را با مسئوالن عرضه                        مسئوليت مردم ر  

. بايد خدمات را تا آنجا كه ميسر است به جايي كه مردم كار يا زندگي مي كنند نزديك سازند                  خدمات در ميان نهاد كه      
احد هاي درون بخش بهداشت و چه در ميان         ـ چه در ميان و     همكاريمراقبت هاي اوليه بر مفهوم هاي اساسي مانند       

، تاكيد داشت و    بخش هاي مرتبط با سالمت ـ ، توزيع قدرت سازماني و تمركززدايي و توسعه عدالت در سالمت                  
 .دارد

در دو دهة گذشته بسياري از نظام هاي عرضه خدمات بهداشت و درمان در كشور هاي توسعه يافته و در                    
 زيرساخت هاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي پا گرفت و هرچند وقت يك بار، تبعات               حال توسعه بر پايه اي اصول و      

 .به كارگيري اين رويكرد جهاني تحليل شد
در كشور ما، پس از انقالب اسالمي، نظام عرضه خدمات بهداشت و درمان، با استفاده از تجربه هاي                       

نحوه توسعه خدمات پزشكي و     ( از انقالب    جهاني در شوروي سابق و چين و تجربيات كشوري در سال هاي پيش            
و )  بهداشتي در آذربايجان غربي، كوار شيراز، الشتر لرستان، و شميرانات تهران و همچنين تجربيات هشتگرد كرج                 

آنچه به تدريج در باره تفكر مراقبت هاي اوليه بهداشتي انتشار مي يافت طراحي شد و در عمل به دستاورد هاي                       
 .مهمي دست يافت

ي در بهترين شرايط، اگر سازماني روزي بر پايه واقعيت هاي موجود و در پاسخگويي به نيازهاي جامعه                  حت
سازمان نيز همچون   .  بر پا شود به تدريج با تغيير شرايط بيروني توان پاسخگويي خود به نياز ها را از دست مي دهد                   

مندي را پشت سر مي گذارد و ممكن است         ؛ مراحل رشد، بلوغ، ميانسالي و سال       موجود زنده، عمري مشخص دارد     
چون از وقوع تغييرات بيروني گريزي نيست هر قدر سازمان، بسته تر و انعطاف ناپذيرتر                  .  روزي مرگش فرا رسد   

از اين رو تعيين نقطه اي استقرار سازمان بر        .  باشد، سرعت تحليل رفتن توان پاسخگويي آن به نيازها بيشتر مي شود          
براي آنكه سازمان،   .  ي از مولفه هايي است كه الگو و روش اصالح سازمان را مشخص مي كند             روي نمودار عمر، يك   

از منحني عمر آن به اجرا در آيد تا         )  اوپتيموم(همواره پويا و جوان باقي بماند، بايد اقدام هاي اصالحي در نقطه اي مطلوب             
 .نواده و جامعه را از دست ندهدسازمان، توان تعامل با محيط و سازگاري با نيازهاي جديد فرد، خا

امروز موضوعات موثر همچون جهاني شدن، اقتصاد بازار، آزاد سازي، استفاده افراطي از فنĤوري ها،                     
خصوصي سازي، شهرنشيني و ديگرگون شدن الگوي بيماري ها در كنار فقر و گاه حوادث طبيعي، حفظ                           
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ه است و نياز به تحول سازمان هاي مبتني بر تفكر               دستاوردهاي مراقبت هاي اوليه بهداشتي را دشوار ساخت         
 .مراقبت هاي اوليه بهداشتي و اصالح بخش سالمت اجتناب ناپذير مي نمايد

برقراري عدالت در   ،  بهبود بخشيدن به كارايي    براي   تغيير هدفدار و مستمر   اصالح بخش سالمت را     
 . براي اين بخش تعريف كرده اندي مناسببرخورداري مردم از خدمات، اثر بخشي فعاليت ها و تامين مال

روشن است كه فرايند اصالح بايد به فراتر از تعريف هدف هاي سياسي و بحث در باره جهت گيري هاي                    
بدون تغيير در چند و چون تامين مالي و بدون تغيير ساختار،             .  ايدئولوژيك نظام مراقبت هاي بهداشتي كشانده شود     

 .در نخواهند بود از پس مسائلي كه در باال به آنها اشاره شد برآينداحتماال نظام هاي بهداشتي قا

 ضرورت هاي امروزه اصالح بخش سالمت كدام است؟) 2

با وجود گونه گوني نظام هاي عرضه خدمات در كشور هاي مختلف جهان، مسائلي كه كشورهاي در حال                 
 .به رويند همسان است توسعه با آن ها رو

 .يد كشور آن اندازه نيست كه برآوردن توقع از اين بخش را ميسر سازدسهم بخش بهداشت از تول •
به اين معني كه اعتبارات صرف      .  كارايي ندارد )  پول، نيروي انساني، تجهيزات و اطالعات     (مصرف منابع    •

كارهايي مي شود كه هزينه ـ اثربخشي آن ها محدود است؛ آنچه صرف حقوق و دستمزد مي شود به                      
زينه هاي عمليات تامين سالمت است؛ در بسياري از كشور ها، در درون بخش بهداشت              مراتب بيشتر از ه   

آنچه به مراقبت هاي سطح سوم اختصاص مي يابد بسيار بيشتر از سهم مراقبت هاي اوليه بهداشتي است؛                 
 كيفيت خدمات، مطلوب نيست؛ اعتبارات به جاهايي نمي رود كه بدان احتياج دارند؛ كنترل اينكه پول                   

 .صرف چه مي شود آسان نيست؛ و شيوه تدارك كاالها و خدمات در عمل پول را از ارزش تهي مي كند
فقر، بعد مسافت، جنس،    :  اين اشكال عامل هاي گوناگون دارد    .  دسترسي مردم به خدمات، مطلوب نيست      •

از راه تماس    مانند بيماري هاي منتقله     (سن، بيكاري، فراهم نبودن امكان درمان برخي از بيماري ها              
 .و برنامه ريزي نادرست خدمات) جنسي

به سبب كيفيت نامطلوب مراقبت ها، در بسياري از كشور ها استفاده           :  خدمات، پاسخگوي نياز مردم نيست     •
در بخش دولتي مردم با كاركناني      .  از خدماتي كه دولت ارائه مي كند بسيار كمتر از آنست كه انتظار مي رود            

ياد برده اند و آموزش كافي نمي بينند؛ صف هاي        انگيزه ندارند، آموخته هاي خود را از     به رو مي شوند كه      رو
انتظار طوالني و ساعت هاي كار مراكز دولتي در قياس با زمان هاي كار مردم نامناسب است؛ داروها و                     

 در بخش خصوصي نيز، مردم ممكن است       .  وسايل كافي نيست؛ و از خلوت و حريم اثري ديده نمي شود           
در خطر سوء استفاده هاي مالي قرار گيرند بي آنكه براي محافظت آنان از تحمل درمان هاي مخاطره آميز                 

 .تضميني در ميان باشد
در عصر ما   .  گذار جمعيتي و گذر بهداشتي به تدريج اثر خود را بر سياستگذاران بهداشتي تحميل مي كند                 •

بيماري هاي غير واگيردار، و افزايش         افزايش هيچ سياستگذاري قادر نيست به اوج و حضيض باروري،          
اين تغيير در ساختار جمعيت و الگوي بيماري ها، برقراري اولويت هاي نو در               .  سالمندان، بي اعتنا بماند    
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 .تامين مالي و تنوع خدمات را ايجاب مي كند
 افزودن  براي كشور هاي در حال توسعه، مهمترين دليل اصالح بخش سالمت، درك اهميت سالمت در                •

 Disabilityمفهوم نشانگري چون سال هاي سر شده عمر با ناتواني           .  به بهره وري نيروي كار است       
Adjusted Life  Year (DALY)  (            ـ  آشكارا نشان دهنده تاثير كيفيت سياست هاي دولت بر سالمت

 .است
، خارج از اراده و       نشان داد كه در محيط هاي پرآشوب كشور هاي در حال توسعه، حوادث              زامبياتجربه   •

وزارتخانه ها دائما در فشار مستقل      .  كه از آن حوادث متاثر است       كنترل سازمان يا بخشي پيش مي رود      
شدن هرچه بيشتراند و در همان حال هرچه براي اثر گذاردن بر تخصيص منابع بيشتر تقال مي كنند                       

ن، در تغيير سريع و خارج از درك و         اين محيط، پرآشوب، پيچيده، نامطمئ    .  وضعيت آن ها خراب تر مي شود    
آنچه در زامبيا به داد كشور رسيد تغيير باور رهبران در باره ضرورت بكارگيري استراتژي هاي               .  كنترل است 

 .اصالح براي برخورد با محيط متالطم سياسي بود
 محيط هايي  ترويج:  موسسه هاي بين المللي امروزه سه چيز را معرف كيفيت سياست هاي بهداشتي مي دانند           •

كه خانواده را به ارتقاي سالمت توانا سازد، افزايش آنچه دولت صرف سالمت مي كند، و افزودن به تنوع                   
 تدريج مالك   به.  ميان آن ها  موسسه هاي عرضه كننده خدمات بهداشت و درمان و ايجاد رقابت در               

ا به سوي تقويت سياست هاي      ، از كمك به پروژه ها يا برنامه ه         Donorsسازمان هاي بين المللي كمك    
 پيشنهاد مي كرد كه كشورها در اصالح بخش سالمت            1995يونيسف در سال     .  كالن گرايش مي يابد  

تاكيد را بر افزودن به خواست و عزم سياسي، پي ريزي اقدام هاي چند بخشي، و بسيج مردم براي توجه                     
 بر تغييرات ساختاري    1990الحات دهه   در سوئد، عمده ترين اص   .  به سالمت كودكان و مادران قرار دهند       

اصالحات جديد سوئد بر انتخاب     .  تكيه داشت تا شورا هاي بهداشتي استان تامين كننده خدمات قرار گيرند          
بيمار، تفكيك عرضه كننده و خريدار، پرداخت بر مبناي كاركرد عرضه كننده و افزايش رقابت در ميان                    

 .عرضه كنندگان تاكيد دارد

  سالمت با چه تناقض هايي رو به روست؟اصالح بخش) 3

اصالح بخش سالمت، در دهه گذشته موضوع مورد عالقه همه جهان بوده و بويژه كشور هاي در حال توسعه                   
با وجود اين كمتر توجه شده است       .  همواره تحت فشار بوده اند كه نظام بهداشتي خود را تغيير دهند و اصالح كنند              

 : ر هاي در حال توسعه، با چند تناقض ذاتي رو به رو است، در كشوكه اصالح بخش سالمت
همواره از بخش دولتي عرضه خدمات بهداشت و درمان در كشور هاي در حال توسعه انتقاد مي شود كه                     •

ولي .  .  .  كارايي و كفايت ندارند، خسته اند، انگيزه تفكر و كار ندارند، مطالعه نمي كنند، ياد نمي گيرند و                   
بسياري از برنامه هاي   !  مه اين خصوصيات است كه بايد به اصالح خود دست بزند              همين بخش با ه    

اصالحي نيازمند توان ها و مهارت هاي درخور براي تحليل سياست ها، تحقيق، مطلوبيت مديريت، كارا                 
 .ساختن اطالعات و پشتيباني هاي كارساز است كه نظام هاي مشمول انتقاد از آن بي بهره اند

 اصالح بخش سالمت، ظرفيت سازي در زمينه هاي فني، مديريتي و تدابير استراتژيك را               درست است كه   •
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از هدف هاي جذاب خود اعالم مي كند ولي نظام هاي كنوني كشور هاي در حال توسعه چگونه بايد از پس                  
 آن برآيند؟

جرم يكي از هدف هاي متداول اصالحات در بخش بهداشت، كوچك كردن واحدهاي دولتي است كه ال                 •
ناامني .  با حجم نسبتا زياد جا به جايي هاي كارمندان و خاتمه دادن به خدمت شماري از آنان همراه است                  

شغلي ناشي از اصالحات، دربر گيرنده يكي ديگر از تناقض هاي ذاتي اصالح است كه به دست گروهي از                   
 .كاركنان براي جمعي ديگر پديد مي آيد

ولي غالبا فراموش مي شود كه غير        .  صالح بخش سالمت است    ، يكي از ضرورت هاي ا      تمركززدايي •
متمركز ساختن قدرت و اختيار مديريت، ناگزير بايد همپاي تمركز توان نظارت، كسب اطالع و تبديل                    

بي توجهي به اين تناقص، در عمل، فاجعه بار          .  حاصل اين دو به استراتژي ها و هدف هاي نو پيش رود           
 .مي شود

 ش سالمت محتواي اصالح بخ) 4

برخي معتقدند در جريان اصالح بخش سالمت تكيه افراطي بر محتوا، خطا است زيرا سبب غفلت از                      
چنانكه .  فرايند هاي اجرا و ناديده گرفتن تغيير هايي مي شود كه بايد در سازمان و نحوه اداره كردن آن پديد آورد                     

ر اصالحات، عوض مي كند و آنگاه گرفتن پول از         تكيه بيش از حد بر جنبه هاي اقتصادي، جاي هدف و وسيله را د             
مراجعان، به تدريج خود يك هدف مي شود و هدف اصلي كه استفاده از اين منابع براي گسترش خدمات بود از ياد                      

در شرايطي كه يكي از هدف هاي عمده اصالح، عدالت اعالم مي شود ممكن است دريافت پول از مراجعان                    يا  .  مي رود
 .دن قشر هاي فقير و بسط بي عدالتي شودسبب محروم مان

در كشور هاي صنعتي شده، محتواي اصالح نظام بهداشتي مقابله با رشد بي رمق اقتصادي، سالمندي                   
جمعيت، توقع روزافزون مردم، و افزايش هزينه تكنولوژي هاي پزشكي، در شرايطي است كه معموال پوشش                      

در كشورهاي در حال توسعه، اصالحات       .  خدمات، مطلوب است  خدمات، همگاني؛ دسترسي مردم، كامل و كيفيت          
بخش بهداشت بايد گذشته از برقراري عدالت و افزون به كارايي و اثربخشي خدمات، تغيير در روش هاي تامين مالي و                     

 .تمركززدايي را، به عنوان شاخص ترين تغيير در ساختار و عملكرد مديريت، مضمون كار خويش قرار دهد
 

  (Financing)ير در وضعيت تامين مالي  تغي) الف

؛ و  ايجاد يا وصول درآمد    :  در تامين مالي براي حفظ يا ارتقاي سالمت، دو جزء عمده وجود دارد                   
در اصالح بخش سالمت، بويژه در كشورهاي در حال توسعه پرداختن به هر دو جزء ضرورت                    .  تخصيص منابع 

رخ تورم، فزاينده و شديد است و قدرت خريد هر واحد از پول رو به                در بيشتر كشور هاي در حال توسعه، كه ن       .  دارد
كاهش دارد حتي اگر قدر مطلق اعتبارات بخش بهداشت در طول زمان افزايش يابد ممكن است در عمل منابع                       

به عنوان مثال در جمهوري اسالمي ايران نسبت ميان بودجه عمومي            .  مالي موثرتري را در اختيار بخش قرار ندهد       
 . بوده است1 به شرح جدول شماره 1377 و 1367، 1357صوب و بودجه فصل بهداشت و درمان در سال هاي م
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 و  1367،  1357ـ تغييرات بودجه عمومي و بودجه فصل بهداشت و درمان كشور در سال هاي              1جدول  
 ) بر حسب ميليارد ريال( 1377

 

1377 1367 
 

1357 
سال 

                     بودجه  

 بودجه عمومي مصوب            9/2934 8/4394 95020

بودجه فصل بهداشت و درمان    6/100 6/481 5/5768
 

 برابر و   5/1 نشان مي دهد كه در دهه اول انقالب اسالمي، بودجه عمومي به تقريب                  1جدول شماره   
. عددي است ميان صفر و يك      (مين دوره ضريب جيني      در ه .   برابر شده است   8/4بودجه فصل بهداشت و درمان       

 نزديكتر  1هرچه به صفر نزديكتر باشد نشانه توزيع عادالنه  تر ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه است و هرچه به                       
 رسيده كه معرف عدالت      3996/0 به   4752/0 نيز از حدود      )در توزيع درآمد خواهد بود      شود معرف نابرابري بيشتر   

 برابر  12 برابر و اعتبارات فصل،      22بودجه عمومي دولت    )  1377 تا   1367(در دهه دوم،    .  توزيع منابع است  بيشتر در   
) 3992/0  (1373-75همين فاصله، كاهش ضريب جيني، آهنگي كُند تر يافته و حتي در سال هاي                در.  شده است 

 .بوده است) 3981/0 (1368-72بيشتر از رقم سال هاي 
اد هاي اصلي نظام بهداشتي تا به اين حد دچار اختالل باشد با بهترين ساختار نيز                   وقتي يكي از درون د   

اين نكته، اهميت نگرش و عملكرد مقام هاي تصميم گير و اثر          .  ممكن است تالش مسئوالن اجرايي به جايي نرسد       
ت است كه با بيشترين      اين نيز درس  .  رفتار هاي قدرت طلبانه و يكسو در پرداختن به سالمت جامعه را مي نماياند             

منابع مالي اگر ساختار درون بخش براي توزيع منطقي اعتبارات و هزينه كردن بهنجار آن ها سازمان نيافته باشد                     
 .الزاما در خدمت هدف هاي عدالت طلبانه و برحق نخواهد بود

بازگشت ]  دار و مزمن  از بيماري هاي واگيردار و حاد به ناراحتي هاي غير واگير         [با تغيير الگوي بيماري ها      
به .  سرمايه اجتماعي در بخش بهداشت كمتر مي شود و تجديد نظر در تامين مالي حساسيت و اهميت بيشتر مي يابد                 

عبارت ديگر، بهبود وضعيت بهداشتي، نياز به اعتبارات را نه فقط كم نمي كند بلكه افزايش مي دهد كشور ما امروز                     
 .در چنين وضعيتي قرار دارد

 جنبه هاي اصالح تامين مالي، تنوع بخشيدن به راه هاي كسب درآمد، از راه معمول كردن سهم                   يكي از 
استفاده كنندگان از خدمات، تشويق مردم به سرمايه گذاري در خدمات بهداشت و درمان، و برقراري نظام هاي بيمه                  

 .اجتماعي و خصوصي است
اند كه از اعتبارات دولت براي تامين سالمت          در سال هاي اخير، كشور هاي در حال توسعه تشويق شده           

براي دولت ها همواره تعيين و اعالم      .  بكاهند و در عوض به آنچه استفاده كنندگان از خدمات مي پردازند تكيه كنند             
سهمي كه بايد مصرف كنندگان خدمات بپردازند يا افزودن به بهاي خدمات آسانتر از بازنگري در توزيع منابع بوده                    

را بازنگري در تخصيص منابع، گذشته از نياز به كارشناسي و مهارت، در افتادن با مراجع قدرت و صاحبان                    زي.  است
 .نفوذ را نيز ايجاب مي كند
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از آنجا كه در بسياري از كشور ها يارانه هاي دولتي توزيع مطلوب و عادالنه ندارد، تعرفه هاي خدمات                     
ي ندارد، توزيع غيرعادالنه عمال دست مناطق محروم را كوتاه نگاه            قديمي و فاقد جاذبه است، خدمات دولتي كاراي       

در عمل، بازيافت هزينه     .  مي دارد و هر كس با نوعي پرداخت خاص كوشش مي كند، خدمات بهتري دريافت كنـد               
)Cost Recovery  (                   هدف !    زمينه مساعد دارد و پيش از آنكه به طور رسمي اعالم شود، عمال شروع شده است

) سواي آنچه صرف حقوق و مزايا مي شود      ( كه از اين راه كمك هاي فوري به هزينه هاي جاري خدمات دولت             آنست
 .تزريق گردد

ميزان :  تجربه نشان مي دهد كه در كشور هاي در حال توسعه، باز يافت هزينه، سياستي موفق نبوده است                  
ه بدست مي آيد زيادتر است، معافيت هاي حق و        بازيافت اندك است، گاه هزينه هاي اداري جمع آوري وجوه از آنچ           

چندان كه در مجموع نه چيزي عمده بر منابع           .  .  .  ناحق كم نيست، نشت وجوه جمع آوري شده بسيار است و               
در كشور هاي توسعه يافته، بهبود عملكرد       .  دولت مي افزايد و نه به عدالت بيشتر يا كارايي خدمات منجر مي شود              

 .يير رفتار عرضه كنندگان خدمات بوده است نه پرداخت هاي استفاده كنندگان از خدماتبخش بهداشت حاصل تغ
وقتي ايجاد يا وصول درآمد وضعيتي معقول يابد، آنگاه تخصيص درست و عادالنه منابع در گرو ساختار                    

ع بر پايه   الزمه اين كار شناخت نياز، و تخصيص مناب        .  بهنجار و سياست هاي حاكم بر بخش بهداشت خواهد بود          
 .اولويت ها، دور از مناقشات و فشار هاي سياسي است

 
 تمركززدايي ) ب

 طرفداران مديريت نوين دولتي و همه آنان كه براي حكومت هاي دموكراتيك محلّي ارزش قائلند                     
مله تمركززدايي ازج .  فكر تمركززدايي، پرجاذبه است    .  تمركززدايي را ابزار توانمندسازي مديران محلي مي دانند         

 .موضوعاتي است كه حتي صاحبان آراي بسيار متفاوت در باره آن به اتفاق نظر مي رسند
واگذاري )  ب( در سطح مركزي؛     ـ كاستن از تراكم وظايف    )  الف(:   سه جنبه عمده دارد      تمركززدايي

 و   از سطوح كلّي نگر بخش مركزي دولت به گروه هاي تخصصي تر و خودگردان مانند موسسات تخصصي                 وظايف
با نشر  .   از قسمت مركزي به سطوح استاني و شهرستاني يا شهرداري ها            انتقال وظايف )  ج(واحد هاي استاني؛ و    

رده چهارمي نيز به اين سه اضافه مي شود و آن انتقال وظايف از دولت               .  نظريه هاي مربوط به مديريت نوين دولتي     
بنابراين اگر حكومت مركزي به شورا هاي       .  استبه غير دولت، مانند بخش خصوصي يا سازمان هاي غير دولتي              

منتخب محلّي اختيار نظارت كردن دهد؛ يا اگر وزارتخانه اي فعاليت هاي خدماتي خود را با قرارداد به شركتي                        
خصوصي واگذارد؛ يا مسئولي در استان موافقت كند كه مثال بيمارستان شهرستان درصدي از بودجه ساالنه خود را                   

 . در ميان سرفصل هاي اصلي بودجه جا به جا كنــد جملگي از مصاديق تمركززدايي خواهد بودبدون موافقت وي
درست است كه همگان در باره مزاياي تمركززدايي سخن مي گويند ولي در اين زمينه بايد به چند نكته                    

 : توجه داشت 
كززدايي در ذات خود    تمركزگرايي مفرط در طول ساليان، اين فرض را توجيه پذير ساخته است كه تمر                 •

ممكن است در   .  شاهدي در دست نيست كه اعتبار كلي اين فرض را نشان دهد               .  پديده اي نيكوست 
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در چنين  .  در مواردي، دولت هاي مركزي، خود از نظر متخصصان قابل، كمبود دارند           .  شرايطي معتبر باشد  
عدود افراد قابل در سطح مركزي به       تمركز بخشيدن به مهارت ها در سطح مركزي قطعا بهتر است تا م           شرايط،  

 .كار تربيت متخصصان توانا گمارده شوند
جاذبه تمركززدايي گاه سبب مي شود اختيار ها و وظايف، بدون زمينه پردازي و ظرفيت سازي و به طور                     •

يكي از  .  صوري به نقاطي واگذار شود كه بسياري از افراد آن نمي دانند نظام چيست و چه بايد بكنند                     
بعضي از روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي، مصرّانه از         ":   پيشين بهداشت در كشورمان مي گفت        وزراي

من مي خواهند به جاي واگذاري كار دشوار تصميم گيري به استان ها و به روساي دانشگاه ها، خود تصميم                 
  0 !"بگيرم و فقط نتيجه تصميم را براي اجرا به آن ها ابالغ كنم

هاي آمريكاي التين و بسيار بيشتر از آن در روسيه و چين به سبب بحران هاي مالي و                  در بخشي از كشور     •
آشوب هاي سياسي، بخش عمده از اختيارات مالي و قدرت هاي بالفعل از مركز به سطوح استاني و                        

در .  پايين تر از آن واگذار شده است ولي تا آنجا كه به دولت مربوط مي شود تمركززدايي، داوطلبانه نيست                 
مثال مسئول  .  نتيجه اختيار هاي تفويض شده ممكن است بسيار شكننده باشد و عمري كوتاه بيابد                   

بهداشت استان به مدير بيمارستان اجازه مي دهد درصدي از بودجه ساالنه خود را بدون موافقت كتبي وي                 
 اعالم  "زداييتمركز"ميان سرفصل هاي بودجه جابه جا كند اين كار با سر و صداي بسيار به عنوان                    

سالي بعد مسئول اختيار دهنده به بهانه استفاده سوء از اين اجازه آن را قطع مي كند و اوضاع به                     .  مي شود
 .حال اول باز مي گردد و اين بار احدي پيدا نمي شود كه مبنا و مزاياي اين تمركز را اعالم دارد

اندك است، سياسيون محلي با قدرتي      وقتي اعتبارات بخش بهداشت محدود و سهم سازمان هاي محلّي            •
بيشتر از همتايان مركزي خويش عمل مي كنند و مثال بسيار امكان دارد كه منابع مالي را بيش از                          

يا بودجه ها به دلخواه مديران، صرف توسعه         .  فعاليت هاي پيشگير به سوي خدمات درماني سوق دهند         
ت نظارت قانونمند و جدي از جانب مركز را به           اين واقعيت اهمي  .  عرض و طول دستگاه هاي اداري شود      

 .نسبت گسترش تمركززدايي، نشان مي دهد
پيش نويس اوليه برنامه اصالحات در زامبيا به شهرستان ها و بيمارستان ها اين اختيار را داده بود كه خود                     •

هرستان هاي داراي  در عمل چنين شد كه ش     .  در باره تعرفه ها، هزينه ها و استخدام كاركنان تصميم بگيرند        
جمعيت ثروتمند و بيمارستان هاي سطح سوم كه بيشترين درآمد را داشتند توانستند كاركنان بيشتر و                    

به اين ترتيب تمركززدايي به نابرابري هايي كه قرار بود به رفع آن ها بكوشد عمق و                 .  بهتري جذب كنند  
ري موثر براي تخصيص عادالنه منابع       پا به پاي گسترش تمركززدايي، بكارگيري تدابي        .  وسعت بخشيد 
 .اهميت دارد

بايد پذيرفت كه تعهد به تمركززدايي و قرار دادن شهرستان به عنوان اساس مديريت كه در آن برنامه ريزي و                     
 .اجرا مسير از پايين به باال دارد چند نياز جديد را پديد مي آورد

در اجراي  )  فني، مديريتي، و پشتيباني    (نساني  نياز به ظرفيت سازي براي غلبه بر تنگنا هاي نيروي ا              )1
 اصالحات 
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نياز به عرضه خدمات ادغام يافته براي آنكه پاسخ گفتن به مسائل بهداشتي به صرفه تر باشد و بتوان چند                     )2
 . يا يك نفر را براي پاسخگويي به چند نياز به كار گرفتنياز را در مراجعه اي واحد پاسخ گفت و

 مشاركت مردم و توجه به نقش و توان بخش خصوصي نياز به منظور داشتن  )3
 .اثربخش خدمات كه كشور از عهده ارائه آن ها برآيد) Package(ضرورت تهيه بسته اي  )4

با واگذاري مسئوليت ها، وزارت بهداشت در سطح مركزي بسيار كوچكتر مي شود و امكان آن مي يابد كه                      
ان و شهرستان اعزام دارد، نظارت كند و بر مبناي اطالعاتي كه از              نمايندگان مطلع خود را به واحدهاي اجرايي است       

 .سطوح اجرايي دريافت مي كند اولويت ها را تشخيص دهد و به مقتضاي آن سياستگذاري كند
 
 تغيير در عملكرد وزارت بهداشت  ) ج

ي دولتي  در باره شكل مديريت سازمان ها    .  تغيير وزارت بهداشت بخشي از اصالحات در كل دولت است          
 : چهار نظر گاه عمده وجود دارد
 در اين ديدگاه تاكيد اساسي بر شرح شغل، زنجيرة سلسله مراتبيِ دستورات و                     :بوروكراسي سنتي   

 .وظيفه است) يا انجام ندادن(مسئوليت پذيري در برابر انجام دادن 
نسبت به آن   در اين نگرش نوعي كسب هويت از سازمان و احساس غرور                :  الگوي سازمان ژاپني     
اين نظريه با حد اكثر انعطاف پذيري در اشتغال و حد اقل سلسله مراتب آميخته                .  مهمترين انگيزه كار قرار مي گيرد    

قرارداد هاي درازمدت يا مادام العمر استخدام، شايسته گزيني در سنين جواني و تعهد آموزش ضمن خدمت از                 .  است
 .ويژگي هاي اين نظرگاه است

 به نظر پيروان اين نگرش آدمي زماني مي تواند خوب كار كند كه در حرفه اي آموزش                  :دانش حرفه اي   
 .به چنين كساني است كه مي توان در تشخيص درست و استفاده از شم و شعور، اعتماد كرد. كافي بيابد

خته  با اينكه مديريت نوين دولتي جهاني شده است هنوز اين جنبش بنيانگذار شنا              :مديريت نوين دولتي    
ارزش در برابر   "شده ندارد، متن مشخصي براي آن نوشته نشده است، نامي واحد ندارد و گاه با عنوان تئوري                      

مديريت نوين دولتي را مي توان در سه        .   از آن نام مي برند     "مديريت هدفدار " يا   "مدرنيزاسيون دولت "  "پول
 : جزء اصلي خالصه كرد

 به نوعي كه     ”عرضه خدمات “ از   ”سياستگذاري و تامين مالي   “ جدا ساختن وظيفه حكومت در باره        )الف(
واحد هاي مركزي وزارتخانه كار هاي سياستگذاري و تامين مالي را دنبال كنند و عرضه خدمات، تا آنجاكه ممكن                    

واحد هاي اجرايي  .  است در قالب قرار داد هايي كه خود به صورت رقابتي شكل مي گيرد، به شهرستان ها محول شود               
 .كن است دولتي، خصوصي، يا غير دولتي باشندمم

:  جزء دوم، فراهم ساختن انگيزه هاي كار براي كاركنان در وجه فردي يا گروه هاي كوچك است                     )ب(
 استخدام يا اخراج مي شوند و حقوق مي گيرند و ارتقا           بر مبناي كار و عملكردشان    كاركنان تا آنجا كه ممكن است       

مديريت نوين دولتي با امنيت شغلي،      .  منظم توسط مديران بالفصل آنان ارزيابي مي شود      مي يابند و كارشان به طور      
پاداش يا ارتقاء بر    .  ارتقا و افزايش دستمزد بر حسب سال هاي تجربه، ارشديت، يا سال هاي خدمت ميانه اي ندارد               
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 .ردپايه ارزيابي هاي درازمدت طرز كار و برخي استانداردها و شرايط خدمت صورت مي گي
 سومين جزء تاكيد بر سنجش يا اندازه گيري براي تعيين هدف هاي سياست دولت، تخصيص منابع،                  )ج(

 .و ارزيابي عملكرد افراد و موسسات است
قضاوت در باره اينكه تا به امروز مديريت نوين دولتي چقدر توانسته است اصالح نظام دولتي در                          

زيرا در عمل مديريت نوين دولتي بسته اي آماده         .  هد آسان نيست  كشورهاي در حال توسعه را تحت تاثير قرار د          
بسياري از سياستگذاران كه در متناسب بودن كل        .  هر كس مي تواند به هر تعداد از اجزاي آن را انتخاب كند           .  نيست

 داشت كه   مي توان انتظار .  مديريت نوين دولتي ترديد مي كنند بعضي از اجزاي آن را بسيار مفيد و جالب يافته اند                 
 .شمار تجارب مفيد استفاده از مديريت نوين دولتي افزايش يابد

  ـ  همكاري و رقابت )د(
همكاري با بخش خصوصي و سازمان هاي غيردولتي و تشويق رقابت در همه زمينه ها از عرضه كنندگان                 

.  بخش سالمت است   خدمات باليني تا كساني كه به رفع نياز هاي پشتيباني كمك مي كنند از هدف هاي اصالح                 
 .مقصد بايد افزايش كارايي فني و پاسخگو بودن در برابر مردم باشد

 محصول اصالح چه خواهد بود ؟) 4

 را به خدمات    دسترسي مردم  را افزايش دهد،     كارايي خدمات بنا به تعريف، اصالح بخش سالمت بايد           
 . برنامه هاي سالمت را ارتقاء دهدهزينه ـ اثر بخشيبيشتر كند و 

. است  (Output)و برونداد     (Input) نشان دهنده رابطه ميان درون داد         كاراييدر نگرش سيستمي،     
افزودن به كارايي به معناي برگرفتن برونداد بيشتر با درون داد ثابت يا همان اندازه برونداد در شرايط كاهش                         

 .معموال براي كارايي سه وجه مشخص ذكر مي شود. درون داد است
 

به اين معناست كه براي توليد محصولي معين، حداقل منابع بكار رود و يا اينكه مقدار                  ي ـ   كارايي فن 
در شبكه هاي بهداشت و درمان كشورمان، از آغاز بر مبناي             .  ثابت و معين منابع، محصول بيشتري فراهم آورد         

ياتي هر بهورز يا هر      براي قرار گرفتن در پوشش عمل      )  اوپتيموم(محاسبه هاي منطقي و رياضي، جمعيت مطلوب        
اگر مالحظات سياسي يا موجبات اضطراري موجب مي شد كه         .   نفر برآورد شده بود    1500خانه بهداشت نزديك به     
 و افزوده شدن    كاهش كارايي فني   نفر را در پوشش خود گيرد در عمل تن دادن به              600خانه بهداشت فقط مثال     

از نمونه هاي ناكارايي فني در       .  شدت از آن پرهيز مي شد      به همين دليل نيز به        .  بهاي واحد خدمات مي بود    
شبكه هاي بهداشت و درمان كشور تسهيالت زايماني است كه از ابتدا نيز در طراحي نظام، نامي از آن نبود و بعد ها                      

ني  در هزار، پيش بيني كردن تسهيالت زايما        30 يا   20در جامعه اي با ميزان تولد      .  به مالحظاتي به آن اضافه شد     
 هزار نفري به معناي آنست كه صرف نظر از سرمايه گذاري براي                40 يا حتي    20براي پاسخگويي به جمعيت      

احداث فضا هاي مورد نياز، در طول سال، سه ماما، يك خدمتگزار و يك راننده، مامور پاسخگويي به نيازي باشند                      
 جمع تصميم گيران آن روز، مجريان را با          . ساعت خالصه مي شود   24كه در يك زايمان و حد اكثر سه زايمان در            

 .چشم پوشيدن از راه هاي جايگزين به سمتي كشاندند كه معارض كارايي فني بود
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ـ    در شبكه هاي  .    به اين معني است كه هزينه هر جزء از برونداد به حداقل ممكن برسد               اثر بخشي هزينه 
از تكرار عين خدمتي در دو سطح متفاوت احتراز         بهداشت و درمان كشورمان همواره كوشش بر اين بوده است كه             

مركز (ناگزير در سطح باالتر از آن         .  اگر قرار است بهورز در خانه بهداشت به تزريق واكسن دست زند                .  شود
خانه هاي بهداشت  .  نخواهد بود )  توسط پزشك يا كاردان    (جايي براي ايمن سازي       )  بهداشتي درماني روستايي   
اگر جز اين بود آنگاه اثر بخشي        .  اشتي درماني روستايي با همين منطق پديد آمده اند         ضميمه در كنار مراكز بهد     

 .هزينه ايمن سازي در مراكز بهداشتي درماني روستايي كاهش مي يافت
ـ     به اين معناست كه درون داد ها به مقداري كه مردم را بيشتر راضي كند و در كاري                   كارايي تخصيصي 

به عنوان مثال ممكن است مادران مراجعه كننده به مركزي كه            .  بيشتر قايلند بكار افتد   كه مردم براي آن ها ارزش      
كارايي فني و اثر بخشي هزينه هاي آن در درجات باال قرار دارد و از آموزش و راهنمايي مادران در باره پايش رشد                       

سوء تغذيه كودكان به مشاوره هاي     كودكان دريغ نمي ورزد توقع داشته باشند كه عالوه بر اين آموزش ها، در باره                
اگر مركز به هر    .  پيچيده تر فني دست زند يا براي نمايش شيوه هاي پخت غذا و تغذيه كودك كارگاه هايي داير كند                

 .دليل نتواند يا نخواهد به اين نياز پاسخ دهد كارايي تخصصي آن تقليل خواهد يافت
ارايي، تصميم گيري ها و برنامه هاي همه ابعاد        در اصالح بخش سالمت كشورمان بايد صور گوناگون ك          

 .گيرد و ادامه يابد بر نظام بهداشتي را در
در .  در طراحي شبكه هاي بهداشت و درمان كشورمان مالك دسترسي مردم در شهر و روستا متفاوت بود                

شت در روستا هاي   روستاها ضابطه حد اكثر يك ساعت پياده روي تعيين كننده حد اكثر فاصله اي ميان خانه بهدا                  
در شهرها، با رعايت تراكم جمعيت هاي شهري، حتي در شهرهاي با كمترين تراكم نيز دسترسي جمعيت                 .  قمر بود 
بعدها، با ايجاد پايگاه هاي بهداشت     .   نفري به خدمات بهداشتي و درمان سرپايي عمومي سهل و سريع بود             10000

 .ميزان اين دسترسي افزايش يافت
 معياري است كه بايد در جريان گسترش شبكه ها و ادغام برنامه ها تحقق مي يافت                 يهزينه ـ اثربخش  

 بانك جهاني، هزينه ـ اثربخشي، معيار       1993در گزارش سال    .  ولي هرگز مشمول پژوهشي كنجكاوانه قرار نگرفت      
بخش خصوصي در آن    خدماتي كه   .  اصلي انتخاب مداخله هايي كه بايد هزينه آن ها را دولت بپردازد تلقي شده است            

ولي حتي در انتخاب اين گونه خدمات و              .  سودي نمي يابد بايد قطعا توسط دولت سرمايه گذاري شود               
يعني هدف بايد به حد اكثر رساندن منافع هر مداخله قرار           .  سرمايه گذاري ها نيز بايد مالك، هزينه ـ اثربخشي باشد       

 .ي كنيم ارزش پول، معادل هزينه ـ اثر بخشي خواهد بوددر اين حال، اگر منفعت بهداشتي را ارزش تلق. گيرد
.  به اين معني كه مرگ، ناتواني، بيماري          .   است ذهني؛و اثربخشي،    عينيمساله اينست كه هزينه،       

DALY    وQALY                    عيني، و نرخ تنزيل، ارزش نسبي هر سال از زندگي، اميد زندگي، و ناتواني نسبي همراه باهر ،
يعني هر محاسبه كننده مي تواند با تلقي خاص خود به نوعي محاسبه كند و                  .  ي است بيماري غير كشنده، ذهن    

 .هزينه ـ اثر بخشي ديگري به دست دهد
علت شكست  .  يكي ديگر از محصوالتي كه از اصالح بخش سالمت انتظار مي رود ظرفيت سازي است               

سرمايه خود به   .  ر نيروي انساني مي دانند   بسياري از طرح هاي توسعه را امروز توجه نكردن كافي به ايجاد ظرفيت د             
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 .خود به توليد و بهره وري نمي رسد مگر آنكه توان انساني و سازماني موجبات اين كار را فراهم آورد

 پيش نياز اصالح نظام بهداشتي ) 5

اصالح .  وجود نابساماني ها، لزوما به اين معنا نيست كه شدت نياز، اوضاع را به نفع اصالح تغيير خواهد داد                 
 : نظام بهداشتي به پيش نيازهايي احتياج دارد

 
 حمايت سياسي) 1

ولي رهبري هاي سياسي در بسياري از      .  رهبري سياسي براي تكوين اقدام هاي عملي اصالح ضرورت دارد        
كشور هاي در حال رشد، شكننده و كم دوام است و پيوند يافتن جريان اصالح به فرد يا گروهي خاص ممكن است                      

الزمه اين كار تحليل درست وضعيت، شناخت گروه هاي ذي نفع و مخالف اصالحات و                  .  زيان آن تمام شود    به  
استراتژي هاي روشن براي بر خورد با هر يك از اين طرف هاست تا جريان اصالح ضمن برخورداري از رهبري                       

 جاي ترديد باقي نمي گذارد كه      تجربه هاي اخير در اروپا و آمريكاي شمالي      .  سياسي، به استحكام ممكن دست يابد     
اين نكته در كشور هاي كمتر توسعه يافته كه         .  اصالح نظام بهداشتي فرايندي به شدت سياسي و پرمجادله است           

. عالوه بر طيف وسيع افراد موثر محلي، سازمان هاي بين المللي كمك نيز دخالت مي كنند، پيچيده تر مي شود                     
از اين رو نيازمند شجاعت     .   معناست كه ممكن است يك سر آن ناكامي باشد         سياسي بودن فرايند اصالحات به اين     

  در اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده، سبب هرج و مرج در جامعه و              اينديراگاندياقدام شجاعانه   .  و آمادگي است  
ه هايي پا  اگر ميل به ماندن در قدرت به هر قيمت در ميان باشد، هرگز چنين برنام                  .  شكست او در انتخابات شد     

 .نمي گيرد
 شناخت نظام بهداشتي) 2

آنچه ميان  .  مديريت و برنامه دارند و از اين نظر به هم شبيه اند           همه نظام هاي بهداشتي منابع و سازمان و      
در كنار همه نظام هاي    .  نظام ها تفاوت ايجاد مي كند طبيعت ارتباط ميان واحد ها و سازمان هاي گوناگون نظام است             

ولي رابطه اين حكومت با سالمت مردم چگونه است؟ تامين مالي همه خدمات با                 .  ومتي وجود دارد  بهداشت، حك 
خريدار بر آن حاكم است؟ خريداران سازماني كدام واحد هايند؟ سطح ملي يا                دولت است؟ رابطه عرضه كننده و      

ي هستند؟ فقط دولتي ها،      است؟ عرضه كنندگان چه كسان      شهرستان؟ قرار داد مي بندند؟ اين مناسبات قانونمند        
غيردولتي ها و بخش خصوصي نيز در كارند؟ غلبه با كدام وجه از خدمات است؟ بيمارستاني يا سرپايي؟ رابطه ميان                    

و جذب كنندگان آن ها چگونه است؟ تحقيقات چه وضعيتي            )  موسسات آموزشي :  (توليد كنندگان نيروي انساني    
ر سالمت چگونه است؟ مردم چگونه در كار سالمت دخالت داده مي شوند؟             دارد؟ رابطه با ديگر سازمان هاي موثر ب      

 .و بسياري از اين پرسش ها
 وضعيت تامين مالي در نظام بهداشتي) 3

كار هايي در   اينكه مردم چگونه و با چه ساز و        :  اين امر، در تعيين استراتژي هاي اصالح تاثير عمده دارد           
ند، وضعيت بيمه هاي اجباري يا خصوصي چگونه است؟ در كشور هايي كه           هزينه هاي تامين سالمت شراكت مي ورز    

سازمان هاي اعطا كننده   .  بخش عمده از منابع مالي، به كمك هاي خارجي تكيه دارد دشواري بسيار بيشتر است                
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 .كمك، چندان عالقه اي به حل مشكالت سيستميك ندارند و كمك به اين يا آن برنامه خاص را ترجيح مي دهند
 گردآوري اطالعات كافي) 4

محاسبه شاخص هايي  .   اطالعات جامع براي تحليل وضعيت و انتخاب استراتژي هاي موثر ضرورت دارد            
چون بار بيماري ها، و هزينه ـ فايده و هزينه ـ اثر بخشي مداخله هاي گوناگون امروز بسيار بيش از گذشته ميسر                       

 .شده است
 شناخت خصوصيات سازماني) 5

انتخاب بهترين استراتژي ها ميسر گردد اجراي آن ها قائم به وجود سازماني پويا و منطقي                   اگر روزي   
 .بود خواهد

زماني كه پيش نياز هاي يادشده فراهم باشد اتفاق هايي ممكن است موتور محرّك اصالحات قرار گيرد و                 
 : فرايند اصالح را سرعت بخشد مانند 

عامل بسيار بيشتر از تغييرات اپيدميولوژيك يا دموگرافيك          اين  .  تحول هاي شگرف سياسي و اقتصادي      •
مثال بارز اين عامل، تحول نظام هاي بهداشتي در كشور هاي اقمار اتحاد جماهير                .  موثر قرار مي گيرد  

 .شوروي سابق پس از فروپاشي است
ايي كه مسائل   در كشور ه .  رهايي كشور ها از جنگ هاي داخلي نظير آنچه در موزامبيك و كامبوج روي داد             •

اقتصادي يا كشمكش هاي داخلي به سقوط دولت منجر نشود اصالحات به انتظار فرا رسيدن شيوه نوين                  
ضرورت اصالحات در همه     به عنوان مثال در زامبيا با وجود احساس فوريت و         .  اداره كشور خواهد نشست   

 عصر پس از آپارتايد، اكنون       در.   به تعويق افتاد   1990، كار جدي تا انتخابات سال        1980سال هاي دهه   
 .شرايط براي اصالحات نظام بهداشتي در افريقاي جنوبي فراهم مي شود

 چه بايد كرد؟) 6

حل مساله اصالح نظام بهداشتي، همانند هر مساله ديگر در گرو گام هاي سنجيده و حساب شده است،                    
 : يعني

 . ستاينكه كدام جنبه ها يا ابعاد نيازمند اصالح ا: بيان مساله
تامين مالي، پرداخت، سازمان و       (اينكه در هر يك از چهار جنبه اساسي بخش بهداشت                :  تشخيص

كدام عامل ها موجب پديد آمدن مشكل مي شود و كدام يك از نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، يا                   )  مقررات
 . سياسي اهميت بيشتر دارند
چه تغييراتي مي توان دست زد و در اين زمينه از               اينكه در چهار جنبه اساسي، به          :  تعيين گزينه ها 

 . تجربه هاي ملّي و بين المللي چه مي توان آموخت
اجرا و  برمبناي واقعيت هاي موجود، نيروهاي موافق يا مخالف، منابع و ظرفيت ها؛                 :  تصميم گيري 

 .ارزشيابي
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 خالصه 
ن نياز ها در تحول دائم اند سازمان      چو.  هدف غايي هر سازمان بهداشتي برآوردن نياز مردم و جامعه است           

از اين رو اصالح نظام بهداشتي يا       .  عرضه كننده خدمات نيز بايد از انعطاف و توان سازگاري با نياز ها برخوردار باشد             
يكي تامين  :  اصالح بخش سالمت دو محور عمده دارد       .  بخش بهداشت را بايد فرايندي مستمر و دائمي دانست          

ردن هزينه ها و ديگري، اصالح ساختار و روابط سازماني كه از آن بيش از همه به تمركززدايي                  ك منابع مالي و كارا   
پيچيدگي كار در كشور هاي در حال توسعه كه         .  اصالح بخش سالمت، كاري دشوار و پيچيده است        .  اراده مي شود 

در اين راه عزم ملي و حمايت       الزمه توفيق   .  توان تحليل سياست ها اندك و ديگر منابع، محدود است بيشتر مي شود           
سياسي است تا تحليل سياست ها و نياز ها، اصالح ساختار و بهبود مديريت، منطقي كردن تامين مالي و توزيع منابع،                       

 .گردآوري اطالعات كافي و بهره گيري از تجربه ها ميسر شود

 پيشنهاد
. ح نظام سالمت به وضوح مشخص كنند      جريان اصال   دولت و مجلس شوراي اسالمي موضع خود را در برابر            ـ   1

مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش        اصالح نظام سالمت تعهد حاكميت باشد و در آن تكليف و            به نوعي كه  
برنامه ريزي كشور، و ديگر        و تأمين اجتماعي، سازمان هاي بيمه گر، سازمان مديريت و             پزشكي، وزارت رفاه   

 .نهادهاي مرتبط مشخص شود
جايگاه رسمي، صاحب اختيار در مشاوره و به             بنا بر ادامه فعاليت اصالحات باشد، واحدي كوچك، با            اگر ـ   2

 .مأمور پرداختن به اين كار شود ،نظران و خبرگان، برخوردار از حمايت هاي قانوني و خاص صاحب كارگيري
با آن چه تاكنون    .  ن منابع آماده شود   طراحي و براي تأمي     اي و مقيد به زمان     هاي مرحله  اي روشن با هدف    برنامه ـ   3

اي كه به كمك بانك      نتيجه مطالعه .  است  اصالح نظام سالمت به اجرا درآمده بخشي از لوازم اين كار مهيا              به نام 
سالمت جريان دارد، در اين باره         براي بررسي وضعيت كنوني نظام     )  موجود(داده هاي ثانوي     جهاني و با تحليل    

 .دهنده خواهد بود ياري
برنامه پنج ساله و به عنوان پژوهش كاربردي تلقي           اي درازمدت، در حد سه يا چهار       اصالح نظام سالمت پروژه    ـ   4

بسته به  .  پذيرفته شده به كل كشور تعميم يابد        در محدوده هاي جغرافيايي معين به اجرا درآيد و نتايج          شود، هر جزء  
تا حركت اصالحي به همه        ا عرصه پايلوت قرار داد     پژوهش، مي توان دانشگاه هاي متفاوت ر         طبيعت موضوع 

 .استان يا دانشگاهي خاص محدود نماند ها راه يابد و ظرفيت سازي به دانشگاه
مناسبات دشوار و فرساينده بوروكراتيك         ،با فرض اينكه منابع مالي كشورمان از عهده اين كار برآيد                 ـ    5

سالمت از تسهيالت     وهش كاربردي مي بايست اصالح نظام      در چارچوب پژ  .  كند مي  ها را بي طاقت     بردبارترين
تجربه كار با بانك جهاني نشان داد          .معامالتي خاص برخوردار باشد     كافي در به كارگيري افراد و مقررات مالي و         

سازماني معتبر مانند     دشوار طراحي و به تصويب رساندن برنامه به ويژه در شرايطي كه               كه پس از گذار از مرحله      
 .مرحله اجرا با كمترين دشواري طي مي شود ان جهاني بهداشت كارگزار برنامه باشدسازم

جمعي كثير به   »  مصالح پاي كار  «براي احداث     آنچه تا به امروز در چارچوب اصالح نظام سالمت با تالش             ـ   6
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ن كه زمان از    ملي، پيش از آ     به حكم صيانت از منابع     .  خود، به هيچ روي بنا نيست        .  بناست  دست آمده همانند  
اين نتايج آماده به      »مصالح  «  برخي از   .  و رساندن آنها به جايي كه بايد، اقدام شود             دست برود به استفاده از اين     

 .پژوهش، تكميل مدل و آزمودن آن در عمل است كارگيري است و بعضي ديگر نيازمند پيگيري
محتوايي بر آن سايه افكند، وزارت بهداشت دو حركت           ر يابد يا نيابد و در صورت ادامه يافتن، ه         ادامه اصالحات ـ   7

 : در دستور كار خويش قرار دهد هم سو را
 ها و  و كارهاي افزودن به كارايي هزينه جستن و به كار بستن ساز ـ الف

اين نوع هزينه كردن حتي      با.  افزودن به سهم بخش سالمت از محصول ناخالص داخلي             تالش مؤثر براي   ـ ب
 ،در بهترين شرايط نيز برآوردن توقع هاي روزافزون         GDP و با اين سهم از        نيز سودي ندارد  GDP كردندو برابر   
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 مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان
Quality and Cost Management in Health Care 

 
 دكتر سعاد محفوظپور

 و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده بهداشت

 هداف درس ا

  : نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا 
  ل، تحليل كندتعاريف مختلفي از كيفيت را بيان نموده، مفهوم كيفيت را در بهداشت و درمان با ذكر مثا •

 تاريخچه كيفيت را از ديدگاه رهبران و دانشمندان نظريه كيفيت، توصيف نمايد •

جامع را با مراحل آن توضيح داده و براي هر كدام مثال عملي ارائه              /  سير تحول مديريت كيفيت فراگير     •
  كند

ده، تجزيه و تحليل    سطوح مديريت كيفيت و جريان فعاليت هاي الزم جهت دستيابي به آن را شرح دا                •
  نمايد

  كيفيت و ارزش آن در بهداشت و درمان را شرح دهد •

  نقش كاركنان بهداشتي در ارائه خدمات را توصيف و نكات اساسي آنرا تحليل كند •

  ارتباط بين هزينه و كيفيت را تشريح  و براي رده هاي اصلي هزينه كيفيت مثال هاي عملي ارائه نمايد •

 و راههاي محدودسازي هزينه را شرح داده، با توجه به وضعيت موجود كشور،                      هزينه را تعريف،    •
 .راههاي عملي پيشنهاد نمايد

 

 مقدمه 
. تاكيد بر كيفيت در اقتصاد جهاني امروز، كليد دستيابي به شايستگي در عمليات و فعاليت ها مي باشد                     

در محيط هاي پررقابت امروز، كيفيت،     .  ه آن، مي گردد  افزايش كيفيت، منجر به افزايش بهره وري و منافع وابسته ب          
زيرا .  بيمارنگر، استفاده مي نمايند  /  يك نكته كليدي و اساسي براي بيمارستان هايي است كه از روش هاي مددجونگر           

 .بيمارستان ها، درك كرده اند كه كيفيت نامطلوب وضعيت، بسيار گران تمام خواهد شد
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 درماني نيز، مفهوم كيفيت و پرداختن به آن، در كشورهاي پيشرفته، به دليل                در مراقبت هاي بهداشتي و   
مددجويان و افزايش هزينه ها، معناي جديدي براي ارائه كنندگان اين مراقبت ها، پيدا             /  سطح آموزش بهتر بيماران   

بي در بيشتر جوانب    رشد دانش و تكنولوژي بشري در چند دهه اخير، عالوه براينكه پيام آور رفاه نس                 .  كرده است 
در واقع، به نوعي هنر     .  براي انسان بوده، راه را براي استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود، هموار نموده است                  

خوب مصرف كردن، توجه به كيفيت و مصرف بهينه در امور مختلف و فعاليتهاي اجتماعي گوناگون را به انسان                       
 .آموخته است

ه در كشورهاي مترقّي، مورد توجه واقع شده و به معني كلمه از آن، بهره گرفته                 اين مقوله، سال هاست ك   
و در اين راستا، قدم هاي بسيار مفيدي براي ارائه خدمات بهتر و با كيفيت باالتر برداشته شده و                          .  شده است 

هداشتي و درماني،   توجه به كيفيت و هزينه هاي مراقبت هاي ب      .  پيشرفت هاي قابل توجهي نيز حاصل گرديده است       
افزايش سريع و روز افزون     .  اكثر دولت ها و دست اندركاران امور بهداشت و درمان را به خود مشغول نموده است                

هزينه هاي بخش بهداشت و درمان، بويژه هزينه هاي مربوط به تشخيص و درمان در سراسر جهان، موجب گرديده                  
ي پزشكان و پرستاران و كارشناسان بهداشتي، در بسياري از             تا متخصصين، اعم از اقتصاددانان، مديران و حت          

 .كشورها، در پي يافتن شيوه هاي جديد به منظور محدود سازي هزينه ها، بر آيند
در شرايط حساس كشور عزيز ما نيز، اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار است، و لذا ضرورت توجه به                            

خصوصاً با عنايت به اين امر كه         .  هزينه را اجتناب ناپذير مي سازد     مراقبت هاي با كيفيت مطلوب و با حداقل           
مهم ترين اهداف مراكز بهداشتي درماني، ارائه خدماتي رضايت بخش و مقرون به صرفه، مطابق با استاندادهاي                    

زينه لزوم ايجاد تعادل در كيفيت و ه      .  علمي و به مناسبترين شكل و روش و در كوتاه ترين زمان ممكن، مي باشد              
 .خدمات همواره الزامي است و بايد مورد توجه واقع شود

 مفهوم كيفيت و تعاريف آن
 تعاريف بسيار زيادي شده است كه بسياري از آن ها در موقعيت هاي مختلف، كاربرد              Qualityاز كيفيت يا    

اندازه گيري يا سنجش   دارند و در اينجا به برخي تعاريف مي پردازيم، ولي نكته مهم در بحث كيفيت، در خصوص                   
آن است، كه اين امر، به دليل ذهني بودن مفهوم كيفيت مراقبت ها براي استفاده كنندگان از مراقبت هاي بهداشتي،                  
بسيار مشكل مي باشد، زيرا استفاده كنندگان از خدمات، كيفيت را براساس عوامل مختلفي مانند؛ برداشت آن ها از                   

 خدمت، ميزان معلومات خودشان، تجارب قبلي استفاده از خدمت، تجارب دوستان و               مهارت و تبحر ارائه كنندگان    
 .آشنايان، برداشت و تلقي آن ها از محيط و فضاي مراقبت و ارزش هاي شخصي، تعيين مي نمايند

كيفيت يعني كلّيت خصوصيات و شكل يا ظاهر يك فرآورده يا خدمت و راه               :  مي نويسد)  1995(موريس و بل    
آن، كه توانايي ارضاء نيازهاي دريافت كنندگان خدمت و خواسته هاي آن ها را در قالب قضاوتي خاص و تخصصي،                   تامين  

 در پژوهشي كه در يكي از بيمارستان هاي آالباماي امريكا انجام شده است، كيفيت را، مواجهه با                      .دارا مي باشد 
نموده  و تاكيد كرده اند كه كيفيت؛ يعني درست انجام          تقاضاهاي بيماران يا مددجويان و حتي فراتر از آن، تعريف             

 . دادن كار در اولين بار
كيفيت مراقبت هاي بهداشتي، عبارتست از درجاتي از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع كه احتمال نتايج                  
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 پردازان كيفيت،   يكي از نظريه  )  Crosby(كرازبي  .  مطلوب را افزايش داده و مطابق با دانش حرفه اي روز باشد             
. "كيفيت باال رايگان است، يك هديه نميباشد، ولي رايگان است و كيفيت پايين است كه هزينه در بر دارد                    ":  مي گويد

بنابراين آگاهي و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان جزء جدايي         .  كيفيت، توسط مشتريان يك سازمان تعيين مي شود      
وط به كيفيت بوده و اين شامل؛ مشتريان داخلي درون سازمان يعني ارائه دهندگان              ناپذير اكثر عقايد و ايده هاي مرب     

 . خدمات، كه براي همديگر نيز كار انجام مي دهند، و مشتريان خارجي، مي باشد
بطور كلّي براي اينكه واژه كيفيت، مفهوم مورد نظر گوينده را برساند، بايد كسي كه اين واژه را بكار                        

ك روشن و كاملي از معني آن داشته باشد و مخاطبين او نيز، بايد درك مشابهي از كيفيت داشته                      مي برد، يك در  
در هر سازمان، براي پيشگيري از سردرگمي از يك طرف،          .  باشند تا امكان بحث و گفتگو و انتقال پيام فراهم شود          

 . شده اي از كيفيت وجود داشته باشدو پرداختن به فعاليت هاي ارتقاء از طرف ديگر، الزم است يك تعريف توافق

 تاريخچه كيفيت
 و  1940مفهوم كيفيت، ريشه در كار متخصصين صنعتي دارد، اهميت كيفيت در صنعت در دهه هاي                    

تالش هاي اوليه روي بخش توليد متمركز بوده است و بعد ها بخش هاي خدماتي را              .   مورد توجه قرار گرفت    1950
كيفيت يعني  :  ، تعريف گويايي از كيفيت ارائه داد        1951در سال   )  Fiegenbaum(باوم  فيجن  .  نيز در برگرفت  

شايد سه نفر از    .  توانايي يك محصول در برآوردن هدف مورد نظر، كه با حداقل هزينه ممكن، توليد شده باشد                   
  اند، فيليپ كرازبي   مشهورترين و كليدي ترين رهبران نظريه كيفيت كه تاثير اساسي در صنعت امروز جهان داشته               

)Philip Crosby(  جوزف جوران ، )Joseph Juran  (  و ادوارد دمنيگ )Edward Deming  (ايشيكاوا و )Ishikawa (
يا ويژگيها و استانداردهاي    )  Requirement( ، كيفيت را تطبيق يك محصول يا خدمت با الزامات         كرازبي.  مي باشند

او، كيفيت پايين از عدم تطبيق محصول يا خدمات با الزامات يا شرايط              به نظر   .  از پيش تعيين شده، تعريف مي كند     
او به اين نكته اشاره دارد كه الزامات شامل كليه كارهاي الزم و ضروري براي توليد يك                     .  الزم، ناشي مي شود  

ميت كرازبي، اه .  است)  Customer(محصول يا ارائه يك خدمت مي باشد، كه مطابق انتظارات و توقعات مشتري              
رابطه كيفيت را با هزينه، مورد توجه قرار داده و مي گويد كيفيت باال رايگان است و كيفيت پايين است كه هزينه                        
در بر دارد، او معتقد است؛ اگر كيفيت را درك كرده و نسبت به آن تعهد نشان دهيم، قابل دسترس، قابل سنجش                        

 . تاكيد دارد"ر در بار اولانجام درست كا"او نيز بر . و سودبخش، خواهد بود
، كيفيت يك كاال يا خدمت را مناسب بودن آن كاال يا خدمت براي هدف يا استفاده خاصي كه                      جوران

طراحي كيفيت،  :  او براي ارتقاء كيفيت يك رويكرد سه مرحله اي دارد كه عبارتند از             .  منظور شده، تعريف مي كند   
 .كنترل كيفيت و ارتقاء كيفيت

براساس نيازها و   )  يا خدمت ( شامل شناخت و تعيين مشتري ها و نيازهاي آنها، طراحي محصول             :يتطراحي كيف 
 . باالخره طراحي فرآيند ها براي توليد آن محصول مي باشد

منطبق با  ( عبارتست از ارزشيابي عملكرد به منظور تعيين عملكرد واقعي و مقايسه آن با اهداف                  :كنترل كيفيت 
 ).نترل در مديريتتعريف نظارت و ك
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 .شامل ايجاد زير ساخت مناسب و تيم هاي ارتقاء براي ارتقاء فرآيند ها است: ارتقاء كيفيت
همچنين جوران، براي كنترل كيفيت بر استفاده از روش هاي آماري تاكيد بسيار دارد، دمينگ نيز، بعد از                   

به ژاپني ها كمك كرد تا اقتصاد خود را بازسازي          جنگ جهاني دوم، با توجه به عدم موفقيت نظريه خود در امريكا              
او تامين  .  تجارت ژاپن و موقعيت برتر اقتصادي اين كشور را به اثرگذاري آقاي دمنيگ نسبت مي دهند                   .  كنند

. حاصله از عملكرد فرآيند ها را مورد تاكيد قرار داده است           )  Variations(رضايت مشتريان و كاهش تفاوت هاي       
دمنيگ چهارده اصل را براي انجام درست كارها        .  محور ايجاد كيفيت و ارتقاء مستمر آن دور مي زند        استراتژي او بر    

 .در بار اول؛ و برآوردن نيازها و انتظارات مشتريان، ارائه داده است و بر آن تاكيد دارد

 :اين چهارده اصل عبارتند از

 . و اين هدف را به تمام كاركنان اطالع دهيد ـ براي ارتقاء كيفيت خدمت يا محصول؛ ثبات داشته باشيد1
 . ـ فلسفه جديد نقص صفر را به تمام سطوح سازمان بياموزيد و آن را بپذيريد2
كيفيت، نتيجه ارتقاء    .   ـ متوجه باشيد كه بازرسي فقط مشكالت را مي سنجد ولي آن ها را اصالح نمي كند                     3

 .فرآيندها است
 .كيفيت اولويت دهيد نه به كميت ـ براي تدارك مواد اوليه، به 4
 . ـ فرآيندها، محصوالت يا خدمات را بطور مستمر، ارتقاء دهيد5
 . ـ از وسايل كمك آموزشي جديد جهت آموزش ضمن خدمت كاركنان استفاده كنيد6
 . ـ نظارت در سازمان را ارتقاء دهيد7
 . ـ ترس از بيان عقايد و گزارش مشكالت را از ميان برداريد8
 ـ موانع همكاري بين واحدهاي مختلف را از بين ببريد و افراد را جهت كار تيمي در رسيدن به اهداف سازمان                         9

 .هدايت نماييد
 .شعارها و پوسترها براي نيروي كار را حذف كنيد. ـ 10
 . ـ سهم روش هاي آماري در بخش توليد را كاهش دهيد و بر كيفيت متمركز شويد نه بر كميت11
 .وانعي كه غرور كاركنان را نسبت به كارمند بودنشان خدشه دار مي نمايد، از ميان برداريد ـ م12
 . ـ امكان برخورداري از برنامه آموزش مداوم و خودارتقايي را جهت همه افراد فراهم نماييد13
 . ـ همه كاركنان سازمان را در جهت دستيابي به دگرگوني و تحول ايجاد شده، دخالت دهيد14

 . نيز، حلقه هاي كيفيت و نمودارهاي علّت و معلولي را ارائه داده استيشيكاواا

 )Total quality management( سير تحول مديريت كيفيت فراگير يا جامع
در سال هاي اخير، نظام هاي ارتقاء و مديريت كيفيت به سرعت متحول شده اند، از حدود دو دهه گذشته،                   

جايگزين و يا تكميل شده اند، سپس       )  Quality control(ه به روش هاي كنترل كيفيت       فعاليت هاي بازرسي ساد  
بوجود آمد و راه تكاملي در پيش گرفت و اكنون ارتقاء مستمر كيفيت               )  Quality assurance(تضمين كيفيت   

Continuous quality Improvement  (C.Q.I)      تيا مديريت جامع كيفي )Total quality management (
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ابتدا هر روش بطور مختصر، معرفي و         ).  زيرا در برگيرنده كل سازمان مي باشد      (جاي همه آن ها را گرفته است         
 .تعريف مي شوند

 )Inspection(بازرسي

شامل فعاليت هايي از قبيل سنجش، ارزيابي يا آزمون يك يا چندين ويژگي يك محصول يا يك خدمت و                  
نكته اساسي در رابطه با     .  عيين شده، به منظور تعيين درجه تطبيق آن ها مي باشد         مقايسه نتايج يا الزامات از پيش ت      

فعال )  توليد محصول يا ارائه خدمت     (بازرسي اين است كه نظام بازرسي فرآيندي است كه پس از وقوع حادثه                  
فته مي شود و   نظامهاي بازرسي معموالً در چهار چوب سازمان بكار گر          .  مي شود و فاقد جزء پيشگيري اوليه است       

 .تدارك كنندگان مواد اوليه و مشتريها را به طور مستقيم و فعال در بر مي گيرد

 كنترل كيفيت

روشي نسبتاً سنتي است و بر پايه اين پيش فرض اصولي استوار است كه خطاها و اشتباهات اجتناب                       
تا بتوان از انجام صحيح آن مطمئن شد و اگر          ناپذيرند، بنابراين راه اعمال كيفيت، بازرسي يا كنترل رويدادها بوده،            

اين مرحله از بازرسي پيشرفته تر است، زيرا از روش ها و ابزارها            .  خطا يا اشتباهي وجود داشته باشد آنرا اصالح نمود        
و فنوني استفاده مي شود كه پيچيده تر و دقيق تر هستند، ولي در مراقبت هاي بهداشتي، استفاده محدودي دارند،                     

 به دليل ماهيت اين خدمات، غير ممكن خواهد بود كه خدمتي در رابطه با بيمار يا مددجو قبل از آنكه به او                           زيرا
داده شود مورد بازرسي، كنترل و دقت قرار گيرد، و ضمناً هر گونه خطاي حاصله، مستقيماً توسط بيمار تجربه                         

در صنعت نيز اين روش سودمند       .  ز خواهد بود  مي گردد، كه برخي اوقات داراي نتايجي بسيار گران و فاجعه آمي             
نمي باشد، چرا كه تالش و منابع صرف توليد فرآورده ها يا وسايلي مي گردد، كه در همان مرحله اول ناقص يا                         

 Out(به طور كلي، كنترل كيفيت بر اندازه گيري يا سنجش واقعي برون داد               .  معيوبند و بايد تعمير و اصالح شوند      
put (طابقت آن با مشخصات تعيين شده، تمركز داردو ميزان م)روش واكنش گرا.( 

 تضمين كيفيت

مشتمل بر كليه فعاليتهاي برنامه ريزي شده و منظم كه در چهارچوب نظام كيفيت به اجرا در آمده و                        
ز اين روش در حقيقت بيش ا      .  اطمينان كافي بوجود مي آورند كه محصول يا خدمت حائز الزامات كيفي مي باشد              

مي باشد و پيش فرض اساسي آن بر اين اصل استوار است كه خطاها و                 )  Proactive(كنترل كيفيت كنش گرا      
اشتباهات قابل اجتناب مي باشند و مي توان با فعاليتهاي سيستماتيك كه با اطمينان از حصول نتيجه در هر بار                       

تضمين كيفيت آن است كه مطمئن شويم كه         هدف  .  انجام يك كار، طراحي شده اند، از اشتباهات پيشگيري نمود         
درون دادها صحيح هستند و خود فرآيند نيز بنحو درستي انجام شده است، زيرا كه اگر اين دو جزء درست باشد،                        

بنابراين روش هاي كنترل درون دادها و فرآيند ها بايستي مورد توجه قرار              .  نتيجه نيز بايد درست و صحيح باشد       
 :فراگير و ارتقاء مستمر كيفيت به بحث مي پردازيم/  پيرامون مديريت كيفيت جامعاكنون مختصري. گيرند
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 جامع و ارتقاء مستمر كيفيت/ مديريت كيفيت فراگير

اين روش مبناي بسيار وسيع تري دارد و بيش از دو روش قبل، كنشي بود، و بر خالف كنترل كيفيت و                       
وصيات خاصي هستند و كامالً بر قوانين و استانداردها متمركزند،          تضمين كيفيت كه بدنبال تامين مشخصات و خص       

قدمي جلوتر بر مي دارد و براين فلسفه تاكيد دارد كه هر چيزي كه امروز به اندازه كافي خوب است، ممكن است                        
 TQMوليه  هدف ا .  براي فردا به همان اندازه خوب نباشد، بنابراين هدف بايد بهبود و ارتقاء مداوم در سازمان باشد                 

رضايت مشتري است و در برگيرنده كل سازمان بوده، يعني همه واحدهاي سازمان را با هدف راضي نمودن                         
مديريت كيفيت جامع، يك شيوه مديريتي براي بهبود اثر بخشي، انعطاف و              .  دريافت كننده خدمت در بر مي گيرد      

بع يك سازمان جهت نيل به كيفيت و برآورده           قدرت رقابت سازمان است، و شامل سازماندهي كليه اركان و منا            
 . ساختن نيازهاي مشتريان و منافع كاركنان مي باشد

 Quality(و كيفيت بعنوان يك چشم انداز       )  Total system(در اين روش مديريت، كل سيستم مورد نظر است           
as a vision ( و مديريت متضاد كنترل)Management vs. Control (بكار مي رود. 

 وفاداري مشتريان خارجي و     -1:  دف اصلي مديريت كيفيت جامع، كسب رضايت مشتريان است كه دو شكل دارد            ه
 )كاركنان( تعهد و بازده مشتريان داخلي -2خريدهاي آنان يا ميزان استفاده از خدمات؛ 

 :رضايت مشتري را بايد در سه سطح مورد توجه قرار داد
 تامين نيازهاي اوليه: سطح اول

 .تامين انتظارات مشتريان به نحوي كه سبب شود آنان بار ديگر نيز به ما مراجعه نمايند:  دومسطح
 .توجه و تامين انتظارات مشتريان و ارائه خدمات بيش از آنچه ممكن است انتظار داشته باشند: سطح سوم
ويان، مي باشد و همه     ارتقاء مستمر كيفيت نيز نشان دهنده ارتقاء فرايند و رضايت مشتريان و يا مددج                 

 در زبان ژاپني،    (Kaizen)ضمناً به نام هاي ديگري مانند كايزن         .  عمليات و واحدهاي فعاليت را در بر مي گيرد         
 . نيز خوانده مي شود(Six sigma) و شش سيگما (Zero-defect)نقص صِفر 

 مديريت كيفيت جامع موفق

يريتي ديگر را با داشتن تعهد رفتاري و فرهنگي          يك سيستم مديريت كيفيت جامع موفق، دو سيستم مد         
لذا، اين سه سيستم مديريتي بايستي با هم، براي موفقيت آميز            .  به كيفيت مورد نظر مشتري، با هم تلفيق مي كند         

 : بودن مديريت كيفيت فراگير، همسو و منطبق باشند، اين سه سيستم عبارتند از
 Organizational Management System(OM( سيستم مديريت سازماني -
 Human Resource Management System(HRM( سيستم مديريت منابع انساني -
 بنابراين مديران متعهد به اجراي موفق         - Total Quality Management(TQM( مديريت كيفيت جامع      -

عه سازماني را كه با هم      مديريت كيفيت جامع بايستي هر دو مدل، يعني يك مدل توسعه منابع انساني و مدل توس                
اين مديران مي بايست تعادلي بين واقعيت هاي توسعه سازمان        ):  HRD+OD=TQM(كار كنند، تواماً داشته باشند      

)OD  (    و توسعه منابع انساني)HRD  (           ت، ايجاد نماينددر سازمان، اصول در     .  در راه دستيابي به اهداف كيفي
، و در منابع انساني، در      )رتها، ملزومات، سنجش ها و رويه ها و غيره       چا(جنبه هاي تكنيكي مديريت كيفيت بصورت      
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لذا مديريت  .  يافت مي شوند )  فرآيندها، جلسات، تصميم گيري، تيم ها و غيره       (جنبه ارتباطات مديريت كيفيت يعني      
جام دهد و از    كيفيت بايد ضمن درك اين موارد، تعادل بين مهارتهاي مورد نياز و تركيب آن ها با يكديگر را ان                      

 .مديريت كيفيت هاي جامعي كه توسعه سازماني و منابع انساني را مورد توجه قرار نمي دهند، بايد برحذر باشد
 

افراد ارزشمند ترين سرمايه هاي سازمان       -1:  بداليل زير بسيار مهم است     )  HRD(توسعه منابع انساني    
سازمانهايي كه   -3ر نمودن نيروي انساني مي باشد؛      در بسياري از صنايع لبه رقابتي اصلي، حداكث            -2هستند؛

مي آموزند تا بطور مداوم نيروهاي انساني را توسعه دهند نه تنها شانس بقاء بيشتري در قرن آينده دارند، بلكه                         
 رهبراني كه باورهاي خود در مورد اهميت توسعه نيروي انساني را در عمل اجرا                   -4سودآور تر نيز خواهند بود؛       

 .ند با تصميمات بهتر، طراحي هاي سازماني دوستدار كارمند و منابع كافي، مواجه خواهند شدمي نماي

 جريان فعاليت هاي الزم جهت دستيابي به مديريت كيفيت جامع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصه هاي تعيين كننده كيفيت خدمات 

تمايل و آمادگي كاركنان جهت ارائه         (گوييپاسخ:  اين مشخصه ها در ارائه كنندگان خدمت عبارتند از         

Organizational Practices                             عمليات سازمان
 )رهبري، بيان ماموريت، حمايت كاركنان، رويه هاي عملياتي اثر بخش، آموزش (

 Quality Principles          اصول كيفيت 
تمركز بر مشتري، ارتقاء مداوم، توانمندي كاركنان، مالك گذاري، ابزار براي   (

 )مديريت كيفيت

 Employee Fulfillment          ي كاركنانارضاء نيازها  
 )توانمند سازي، تعهد سازماني، ايجاد نگرش مثبت   (

 Customer Satisfaction           رضايت مشتري
 )مشتريان دائمي، پيروزي دراخذ سفارشات بيشتر (
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قابليت   (دسترسي،  )داشتن مهارت ها و دانش الزم براي ارائه خدمت         (، شايستگي   )خدمت، وقت شناسي و غيره     
، )نرمش، احترام، مالحظه، دوستانه بودن رفتار پرسنل          (ادب و تواضع  ،  )دستيابي و امكان تماس راحت با آن ها        

عاري بودن از خطر، ريسك يا شك كردن          (امنيت،  )ان با زبان قابل درك توسط آنان      مطلع نمودن مشتري    (ارتباط
امين بودن، قابل باور    (مطمئن بودن   ،  )شامل ثبات و قابليت اتكاء     (اعتماد  ،  )مشتريان نسبت به خدمت مورد نظر      

الش جهت  ت(شناختن مشتري   /  درك كردن ،  )مشاهده فيزيكي خدمت  (قابل رويت بودن    ،  )بودن و صداقت داشتن   
 ).درك نيازهاي مشتري

 )در مديريت كيفيت جامع(هفت بيماري كشنده دمينگ 
 :  مواردي كه بايد در مديريت از آن ها برحذر بود

 كمبود ثبات و مداومت، •
 تاكيد بر منافع و سودهاي كوتاه مدت، •
 ارزشيابي عملكرد، •
 ابزارهاي سنجش مديريت، فقط توسط ارقام قابل مشاهده، •
 ريت ها،جابجايي مدي •
 هزينه هاي بيش از حد درماني، •
 هزينه هاي بيش از حد تعهدات قانوني، •

اهميت توانمندسازي كاركنان در مديريت كيفيت جامع و ارتقاء مستمر آن، كامالً مشخص شده است و                       
ت فرآيند   درصد مشكالت كيفيت به علّ     85كاركنان بايد در ارتقاء هاي فرآيند و محصول، دخالت داشته باشند، زيرا             

 :تكنيك هايي كه در اين زمينه به كار مي روند شامل . و مواد مصرفي مي باشد
  حمايت كاركنان؛ -1
  اجازه تصميم گيري نمودن به كاركنان؛ -2
 ).Quality circles( تشكيل گروه ها و حلقه هاي كيفيت -3

غلي مشابه  مي باشند، كه به طور مرتب         نفر از كاركنان از واحد ش      6-12حلقه هاي كيفيت، گروه هاي متشكل از      
، و يك نفر تسهيل كننده در تشكيل و         ) ساعت در ماه   4(جهت حل مشكالت مربوط به شغل، با هم مالقات نموده           

اين حلقه ها، مي توانند در واحدهاي مختلف سازمان، تغييرات         .  هدايت جلسات، مساعدت نموده و آموزش مي دهد       
فيت ايجاد نمايند، ضمن آنكه موجب افزايش انگيزش، خالقيت، تعهد كاركنان و حس              مطلوبي را به سود ارتقاء كي     

 .تعلق به سازمان مي گردد

 راههايي جهت حل شكايات مشتريان يا گيرندگان خدمت

 . شكايت كردن را براي مشتريان يا مددجويان، آسان نماييد-1
 . به شكايات، سريعاً پاسخ دهيد-2
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 . تماس، حل و فصل نماييد شكايات را در اولين-3
 . از كامپيوتر جهت مديريت شكايات استفاده كنيد-4
 . مشاغلي را كه براي خدمت به مشتريان، بهترين هستند، بكار بگيريد-5

 مديريت كيفيت و ارائه خدمت در سيستم هاي بهداشتي درماني
ز وقوع مشكالت و تالش     سيستم مديريت كيفيت براساس محورهايي مانند مشتري مداري، پيشگيري ا          

براي بهبود مداوم فعاليتها، مي تواند هر دو وجه دروني و بيروني سازمان هاي خدمات عمومي را به نحو موثري به                      
شرط دستيابي به اين مقصود، برقراري يك         .  يكديگر نزديك ساخته و ميان آن ها رابطه سينرژيك برقرار نمايد            

و حمايت و تعهد مديريت نسبت به حفظ        ...)  مديريت، كاركنان، جامعه و     (ان  رابطه فعال ميان گروههاي ذينفع سازم     
 .و ارتقاء اين رابطه مي باشد

مديريت كيفيت در سيستم هاي بهداشتي نيز مطلب بسيار پراهميتي است، زيرا كيفيت ضعيف خدمات                  
. متر به سيستم بهداشتي مي شود      ارائه شده باعث بيماري و معلوليت هاي بيشتر، هزينه هاي زيادتر و اعتماد ك                

واحدهاي بهداشتي درماني دولتي و خصوصي با ارزشيابي كيفيت و بدنبال آن با بهبود كيفيت، موجب بهبود ارائه                     
با استفاده از ارزشيابي كيفيت خدمات      .  خدمات، كاهش مرگ و مير و ناخوشي و يا افزايش كيفيت  زندگي  مي شود               

، مي توان مشكالت و نواقص سازمان را در مواردي چون مراقبت از مددجو، ميزان                   در مراكز بهداشتي درماني    
 .عفونت و مرگ و مير، بررسي كرد و با تجزيه و تحليل اطالعات در جهت كاهش آنها، كوشيد

با ارائه خدمات با كيفيت باال، احتماالً تعداد اشتباهات كم مي شود و در نتيجه استفاده مجدد از منابع                        
مي يابد، در ضمن چون كاركنان مسئول كيفيت خدمات مي شوند، نياز به ارزشيابي هاي مكرّر كاهش                     كاهش  
اطالعات الزم جهت بهبود كيفيت بايد براساس شواهد علمي حاصل از تحقيقات بر روي كيفيت باشد، و                   .  مي يابد

ر مورد روش ها و رويه هاي مراقبت      كيفيت تكنيكي مراقبت به مفهوم دانش كامل و صحيح ارائه كنندگان خدمات د            
 .بهداشتي بعالوه مهارت باليني مي باشد

. اندازه گيري و بهبود كيفيت مشكل است، و در ضمن براي بهبود كيفيت، نياز به داده هاي كافي مي باشد                  
دارد در بهداشت، موقعيت هاي مختلف، نقش ها، برنامه ها و خدمات باعث مي شود كه تعريف و سازگاري استان                     

 سال گذشته، تالش هاي زيادي جهت ايجاد وسيله استانداردهاي            50كيفيت تا حدي سخت باشد، اما در طول            
برنامه كيفيت براساس مفاهيم سازمان و كاركنان مي باشد و         .  اندازه گيري و بهبود خدمات مراقبتي انجام يافته است       

رد، شش خصوصيت زير در حفظ و ارتقاء كيفيت           شامل تمام مواردي است كه روي سازمان و مددجويان اثر دا             
 :برنامه هاي بهداشت جامعه، در نظر گرفته مي شود

 . برنامه، جامع و مربوط به نيازهاي بهداشتي همه افراد يا جامعه باشد-1
 . شايستگي سازمان، مديريت ماهر و منبع مالي سيستم ها، تعريف شود-2
 . تواند موجب ايجاد محيطي براي تشويق كاركنان گردد بيان لياقت كاركنان و تعهد آنان، مي-3
 . در دسترس مردم بودن، عليرغم موانع مالي، فرهنگي و جغرافيايي مهم است-4
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 . برنامه، با توجه به منابع محدود، كامل و پايدار باشد-5
 .هاي مددجويان و رضايت آن ها توجه شود  به اولويت-6

ــاز مــي ب  ــرآيند و پــي آمــد آن توســط مــسائل   سيــستم بهداشــتي، يــك سيــستم ب اشــد كــه فلــسفه، ســاختار، ف
ــرد     ــي پذي ــر م ــه، تاثي ــي جامع ــصادي و سياس ــي، اقت ــستقيم و     . اجتماع ــورت م ــه ص ــوق ب ــاي ماف ــستم ه سي

ــر مــي گــذارد   مــسائل اجتماعــي، اقتــصادي سياســي (غيرمــستقيم روي حــيات و عملكــرد سيــستم بهداشــتي اث
ايــن عــوامل مــي تــواند . ي ارتباطــي پــويا بــا عــوامل خارجــي دارد، بنابــراين سيــستم بهداشــت)موجــود در جامعــه

ــساني(روي فلــسفه ســازمان، ظــرفيت ســازمان  و ) توســعه تكــنولوژي در مــداخالت(، فــرآيند )مــنابع مالــي و ان
پــي آمــدها اثــرگذارد، البــته ايــن اثــرات هــنوز بــه درســتي شــناخته شــده نيــست و محقّقــان در تــالش بــراي   

ــباط مــي با ــا   .شــندشــناخت ايــن ارت ــه مــراقبت باكيفــيت توســط بيمارســتان هــا نيــز نقــش مهمــي در ارتق  ارائ
و بهـبود كيفـيت مـراقبت هـاي بيمارسـتاني يـك جنـبه اساسـي از تقـويت نظـام سـالمت             سـالمت جامعـه دارد  

 .شود  از اجـزاي چهارگانـه نظـام سـالمت مـرتبط مـي      "ارائـه خـدمت   "اسـت كـه بطـور مـستقيم بـه كاركـرد        
 بـر بيمارسـتان هـا در ارتـباط بـا هـزينه اثربخـشي وكيفـيت مـراقبت ها جهت بهبود كارايي                        اخيـرا فـشار زيـادي     

شــدت رقابــت در بــازار مــراقبت : عــالوه بــراين، داليلــي از جملــه. و مــزيت رقابتــي موســسات وارد شــده اســت
بهداشــتي، فــرايند مــداوم خــصوصي ســازي ارائــه دهــندگان مــراقبت هــاي بهداشــتي، ارتقــا جايگــاه مــشتري،   

فـزايش آگاهـي ايمنـي بـيمار، پيچيدگـي نظـام هـا  و موسـسات مـراقبت هـاي سـالمت را افـزايش مي دهند،                             ا
كــه ايــن عــوامل بــه پذيــرفتن سيــستم مديــريت  كيفــيت در بيمارســتان هــا منجــر شــدند كــه در اصــل بــراي  

  .صنايع طراحي شده است
مقياس داد تـا كـنون       هـا، نـشان      ررسـي ابـزارهاي ارزيابـي اجـراي سيـستمهاي مديـريت كيفـيت دربيمارسـتان               ب

در  .كامـل اثـبات شـده وجـود نـدارد كـه بـراي ارزيابـي مديـريت كيفـيت در سـطح بيمارسـتاني بكـار برده شود             
مـرور نظـام مـند ارزيابـي اجـراي  سيـستم هـاي مديـريت كيفـيت بيمارسـتان،  بـيان شـده اسـت كـه ابزارهاي                     

بيــشتر از همــه كاربــرد دارنــد  شــامل پرســش نامــه مــتعددي بــه ايــن مــنظور بكــار مــي رود امــا دو ابــزار كــه 
ENQuaL1ــراي ــشنامه      ب ــا و پرس ــتان ه ــيت در بيمارس ــيابي كيف ــيابي  MARQuIS2ارزش ــراي ارزش   ب

پرسشنامه .   محـدوديت هـاي مهمي نيز دارند        ،سيـستم هـاي بهـبود كيفـيت،  علـي رغـم ويژگـي هـاي  مثـبت                   
ENQuaL ــند ــي مان ــشانگر " عناوين ــاي ن ــتفاده از داده ه ــوار " و " اس ــوادث ناگ ــري از ح ــي "يادگي  را در برنم

  .خيلي طوالني است  MARQuISگيرد و پرسش نامه 

اين شاخص براي   .  است  QMSI3  يكي از ابزارهاي جديدي كه سيستم مديريت كيفيت را ارزشيابي ميكند شاخص           
 كشور  7 در    4(DUQuE)"هايمان از بهبود كيفيت در اروپا         عميق دانسته ت"اولين بار در پروژ ه ي مطالعاتي        

بطور خالصه هدف اصلي اين پروژه ي مطالعاتي اثربخشي سيستم هاي كيفيت در               .  اروپايي طراحي و بكار رفت    
                                                 
1 European research network on quality management in health care  
2 Method of assessing response to quality improvement strategies  
3 Quality management system index 
4 Deepening our understanding of quality improvement in Europe  
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اين  ابزار   .  بيمارستان هاي اروپا مي باشد كه يكي از ابعاد آن سنجش وضعيت سيستم مديريت كيفيت مي باشد                   
آن اين است كه زمان زيادي براي تكميل آن صرف نمي شود            از مزاياي      آيتم مي باشد و   جزءيا    46 بعد و  9داراي  

 : ابعاداين شاخص شامل موارد زيرمي باشد.و بيشتر بر جنبه هاي مديريتي مديريت كيفيت تمركز دارد

مستند سازي خط مشي كيفيت، پايش كيفيت توسط مديريت بيمارستان، آموزش متخصصان، پروتكل هاي رسمي                
رسمي براي رسيدگي به بيمار و دارو، تحليل عملكرد فرايند مراقبت، تحليل عملكرد              براي كنترل عفونت، پروتكل     

  .متخصصان، تحليل بازخورد تجربه ي بيمار و استفاده از نتايج ارزشيابي

نپذيرفتن رويكرد جامع، چرخش     :  توان به اين عوامل نسبت داد        را مي   TQMضمنا تالش هاي ناموفق در        
، آموزش ناكافي، عدم باور       TQMديريت، برنامه ريزي ضعيف براي اجراي          مديران ارشد، حمايت ضعيف م      

 نظام مراقبت سالمت پزشك محور، عدم تمركز        ،TQMكاركنان به اثربخشي آن، زمان محدود شده براي اجراي          
مديريتي، تاكيد بر برنامه ريزي آموزشي، ايجاد         جهت غلبه بر اين موانع رهبري قوي باليني و          .  كافي برمشتري 

 .و فرهنگ كيفيت پيشنهاد مي شود اختارس
 

 نقش كاركنان در كيفيت ارائه خدمات

موفقيت يك سازمان بستگي به پرسنل شاغل در آن دارد و بايد نسبت به كيفيت مراقبت، در سازمان                      
. پرسنل بهداشتي، افراد ارائه كننده خدمت هستند و جزئي از سيستم بهداشتي مي باشند                  .  خودشان آگاه باشند   

پيشرفت محسوسي در زمينه بهداشت در كلّ دنيا هم در وضعيت بهداشت و هم در استفاده از منابع مورد نياز،                         
اين پيشرفت عالوه بر بهبود خدمات بهداشتي، شامل كاركنان نيز مي باشد، آنان نشان داده اند كه               .  اتفاق افتاده است  

از آنجايي كه دانش پزشكي در حال       .   سالمت دارند  اثر زيادي روي ميزان هاي مرگ و مير و يا ديگر شاخص هاي           
لذا برنامه هاي مرتب و منظم آموزش كاركنان بهداشتي         .  پيشرفت است، نياز است كاركنان دانش روز داشته باشند         
 .جهت به روز نمودن مهارت ها و دانش آن ها حياتي است

كيد روي كاركنان يا پرسنل      ، تا 2006سازمان جهاني بهداشت نيز براي روز جهاني بهداشت در سال               
 در  Macinati  مطالعه يافته هاي   .بهداشتي را به دليل اهميت عملكرد آنها، سرلوحه توجه دولت ها، قرار داده است             

 در خصوص رابطه ي بين سيستم مديريت كيفيت بيمارستان و عملكرد سازماني در خدمات ملي                      2008سال  
ود بخش كيفيت يك عامل اساسي و مهم براي سيستمهاي مديريت             بهداشتي در كشور ايتاليا،  نشان داد كه وج         

نتايج عملكرد بطور مثبت با      .  كيفيت است كه توسط ارائه كنندگان مراقبت هاي بهداشتي ايتاليا قبول شده است               
بكار گيري مشاركت در مديريت كيفيت ، گزارش دهي داده            :    عوامل ذكر شده در سيستم مديريت كيفيت مانند        

 و كاربرد آنها، ماهيت و نقش مديريت كيفيت ، تعهد مديريت ارشد به استراتژي هاي كيفيت ، ويژگي                    هاي كيفيت 
همچنين نتايج مطالعه نشان مي دهد كه عملكرد عيني نتايج           .  هاي برنامه  استراتژيك مديريت كيفيت ارتباط دارد       

 هاي برنامه  استراتژيك مديريت كيفيت       يك رابطه منفي با تعهد مديريت ارشد به استراتژي هاي كيفيت  و ويژگي             
 .مثال نرخ مرگ و مير و ترخيص  با وجود استراتژي هاي مرتبط  به تعهد مديريت ارشد كاهش مي يابد. دارد 
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 )Universal Health Coverage/ UHC(پوشش جهاني بهداشت و كيفيت

 بر رويكرد مراقبت    خدمات سالمتي بايستي مبتني   )UHC(در جهت دسترسي به پوشش جهاني بهداشت       
براي دستيابي به اين هدف،موجوديت،كيفيت و      .  هاي بهداشتي اوليه اي جامعه محور،ادغام يافته و پاسخگو، باشد          

در بسياري از كشورها، اين خدمات بنحو بسيار ضعيفي سازماندهي و             .  ايمني خدمات بهداشتي بايد ارتقا پيدا كنند       
ارمند مواجه بوده و دچار ازدحام مراجعين با زمان هاي انتظار طوالني وغير              مديريت شده اند، لذا اغلب، با كمبود ك        

حتي زماني كه خدمات در دسترس هستند هم مي           .  پاسخگو به ترجيحات فرهنگي،قومي يا جنسيتي، مي باشند         
بهداشتي وجه  توانند داراي كيفيت پاييني باشند، بنابراين ايمني بيماران را به خطر انداخته و ممكن است پيامد هاي                  

همراستا نمودن تالشهاي جهاني و ملي جهت حمايت از رويكردهاي قوي و مبتني بر شواهد                .  المصالحه قرار گيرند  
 كه مشتمل بر سنجش ارتقا يافته كيفيت        UHCدر تامين خدمات سالمتي ايمن و با كيفيت به جوامع، درون زمينه             

ان جهاني بهداشت استراتژي جهاني خود را بر خدمات             سازم.  و ايمني مراقبت باشد، بسيار حائز اهميت است          
اين راهبرد يا استراتژي جهت كمك به پيشرفت كشورها به            .  سالمتي ادغام يافته و مردم محور، قرار داده است          

آينده اي كه همه افراد امكان دسترسي به آندسته از خدمات سالمتي داشته باشند كه ضمن پاسخگويي به                    "سوي
يق آنها، بتواند در طول پيوستار يا طيف مراقبت،هماهنگ،ايمن،اثربخش،بموقع،كارآ،وداراي               سلسله نيازهاوعال 

باشند )  استراتژيك(ضمنا اين خدمات، مي بايست در پنج جهت راهبردي        .  ، ارائه شده است   "كيفيتي قابل قبول باشد   
 همه كشورها براي طراحي الگو يا       بنحوي كه هر كدام بتوانند بر ارائه مداخالت مبتني بر شواهدي تاكيد نمايند كه              

تقويت -توانمند سازي و دخالت دادن مردم،       -:  اين پنج جهت عبارتند از    .مدل ارائه خدمت،در جستجوي آن هستند     
ايجاد و  -هماهنگي خدمات در طول طيف مراقبت،       -معرفي مجدد مدل يا الگوي مراقبت،     -حاكميت و پاسخگويي،    

 .  تحول خدمات سالمتي يا بهداشتي، حمايت نمايدفراهم ساختن محيطي كه از دگرگوني و
 

 ارتباط كيفيت و هزينه 

افزايش سريع و روز افزون هزنيه هاي بخش بهداشت و درمان، به ويژه هزينه هاي مربوط به تشخيص و                   
ر درمان در سراسر جهان، موجب گرديده تا متخصصين، اعم از اقتصاددانان، مديران و حتي پزشكان و پرستاران د                   

) 1998  (ساخاركار.  بسياري از كشورها، در پي يافتن شيوه هاي جديد به منظور محدودسازي هزينه ها باشند                  
اجزاء مختلفي در كاهش هزينه ها موثرند و برنامه هاي كاهش هزينه، ضمن داشتن مداومت و استمرار،                 :  مي نويسد

ايجاد نمايند، و برخي هزينه هاي بيمارستاني       بايستي بتوانند تعادل دقيق و حساسي بين كيفيت و هزينه خدمت               
خاص، گاهي توسط پزشكان و پرستاران، بيشتر قابل كنترل است تا بوسيله مديران؛ كه در اين رابطه مي توان به                      

عدم توجه به كيفيت براي سازمان هاي       .  مدت زمان اقامت بيمار، چگونگي خدمت يا مراقبت و غيره، اشاره نمود              
اتي در كل، مي تواند بسيار گران تمام شود، ولي تامين و توجه به كيفيت نيز بنوبه خود هزينه هايي                   بهداشتي و خدم  

 :را در بر دارد، كه به طور كلّي مي توان هزينه كيفيت را در چهار رده اصلي، سازمان داد
هزينه :  د، مانند ، كه قبل از ارائه خدمت يا محصول، مي باش           Prevention Costs هزينه هاي پيشگيري يا      -1
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 .فعاليت هاي طرّاحي محصوالت و فرآيندهاي كار، آموزش و تربيت كاركنان در مورد مفاهيم كيفيت و غيره

، كه جهت بررسي و ارزيابي كيفيت محصوالت يا خدمات ارائه شده،            Appraisal Costs هزينه هاي ارزيابي يا     -2
 آزمايش وسايل و تجهيزاتهزينه هاي بازرسي و كنترل، : صرف مي شود، مانند

، كه هنگامي ايجاد مي شوند كه برون داده ها يا          Internal failure costs هزينه هاي عدم موفقيت داخلي يا        -3
محصوالت و يا خدمات، داراي نقص يا عيب قبل از خروج از سيستم شناسايي مي گردند و يا از رده خارج، يا                            

ين موارد، هزينه هايي را در بر مي گيرد كه مربوط به عدم موفقيت دروني              اصالح و ترميم، مي گردند، كه هريك از ا       
 .سازمان مي باشد

، نيز وقتي پيش مي آيند كه برون دادهاي داراي         External failure costs هزينه هاي عدم موفقيت خارجي يا       -4
حصول و يا دريافت     مشكل، قبل از ارائه به مشتري، شناسايي نمي شوند و موجب شكايات مصرف كنندگان م                  

كنندگان خدمت مي گردد، مرجوع شدن و برگشت كاال ها و محصوالت، ادعاهاي قانوني عليه تعهدات سازمان،                    
به طور كلّي، مي توان گفت كه        .  شكايات و غيره، هزينه هاي مربوط به عدم موفقيت خارجي را در بر مي گيرد                

ي مي شود،  به دليل آنكه بازرسي و آزمايش كمتري در            افزايش هزينه پيشگيري، موجب كاهش هزينه هاي ارزياب       
 .مراحل كار مورد نياز خواهد بود

نگرش نسبت به هزينه و كيفيت مراقبت ها جنبه خاصي در حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي، پيدا مي كند،                 
تي جهت رسيدن به    كه هر انساني داراي حق برخورداري از امكانات بهداش         :  چرا كه هم بر اين اعتقاد استوار است        

حد اعالي سالمتي در تمام طول عمر مي باشد؛ و هم به علم اقتصاد بهداشت توجه دارد؛ تا بتواند استفاده موثري از                     
كلّيه امكانات موجود و تكنولوژي مناسب در توليد، توزيع و مصرف كاال و ارائه خدمات كه با حوائج بشري در                          

 .ارتباط است، داشته باشد

، "اجراي آن تصميم  " و يا    "اتخاذ تصميم "، ارزش پولي كاالها و خدماتي است كه براي           Costهزينه يا   
تامين، تقبل و يا پرداخت مي شود و تكنيك هاي مختلفي جهت تحليل و محدود سازي هزينه وجود دارند، كه                        

كنيك ها، به نوعي با    هر كدام از اين ت    .  هزينه اثر بخشي، هزينه كارآيي، هزينه منفعت و تحليل ارزش          :  عبارتند از 
ولي نكته مهم آن است     :  كيفيت و هزينه در ارتباط هستند، و به درون دادها و برون دادها در ابعاد مختلف توجه دارند               

  وجود دارند كه شامل؛Cost containmentكه سه جزء در فرآيند محدود ساختن هزينه ها يا 

كه اين هشياري و شناخت از فرآيند موجود،           ،   Cost awareness هشياري نسبت به هزينه ها يا         -1
 جهت محدود سازي هزينه ها، بايستي در ميان كلّيه پرسنل بيمارستان يا سازمان، موجود باشد؛

 ، كه تامين كننده مكانيسمي است جهت شناسايي، گزارش و             Cost monitoring پايش هزينه يا      -2
 داردهاي موجود، در تضاد هستند؛ تحليل آن دسته از مخارج واقعي كه با بودجه و استان

 ، كه سيستم يا نظام مسئوليت و پاسخگويي جهت دستيابي           Cost management مديريت هزينه يا     -3
 .به برنامه هاي تدوين شده را فراهم مي نمايد
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 نتيجه گيري
تنهايي، با توجه به مطالب مطرح شده، بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه توجه به كيفيت يا هزينه، به                          

بسيار مهم هستند، ولي به     )  كيفيت و هزينه  (موفقيتي مداوم در بر نخواهد داشت و در عين حال كه هر دو مفهوم                 
هر برنامه محدودسازي هزينه، بايستي به صورت برنامه اي مستمر و قادر به تامين تعادلي حساس بين كيفيت و                      

تامين كيفيت خدمات به طور مستمر، نيازمند تحولي           اساس مديريت كيفيت و       .  هزينه خدمات، نگريسته شود    
. شگرف در نگرش و بينش مديران و نيروي انساني سازمان نسبت به ارائه خدمت و كار و فعاليت در سازمان ها دارد                    

 بطور كيفي، وجود تعهد يا       HRD و توسعه نيروي انساني يا         ODتغيير در فرهنگ سازمان، توسعه سازماني يا          
Commitment                       كليه نيروي انساني نسبت به اهداف سازمان و ايجاد فضاي اعتماد، جايگزيني همكاري و 

هماهنگي بجاي رقابت، استفاده از روش هاي ارتقاء كيفيت و تاكيد بر ارزشيابي كيفي فعاليت ها بجاي تاكيد بر                      
بود كيفي عملكرد و بازده      نظارت و كنترل كمي و آماري، و بسياري موارد ديگر، همگي مي توانند منجر به به                   

و نبايد فراموش كرد كه توجه به نيروي انساني و توسعه و ارتقاء اين نيرو از جنبه هاي مختلف                      .  سازمان ها، گردد 
با توجه به چالش هاي خدمات       .  يكي از كليدي ترين راه هاي تامين كيفيت در سازمان مي باشد           )  كمي و كيفي  (

 SDGs/ Sustainable(هاني بهداشت در راستاي اهداف توسعه پايدار           بهداشتي مطرح شده توسط سازمان ج       

Development Goals  (  در همه كشورها، جايي براي بهبود كيفيت سازماندهي خدمات مراقبت هاي بهداشتي            هنوز
ه وجود دارد تا بتوان درمان هاي بيمارستان محور را به حداقل رسانيد، در حالي كه تعدادي از كشورهاي جهان، ب                      

ادغام خدمات سالمتي به عنوان راهي براي ارائه مراقبت هاي مردم ـ محور، تكيه دارند، متاسفانه هنوز بسياري از                    
كشورها متكي به بيمارستان ها و طب تخصصي هستند كه داراي رابطه اندكي هم با نظام مراقبت بهداشتي اطراف                   

ورت، هنوز راه درازي جهت پيمودن جاده اي به سوي          در هر ص  .  خود و هم با جوامع خدمت گيرنده خود، مي باشند        
UHCباقي است . 
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 هاي كلي سالمت و جايگاه آن در راهبري نظام سالمتسياست
General health policies and their role in health system governance 

 
 دكتر حانيه سادات سجادي و دكتر سيدرضا مجدزاده

موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران، مركز تحقيقات بهره برداري از دانش 
 سالمت و دانشكده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
  :نتظار مي رود فراگيرنده پس از مطالعه اين گفتار، بتواندا 

 
 ريزي سالمت را بشناسد؛برنامهمفاهيم رايج در  

 اسناد قانوني باالدستي نظام سالمت كشور را نام ببرد؛ 

 هاي توسعه  آشنا شود؛هاي كلي سالمت و برنامهانداز، سياستبا محتواي سند چشم 

 ارتباط و همراستايي اسناد باالدستي نظام سالمت را درك كند؛ 

  سالمت تبيين نمايد؛هاي كلي سالمت را در راهبري نظامجايگاه سياست 

 هاي حاكم بر فعاليت نظام سالمت را نام ببرد؛ارزش 

 دهي آتي نظام سالمت در قالب مداخالت و اقدامات سالمت آشنا شود؛با جهت 

 .هاي جهاني را دريابدگيريهاي راهبردي كشور با جهتهمخواني اولويت 
 

 مقدمه
خواهيد برويد،  اگر ندانيد به كجا مي    "گفت  د كه مي  اياين جمله معروف آليس در سرزمين عجايب را شنيده        

گذاري را براي    توان اهميت هدف   خوبي از اين عبارت مي      به.    "تواند شما را به مقصد برساند       هر مسيري مي   
، يكي از عوامل مهم      گذاريهدف.  ها درك كرد  كاريجهت دهي و انجام كارهاي هماهنگ و جلوگيري از موازي          

نظام .  اي است، به ويژه اگر ماهيت فعاليت مجموعه، پيچيده و متنوع باشد                ت هر مجموعه   تأثيرگذار بر موفقي   
 . ها استاي از اين مجموعهسالمت نمونه

هاي نظام سالمت، كافي است به تعريفي كه سازمان           براي درك پيچيدگي و گستردگي ماهيت فعاليت       
ايي كه هدف اصلي آنها ارتقا،        هتمام فعاليت   :جهاني بهداشت براي نظام سالمت ارائه داده است توجه كنيد              

تواند شامل مراقبت سالمت فردي، خدمات بهداشتي عمومي يا         ها مي اين فعاليت .  بازگرداندن يا حفظ سالمت است    
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ها از  دهد نظام سالمت در هر كشوري دامنه متنوعي از سازمان           اين تعريف نشان مي    .باشدبخشي  هاي بين برنامه
هايي كه داراي عاليق     سازمان.  گيردديده در روستا را در برمي       صصي تا يك ماماي آموزش     يك بيمارستان تخ  

ها را همسو كرد و اطمينان يافت كه         براي اينكه بتوانيم فعاليت همه اين سازمان      .  متفاوت و شايد متضادي هستند    
گذاري درستي  ظيفه است، هدف  مجموعه نظام سالمت با منابعي كه در اختيار دارد به بهترين شكل در حال انجام و               

. شود معموالً در يك سلسله مراتب از سطح كالن تا خُرد انجام مي                   گذاريهدف.  بايد براي آن انجام شود      
هاي كالن،  ها و يا برنامه    انداز نظام سالمت در قالب سياست       گيري كلي يا همان چشم      بدين صورت كه جهت   

تر تنظيم  گيري كلي، اهداف سطوح پايين     تاي همان جهت  شود و سپس به صورت پلكاني و در راس          مشخص مي 
گذاران و مديران ارشد سالمت باشد،        هاي سياست گيريتواند مبناي تصميم   انداز تعيين شده مي    چشم.  شودمي

 .دهندگان خدمات سالمت قرار گيرد و انتظارهاي مردم را از نظام سالمت نشان دهدراهنماي عمل ارائه
تر نظام سالمت داشته باشد، در اين       تواند براي فعاليت بهتر و اثربخش     انداز مي  چشم با توجه به نقشي كه    

سپس اسناد قانوني باالدستي كشور     .  شودريزي سالمت معرفي مي   فصل ابتدا برخي از مفاهيم رايج در ادبيات برنامه        
هاي كلي نظام   في سياست در نهايت نيز با معر    .  دهد تشريح خواهد شد   كه مسير حركت نظام سالمت را نشان مي        

 . شوندهاي حاكم بر فعاليت اين نظام تبيين ميدهي و ارزشسالمت، جهت

 ريزي سالمت آشنايي با برخي مفاهيم برنامه
  ):Values(ها ارزش

هيچ يك از سياست ها و يا اقدامات طراحي شده         .  گيري ها هستند عقايد و باورهايي كه مبناي اصلي جهت      
رود انتظار مي .  ايد از ارزش ها تخطي كنند و بايد مجموعه آن ها نيز در جهت ارزش ها قرار گيرند                در هنگام اجرا نب   

 .ارزش ها آن دسته از باورهايي باشند كه ناظر به مدت زمان طوالني بوده و به راحتي تغيير نكنند

  ):Strategy(استراتژي 

 اي از اهداف و مقاصد تنظيم شدة درون        مجموعه اقدامات در نظر گرفته شده براي دستيابي به مجموعه          
 .سياست يا برنامه

  ):National Health Strategy(سالمت ملي  استراتژي

مدلي از     و ارائة   هامشخص سياست   اهداف  به  دستيابي  ي الزم براي  اقدام ها  و  م هايتصم  سازماندهي  فرايند
. مطلوب است   وضعيت  به  رسيدن  براي  شده يينتع  پيش  از  ي از اقداماتِ  برنامه اتدوين    و  مطلوب در آينده    وضعيت

بخش سالمت اشاره دارد      سياست   و اهداف  چشم انداز  به   براي دستيابي  مدتبلند  ي گسترده و  برنامه ها  اين برنامه به  
 از   همراه با گسترة وسيعي    بخش هاساير    مشاركت  مطمئن براي   يراه ها  مداخله،  براي  مناسب  نقاط  و شامل تعيين  

 . آن ها است با مقابله يراه ها و ت هايمحدود همچنين و فني و اقتصادي تماعي،اج سياسي، عوامل

  ):General Goals( اهداف كالن

اهداف كالن مؤيد جهت گيري راهبردي كل نظام سالمت بوده و نقاط مطلوبي در آينده هستند كه نظام                   
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رغم اينكه  مت را مشخص كرده و علي     اين اهداف مسير حركت نظام سال     .  سالمت تمايل به دستيابي به آن ها دارد      
در حوزه هاي خاص نوشته مي شوند، به اندازه كافي عمومي و كلي هستند كه منجر به تقويت خالقيت و نوآوري                      

 .دهنداهداف كالن همچنين مشكالت جدي يا فوري و يا مسائل با اولويت را نشان مي. مي گردند

  ):Health Planning(ريزي سالمت برنامه

، آن هاتأمين    جهت  منابع  بررسي  و  نشده برآورده  نيازهاي  شناسايي  سالمت،  مشكالت  تعيين  منظم  يندفرا
اجرايي موردنياز نه فقط با درنظرگرفتن          طراحي اقدامات   و  عملي،  و  بينانه واقع  صورت به  اهداف  اولويت  تعيين

بر   كه  فردي  و  اجتماعي  رفتار  و  زيست محيطي  به عوامل  باتوجه  بلكه  سالمت،  خدمات  كارايي  و  موضوعات كفايت 
 .ي گذاردم جامعه تأثير و فرد سالمت

  ):Sustainable Development(توسعه پايدار 

 خود نيازهاي تامين در آينده نسل هاي توانايي تضعيف بدون افراد جامعه  كنوني نيازهاي به پاسخگويي
 جنبه هاي بر تنها و است اقتصاد و زيست طمحي تعادل ميان جامعه،   حصل ما حقيقت در پايدار توسعه .مي باشد
 بر در را نيز  اقتصادي و اجتماعي سياسي، طبيعي؛ پايداري  منابع پايداري بر عالوه و تمركز نداشته  محيطي زيست

 .مي گيرد

 ):Vision) (دورنما(انداز چشم

مديريت   يروفرا   در افق بلندمدت    منظر و دورنمايي  تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است كه            
 .باشد گرايي ميگرايي و واقعنگاري، ارزشنگري، آيندهو داراي ويژگي هاي جامععمومي جامعه قرار مي دهد 

  ):Mission(رسالت 

در ها   بوده و مويد نقشي است كه آن         هر سازمان يا نظامي    بيانگر فلسفه وجودي     رسالت يا ماموريت،     
سازمان  يا وظايفي    وظيفه  چه؟،   به وجود آمده است    سازمان  چرال مهم   در رسالت، چهار سوا   .  دن دار عهدهجامعه بر   

 وظايف را انجام     اين  چگونه؟ و    وظايف را به عمل مي آورد      اين كساني   چهبراي    ؟،دارد كه بايد به انجام رساند      
 .شود؟، پاسخ داده ميمي دهد

  ):Policy(سياست 

 .هبردي مي باشدابي به اهداف كالن و رايهاي عمده براي دست  گيريت جه

  ):Health Policy(سياست سالمت 

 رسيدن  گيري براي هاي كلي است كه به عنوان راهنما يا چارچوب تفكر در تصميم            اي از تصميم  مجموعه
 .گيرندجامعه، مورداستفاده قرار مي يك در خاص سالمتي اهداف به

  :)Intervention(مداخله 

 مجموعه اقدامات يا توالي وقايع و        فرايند يا   يك  اصالح  هدف  كه با   ييت هايفعال  از  اي يك يا مجموعه  
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 .رديگي ميا نتايج مورد انتظار انجام  عملكرد ازجمله خود، ويژگي چند يا يك تغيير منظور به

 ): Health System(نظام سالمت 

المت جمعيت  اند تا س  افراد، سازمان ها و منابعي كه با رويكردهاي تائيد شده در كنار يكديگر قرار گرفته               
تحت پوشش خود را ارتقا دهند و از طريق انواعي از فعاليت ها كه هدف اصلي آن ها ارتقاي سالمت است، به                          

 .انتظارات منطقي مردم پاسخ دهند و از آن ها در برابر هزينه سالمت نامطلوب محافظت نمايند

 دهي حركت نظام سالمت كشوراسناد قانوني ناظر بر جهت
هاي فعال در اين نظام     هاي منسجم در همه بخش    ز مطلوب براي آينده به تدوين برنامه       انداترسيم چشم 

شوند و  اي منعكس مي  توسعههاي  ها و برنامه  انداز مطلوب نظام سالمت، معموالً در سياست       چشم.  نمايدكمك مي 
حدي است كه داشتن    ها به   ها و برنامه  اهميت تدوين اين سياست   .  كنندمسير حركت نظام سالمت را تعيين مي       

خوشبختانه به اين   .  شود سالمت محسوب مي   روز، از نشانگرهاي حاكميت خوب نظام     هاي ملي سالمت به   سياست
مهم در كشور ما توجه شده و جهت حركت نظام سالمت در فواصل زماني مشخص و متناسب با نياز جامعه در                         

ها در تعيين مسير حركت     ات معرفي شده و جايگاه آن      در ادامه اين مستند   .  مستندات قانوني نشان داده شده است      
 .شودنظام سالمت تبيين مي

ترين سند حقوقي و    قانون اساسي عالي  .   ايران است  قانون اساسي جمهوري اسالمي   نخستين مستند،   
ر ها و اصول حاكم ب     آيد كه در آن كليات ساختار، جايگاه، مسؤوليت         شمار مي مبناي تنظيم قوانين ديگر كشور به      

، 29،  3در اين قانون، رسالت و دورنماي بخش سالمت كشور در اصول            .  هاي مختلف تعيين شده است    روابط بخش 
تأمين نيازهاي سالمتي مردم به عنوان يك حق همگاني بر            براساس اين اصول،    .   مشخص شده است   43 و   30

گيري  تأمين سالمتي مردم تصميم    به عبارتي دولت به نيابت از مردم وظيفه دارد در خصوص           .  باشدعهده دولت مي  
در اين قانون همچنين دولت، وظيفه دارد تمام تالش         .  هاي خود به مردم پاسخ دهد     گيرينمايد و در مقابل تصميم    

دولت :  آيد اين است  پرسشي كه پيش مي   .  محور به كار بندد   خود را براي رفع فقر و محروميت با رويكردي عدالت          
  را پاسخ دهد؟چگونه نيازهاي سالمتي مردم 

ساله توسعه با   هاي پنج برنامه.   ملي پيدا كنيم   ساله توسعه هاي پنج پاسخ به اين پرسش را بايستي در برنامه       
تر و متناسب با وضعيت     مبنا قرار دادن اصول قانوني پيشگفت، مسير حركت نظام سالمت را در فواصل زماني كوتاه              

هاي آينده هستند تا     بلندمدت در حقيقت ابزارهايي براي ترسيم افق        هاي  اين برنامه .  كنندهر مقطع، ترسيم مي    
 از يك هر وظايف و ها، اهداف در اين برنامه  .  بتوان به اهداف تعيين شده در هر مرحله، جامه عمل پوشاند              

تدوين اين  .  دارد عهدهبه را اهداف اين از بخشي به دولتي رسيدن  سازمان هر و شودمي تعيين جامعه بخش هاي
هاي كلي ابالغي از رهبري و با استفاده از دانش و تجربه كارشناسان، مديران و                       ها براساس سياست   برنامه

 . شودانجام مي تحقيقاتي، و علمي هاي اجرايي و صاحبنظران مراكزمسؤوالن دستگاه
ه شرح زير را    ي ملي ب  كشور ما تا كنون و از زمان بعد از انقالب اسالمي تدوين و اجراي شش برنامه توسعه                   

 :تجربه كرده است
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o ؛)1372 تا 1368 (نامه اول توسعهبر 

o ؛)1378 تا 1374 (برنامه دوم توسعه 

o ؛)1383 تا 1379 (برنامه سوم توسعه 

o  ؛)1388 تا 1384(برنامه چهارم توسعه 

o ؛)1394تا  1390( برنامه پنجم توسعه 

o  1400 تا 1396(برنامه ششم توسعه.( 

 برنامه اول توسعه

هدف اصلي اين برنامه ايجاد رشد اقتصادي از طريق            .   نام داشت  برنامه سازندگي برنامه اول توسعه،     
با .  هاي موجود بود  برداري از ظرفيت  هاي جنگ تحميلي و بهره     ولت در زمينه بازسازي خسارت     گذاري د سرمايه

توجه به اين هدف و با درنظر داشتن وضعيت بخش سالمت در آن زمان، كه حكايت از كمبود امكانات بهداشتي                       
ه سمت توسعه شبكه    گيري نظام سالمت ب   درماني و توزيع نامناسب منابع فيزيكي و انساني سالمت داشت، جهت           

. رساني و بهبود استانداردهاي سالمت براي دسترسي همه مردم به خدمات پيشگفت با نگاهي دولتي بود                  خدمات
سازمان جهاني بهداشت بود    »  بهداشت براي همه  «گيري البته تا حد زيادي نيز متأثر از راهبرد جهاني            اين جهت 

 . ود تعيين شده ب1978كه در بيانيه آلماآتا در سال 

 برنامه دوم توسعه

حفظ، رشد و توسعه اقتصادي كشور، هدف اصلي اين برنامه          .   نام گرفت  برنامه ثبات اقتصادي  اين برنامه،   
با توجه به   .  سازي تأكيد شده بود   تفاوت زيادي با برنامه اول نداشت و در آن بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي             .  بود

هاي خود را بر توسعه كمي و كيفي منابع فيزيكي و انساني              برنامه گيري كالن كشور، بخش سالمت نيز     اين جهت 
عالوه بر اين بر انجام اقداماتي جهت تأمين بهداشت عمومي، گسترش بيمه همگاني و                .  سالمت، متمركز ساخت  
 . بود» بهداشت براي همه«دوره زماني اين برنامه همچنان متأثر از راهبري . كنترل جمعيت تأكيد شد

 وم توسعهبرنامه س

برخالف دو برنامه اول و دوم، برنامه سوم توسعه به          .   شهرت داشت  برنامه اصالح ساختاري  ، به   اين برنامه 
به همين دليل هدف اصلي برنامه ايجاد        .  دنبال كاهش سهم بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي بود             

هاي قبل  اس، نظام سالمت كه در دوره     بر اين اس  .  سازي بود تغييرات ساختاري و نهادي به منظور تسهيل خصوصي       
گذاري كرده بود،   هاي بهداشتي درماني براي ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سالمت را هدف            گسترش ظرفيت 

در اين دوره به منظور افزايش كارايي و برقراري عدالت توزيعي، انجام مداخالتي جهت جلب مشاركت بخش                       
در اين  .  اماندهي نظام ارائه خدمات سالمت در اولويت قرار گرفت             غيردولتي در ارائه خدمات سالمت و س          
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 .هاي بانك جهاني در راستاي تمركززدايي را ناديده گرفتجهت گيري سالمت، نبايد نقش سياست

 برنامه چهارم توسعه

انداز چشم سند  اين برنامه با هدف تحقق      .  تر از سه برنامه قبلي بود     اي متفاوت برنامه چهارم توسعه، برنامه   
هاي كلي برنامه توسط مقام رهبري تهيه و تصويب          و پس از ابالغ سياست     1404جمهوري اسالمي ايران در افق      

شده بينيگيري پيش جهت.  )شودانداز در ادامه همين بخش آورده مي        توضيحات بيشتر در مورد سند چشم       (شد  
 تأمين منابع مالي و دسترسي به خدمات          بخش سالمت در برنامه چهارم توسعه از توسعه فيزيكي به عدالت در              

بر اين  .  بخشي براي ارتقاي سالمت، موردتوجه قرار گرفت        همچنين اتخاذ رويكردهاي بين    .  سالمت تغيير كرد  
اساس مواردي مانند كاهش مخاطرات سالمتي و امنيت غذايي، پايدارسازي فرايند تأمين منابع و مشاركت عادالنه                 

گيري بخش سالمت در برنامه چهارم      جهت.  ن دريافت خدمات سالمت، اولويت داشت     مردم در آن و عادالنه ساخت     
 بود كه در آن بر تقويت نظام سالمت           2000تا حد زيادي تحت تأثير گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال               

هاي آن به نحوي بود كه بتواند اهداف           گذاريهمچنين هدف .  جهت ارتقاي عادالنه سالمت جامعه تأكيد شد        
  .را پوشش دهد) Millennium Development Goals: MDGs(ي هزاره سوم توسعه

 برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه نيز مشابه برنامه چهارم بود و مواردي مانند اصالح نظام سياست گذاري و تأمين مالي،                  
 جداسازي بخش دولتي از      هاي سالمت، ساماندهي نظام درماني و       توسعة بيمه ها، كاهش سهم مردم از هزينه        

ها عمدتاً متاثر از راهبرد      اين اولويت .  ها قرار گرفت  خصوصي كه بشدت در هم تنيده بودند، در فهرست اولويت            
 .پوشش همگاني سالمت بود

 برنامه ششم توسعه

هاي كلي سالمت از    برنامه ششم توسعه، زماني تهيه و تصويب شد كه براي نخستين بار در كشور، سياست              
دهي به حركت نظام    هاي كلي سالمت، جايگاه مهمي در جهت       سياست.   مقام معظم رهبري ابالغ شده بود       سوي

ي دولت  سالهي پنج ي ششم آخرين برنامه   برنامه.  سالمت دارد و توضيح بيشتر در مورد آن در ادامه آورده شده است            
هاي كلي  شده در سياست  بينيهاي پيش يريگاين برنامه با مبنا قرار دادن جهت       .  تا زمان انتشار اين كتاب است      

است، راهكارها و   )Sustainable Development Goals: SDGs(راستا با اهداف توسعه پايدار       سالمت كه هم  
توالي .  در كشور را نشان داده است      همگاني سالمت  پوشش به ابزارهاي اجرايي موردنياز براي تسريع در دستيابي       

گيري و تكاليف   با توجه به اينكه جهت    .   نشان داده شده است    1گفت در شكل    اني پيش هاي ملي و جه   زماني برنامه 
هاي كلي   ساله كشور در برنامه ششم توسعه و سياست           20انداز  هاي آتي نظام سالمت براي تحقق چشم        سال

 . گيري مي پردازدسالمت آمده است، بخش بعدي به تشريح اين جهت
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  ملي و جهاني سالمتهايتوالي زماني برنامه: 1شكل 

 

 ارتباط مفهومي اسناد باالدستي سالمت كشور: 2شكل 

 هاي كلي سالمتسند چشم انداز و سياست
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اي در كشور    براي ايجاد انگيزه و روحيه بيشتر جهت تحقق اهداف توسعه           1384 در سال    اندازسند چشم 
برخورداري از  .   فهرست شده است    1404هاي موردانتظار جامعه ايراني در افق         در اين سند ويژگي    .  تدوين شد 

هاي مطلوب جامعه ايران بود كه تحقق آن غايت           سالمت، رفاه، امنيت غذايي و تأمين اجتماعي يكي از ويژگي           
ترين شده، يكي از مهم   انداز ترسيم از زمان انتشار اين سند، دستيابي به چشم        .  باشدحركت نظام سالمت كشور مي    
 . ساله توسعه چهارم، پنجم و ششم مدنظر قرار داده شدهاي پنجاصولي بود كه در تدوين برنامه

منظور روشن كردن مسير دستيابي     ها به اين سياست .   ابالغ شد  1393 در سال    هاي كلي سالمت  سياست
هاي توسعه  گيري در مورد مداخالت برنامه    هاي كلي تصميم  انداز و نيز در اختيار قرار دادن برخي چارچوب         به چشم 
 بند هستند و در آن سعي شده با توجه به وضعيت كشور در حوزه سالمت،                    14ها مشتمل بر     سياست .تهيه شد 

ها نقش مهمي در    ابالغ اين سياست  .  نياز براي تقويت نظام سالمت كشور، پوشش داده شود         هاي مورد تمامي جنبه 
گذاران و  دهد سياست سند، نشان مي  مرور تغييرات بعد از ابالغ اين       .  تحوالت نظام سالمت و پيشبرد اهداف آن دارد       

 .ها تدوين نمايندهاي خود را در راستاي اجرايي شدن اين سياستمديران سالمت، تالش كردند برنامه

 هاي راهبردي نظام سالمت كشوراولويت
اند الزم است بدانيم     با توجه به دورنمايي كه اسناد باالدستي براي نظام سالمت كشور ترسيم كرده                  

موضوع مهمي  .  ها بر چه موضوعاتي تأكيد دارند     گيري اصلي آن  دار نظام سالمت كدامند و جهت      اولويت حوزه هاي
افزايي بيشتري براي حركت هماهنگ در دستيابي به اهداف             تواند همسويي و هم    است كه اطالع از آن مي       

اهي از نحوه اجرايي كردن اين      هاي راهبردي نظام سالمت و آگ     براي اطالع از اولويت   .  تعيين شده را تسهيل نمايد   
هاي كلي  پردازد كه در سياست    مدت و مداخالتي مي    ها، اهداف ميان  ها، اين بخش ابتدا به معرفي ارزش        اولويت

سپس جهت آشنايي با     .  بيني شده است   انداز، پيش سالمت براي حركت نظام سالمت به سمت تحقق چشم            
 .شودي ششم توسعه بيان ميدامات اجرايي مندرج در برنامهچگونگي دستيابي به اهداف و اجراي مداخالت، اق

 هاارزش

در ميان  ).  1پانل  ( مورد خالصه كرد     15توان در   هاي نظام سالمت را مي    اصول ارزشي حاكم بر فعاليت    
استفاده از  .  توجه به كيفيت خدمات و محصوالت سالمت بيش از ساير موارد مورد توجه قرار دارد                 ها،  اين ارزش 

 تأكيد بر پاسخگويي،    وري، بهره  بر درمان، توجه به      اولويت پيشگيري  ، عدالت ،گيري و عمل  د براي تصميم  شواه
 . قرار دارد  مفهوم اصلي تاكيد به عنوان       بندها مورد برخي  توجه به مناطق محروم در       و  اي   اخالق حرفه  رعايت

پذير، هاي آسيب مي، توجه به گروه   هاي انساني اسال  رعايت اصول و ارزش   ،  بخشيداشتن شفافيت، همكاري بين   
.  كمتر آمده است   فراواني  ا هستند كه ب   هاييارزش حقوق مردم از ديگر       و صيانت از   ، اشتراك تجارب بومي   يوآورن

گيري آگاه از شواهد و       گذاري كه بر كيفيت خدمات، تصميم        هاي حاكم بر فضاي سياست      با توجه به ارزش    
گيري در مورد ساختار و     گذاري سالمت كشور و تصميم    رسد عمدتا در سياست   عدالت محوري تاكيد دارد، به نظر مي     

شود و تامين عادالنه سالمت براي همه افراد         ، دنبال مي  طلبرويكرد اخالقي ليبرال مساوات   نحوه ارائه خدمات    
 . كننده رفتار نظام سالمت كشور استجامعه توسط دولت، تعيين
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 هاي كلي سالمتهاي نظام سالمت با توجه به سياستهاي حاكم بر فعاليتارزش: 1 پانل
  )12, 10, 9, 8، 6، 4بندهاي (توجه به كيفيت خدمات و محصوالت 

 )9, 8, 2بندهاي (ها گيرياستفاده از شواهد علمي در تصميم

 )13، 9، 8بندهاي (رعايت عدالت 

 )13، 1بندهاي ( اياخالق حرفهرعايت 

 )8, 2ي بندها(  بر درماناولويت پيشگيري

 )13، 8بندهاي  (پاسخگوييتأكيد بر 

 )9, 8بندهاي ( وريتوجه به بهره

 )10، 9بندهاي  (توجه به مناطق محروم

 )1بند  (اصول و ارزشهاي انساني اسالميرعايت 

 )2بند  ( حقوق مردمصيانت از

 )8بند (داشتن شفافيت 

 )8بند  (پذيرهاي آسيبتوجه به گروه

 )11بند (بخشي همكاري بين

 )12بند  (اشتراك تجارب بومي

 )14بند (نوآوري 

 مدتاهداف ميان

 9 مشتمل بر    1404شده براي دستيابي به جايگاه ايران در        بينيهاي كلي سالمت، اهداف پيش    در سياست 
، هاي سالمت كشور براي دستيابي به جايگاه برتر         رتقاي شاخص در ميان فهرست اهداف، ا     ).  2پانل  (مورد است   

ارتقاي سالمت رواني و معنوي     .  دالت و افزايش كيفيت و ايمني خدمات سالمت بيشتر تأكيد شده است             افزايش ع 
به سالمت، بهبود حفاظت مالي و دستيابي         ها، افزايش پاسخگويي نظام      ، تحقق سالمت در همه سياست      جامعه

گذاري كه در   هدف نوع   رسدبه نظر مي  .  باشدمي كشور   اهداف متصور براي نظام سالمت    ديگر   از   مرجعيت علمي 
ترين سطح سالمت همراه با بيشترين حفاظت مالي و پاسخگويي تأكيد بيشتر شده، مقصدي              آن دستيابي به عادالنه   

 . تواند پيشران خوبي براي اصالحات سالمت و تقويت نظام سالمت فراهم آورداست كه مي
 
 لي سالمتهاي كمدت نظام سالمت با توجه به سياستاهداف ميان: 2پانل 

 )10، 2بندهاي (هاي سالمت كشور ارتقاي شاخص

 )10، 7بندهاي (افزايش عدالت 

 )9, 8بندهاي (ارتقاي كيفيت و ايمني خدمات سالمت 

 )1بند (بهبود سالمت معنوي 

 )2بند (ها تحقق سالمت در همه سياست

 )3بند (بهبود سالمت رواني 

 )7بند (افزايش پاسخگويي نظام سالمت 

 )9بند (هاي سالمت فاظت مالي در برابر هزينهافزايش ح

 )14بند (دستيابي به مرجعيت علمي  
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 مداخالت

- گروه طبقه  5توان در   انداز را مي  هاي كلي سالمت براي تحقق سند چشم       مداخالت مندرج در سياست   
ر موردتوجه  بيشتبهبود نظام حكمراني نظام سالمت        رسد مداخالت مربوط به      به نظر مي  ).  3پانل  (بندي كرد   

 . گذار بوده استسياست
 

 هاي كلي سالمتمداخالت موردنياز نظام سالمت با توجه به سياست: 3پانل 
 

 استقرار خريد راهبردي

o 9، 7بندهاي (گري سالمت اصالح نظام بيمه( 

o 5بند (  مديريت بازار تقاضاي خدمات سالمت( 

o 8بند (*تدوين استانداردها و راهنماهاي باليني( 

o 8بند (*رزيابي فناوري هاي سالمتانجام ا( 

o  9بند (تدوين بسته خدمات سالمت( 

o 9بند (هاي خدمات سالمت تعيين تعرفه( 

o  9بند (بازنگري در نظام پرداخت( 

o 10بند (ها سازي درآمدها و هزينهشفاف( 
 

 تحول در نظام نوآوري سالمت
o 13، 1بندهاي (گزيني پروري و شايستهشايسته( 

o  4بند (هاي توليدي زيرساختافزايش كمي و كيفي( 

o  13بند (توسعه كيفي و كمي آموزش علوم پزشكي( 

o  14بند (تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي( 

o  8بند (استفاده از ظرفيت دانشي طب سنتي ايراني( 
 

 آورايجاد نظام سالمت تاب

o  5بند (حمايت از توليد داخل( 

o 10بند ( تأمين منابع مالي پايدار( 
 

 .اندرار شدهمواردي كه تك*

 بهبود نظام حكمراني سالمت

o  6،  2بندهاي    (هاي اجتماعي سالمت  كنندهكنترل تعيين ،
12( 

o 11، 1بندهاي ( سازي مردم و توانمندسازي جامعهآگاه( 

o    ها در توليت سالمت كشور     تصريح ضرورت تبيين نقش
 )8، 7بندهاي (

o          تصريح مدل نظام سالمت كشور به صورت ارايه خدمات
) و بيمه پايه و مكمل    (لتي، خصوصي و عمومي     تركيبي دو 

 )7بند (

o             مديريت ارايه خدمات از طريق تدوين استانداردها و
 * و انجام ارزيابي فناوري هاي سالمت      *راهنماهاي باليني 

 )8بند (

o             تدوين برنامه جامع مراقبتي و حمايتي براي جانبازان و
 )8بند ( معلوالن

o 2بند ( تهاي پايش و ارزيابي سالماصالح نظام( 

o  8بند (نظام ارايه خدمات ادغام يافته با آموزش پزشكي( 
 

 بهبود ارائه خدمات سالمت

o 7، 1بندهاي  (ارائه خدمات جامع سالمت( 

o 2بند (هاي سالمت روز كردن و ارتقاي برنامهبه( 

o 3بند (ايراني -ترويج سبك زندگي اسالمي( 

o  6بند (تأمين امنيت غذايي( 

o 7بند (ه خدمات سالمت هاي ارائبهبود مكانيزم( 

o 8بند (بندي و ارجاع اجراي نظام سطح( 

o 8بند (*تدوين استانداردها و راهنماهاي باليني( 

o 8بند (*انجام ارزيابي فناوري هاي سالمت( 

o 12بند ( نهادينه نمودن ارايه خدمات طب سنتي ايراني( 
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سازي مردم و    ، آگاه  سالمت هاي اجتماعي كنندهكنترل تعيين در ميان انواع مختلف اين مداخالت،           
گروه بعدي  .  بيشتر تأكيد شده است     ها در توليت سالمت كشور    توانمندسازي جامعه و تصريح ضرورت تبيين نقش       

ارائه است كه مداخله     بهبود نظام ارائه خدمات سالمت        انداز، مداخالت مربوط به       چشم براي تحقق     مداخالت
استقرار خريد راهبردي خدمات     سومين گروه، مداخالت مربوط به       .   بيشترين تأكيد را دارد     خدمات جامع سالمت  

باشد كه در آن به موضوعات مهم چه بايد خريد؟ از چه كسي بايد خريد و چگونه بايد پرداخت را به                         سالمت مي 
گري كاركرد تامين    نظام بيمه  اين گروه بر اصالح   مداخله اصلي   .  دهنده خدمت انجام داد پرداخته شده است       ارائه

شامل مواردي  ، تحول در آموزش و پژوهش علوم پزشكي كشور           گروه چهارم مداخالت  .  نابع مالي متمركز است   م
هاي توليدي، توسعه كيفي و كمي آموزش        افزايش كمي و كيفي زيرساخت       ،گزيني پروري و شايسته   شايسته مانند

ايجاد نظام سالمت   (ظام سالمت   سازي ن مقاوم.  ي است ايران  سنتي  طبو استفاده از ظرفيت دانشي         علوم پزشكي 
تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سالمت از طريق كاهش           .  باشد مي گروه مداخالت پيشنهادي    آخرين)  آورتاب

هاي مستقيم از جيب مردم، افزايش سهم بودجه عمومي سالمت و اعطاي كمك هدفمند به                  وابستگي به پرداخت  
 .در اين گروه مداخالت قرار دارند افزايش صادرات  حمايت از توليد داخل وو نيزبخش سالمت 

 اقدامات

اقداماتي كه در برنامه ششم توسعه تكليف شده است با توجه به مداخالت موردنياز نظام سالمت انتخاب                  
هاي كلي سالمت را با رعايت        مدت سياست رود اجراي اين اقدامات بتواند اهداف ميان         انتظار مي .  شده است 

 ايران در حوزه    1404انداز  ساز دستيابي به چشم   بر نظام سالمت محقق سازد و در نهايت زمينه          ارزش هاي حاكم   
هاي كلي اشاره شده، مالحظه       اين اقدامات را به تفكيك مداخالتي كه در سياست            1در جدول   .  سالمت باشد 

ني سالمت در سه بعد      دهد آنچه ايران براي دستيابي به پوشش همگا         تأملي بر اين اقدامات نشان مي      .  مي كنيد
هاي سالمت نياز دارد تا حد زيادي در اسناد باالدستي            پوشش جمعيت، پوشش خدمات سالمت و پوشش هزينه         

پذير، هاي آسيب البته مواردي مانند ارائه خدمات سالمت به گروه        .  كشور اشاره شده و انجام آنها تكليف شده است         
هاي توانبخشي و تسكيني      در امور سالمت، توجه به مراقبت        هاتوانمندسازي جامعه و جلب بيشتر مشاركت آن        

گيري از ظرفيت ادغام آموزش پزشكي براي ارائه خدمات سالمت مداخالتي            و بهره )  هاي جديد ارائه خدمت   مدل(
 .شدتري در نظر گرفته ميها اقدامات عملياتيهستند كه الزم بود براي تحقق آن

ران در اسناد باالدستي ديگر نيز        در نظام سالمت اي      اخالقيه  دگادين  اي  برتريشايان ذكر است كه       
از به خدمات بهداشتي ـ     و ني  از تأمين اجتماعي     برخورداري   قانون اساسي  29اصل  طور مثال،    به.  شودمشاهده مي 

 دانسته و دولت را موظف كرده است خدمات و             همگاني را حقي هاي پزشكي به صورت بيمه       درماني و مراقبت  
 نيز  1404ران تا سال    انداز اي سند چشم  در   .دي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كن             هاتحماي

، توزيع مناسب   برابرهاي  صتفر،  جتماعياتأمين  ،  ييامنيت  غذه، ا فا، ر سالمتي از   رداربرخو از جمله    هاييويژگي
 جامعه آرماني    براي بيست  مطلوزيط  محاز  مند  هبهرو  تبعيض  د،  فسا،  فقر دور از    بهدرآمد، نهاد مستحكم خانواده     

گذاران شتر سياست دهد بي نشان مي  تحوالت نظام سالمت كشور هم         يشينهپي.  استايران در نظر گرفته شده       
 .رندگي خود از ديدگاه فوق الهام ميهايريگيمسالمت در تصمي
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 اقدامات اصلي موردنياز نظام سالمت با توجه به برنامه ششم توسعه: 1جدول 

 امات موردنياز نظام سالمتاقد

 )براساس برنامه ششم توسعه(

 مداخالت موردنياز نظام سالمت

 )هاي كلي سالمتبراساس سياست(

 عالي سالمت و امنيت غذايي كشور؛تشكيل و تقويت شوراي
هاي ملي نفت   ارتقاء خدمات مراكز بهداشتي و درماني توسط شركت         و تكميل، تجهيز 

  ؛خيز و معدنيمناطق نفتو گاز و معادن ايران در 
هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي            تهيه فهرست مواد و فرآورده     

  ؛هاي سني مختلف توسط وزارت بهداشتگروه
هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي       تمركز سياست گذاري 

 ؛و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 ؛ايع سالمت از طريق نظام بيمهبمحوريت وزارت بهداشت در مديريت منا

  ؛تدوين فهرست رسمي داروهاي ايران توسط سازمان غذا و دارو
 ؛واگذاري امور تصدي گري

مشي هاي مصوب وزارت بهداشت،     هاي مصوب دولت و خط     الزام به رعايت تعرفه    
 ؛دهندگاندرمان و آموزش پزشكي توسط همه ارائه

مشي و سياست هاي وزارت        ها از خط   كنندگان خدمات و بيمه     روي كليه ارائه   پي
 ؛بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ممانعت از اشتغال همزمان پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام                
 ؛هاي اجرايي هستند در بخش خصوصيپيماني و يا رسمي دستگاه

 ؛ست داروهاي رسمي ايرانمجازات تجويز داروهاي خارج از فهر
ايجاد تناسب در كيفيت و كميت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سالمت 

بندي خدمات و نقشه جامع      كشور، راهبردهاي پزشك خانواده،  نظام ارجاع و سطح         
 .علمي كشور

هاي اجتماعي    كنندهكنترل تعيين   
 ؛ سالمت

سازي مردم و توانمندسازي         آگاه
 جامعه؛ 

ها در  ريح ضرورت تبيين نقش     تص
 توليت سالمت كشور؛ 

تصريح مدل نظام سالمت كشور به       
صورت ارايه خدمات تركيبي دولتي،      

و بيمه پايه و     (خصوصي و عمومي     
 ؛ )مكمل

مديريت ارايه خدمات از طريق          
تدوين استانداردها و راهنماهاي        
باليني و انجام ارزيابي فناوري هاي       

 سالمت؛
ع مراقبتي و      تدوين برنامه جام     

 حمايتي براي جانبازان و معلوالن؛ 
هاي پايش و ارزيابي      اصالح نظام 

 سالمت؛ 
نظام ارايه خدمات ادغام يافته با          

 . آموزش پزشكي
مت

سال
ني 

مرا
حك

ظام 
ود ن

بهب
 

-نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده با بكارگيري پزشكان عمومي و خانواده، سطح             
گري با   سالمت ايرانيان، واگذاري امور تصدي        بندي خدمات، پرونده الكترونيك     

 ؛قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد) 13(رعايت ماده 
 ؛ارتقاي سالمت مادر و كودك و ارتقاي شاخص هاي نسبت مرگ مادر و نوزادان

  ؛ارتقاي برنامه ايمن سازي كودكان تا حد و تراز كشورهاي توسعه يافته
  ؛لكترونيكي سالمتارائه خدمات ا

 بررسي تمامي زوجين به منظور شناسايي در موارد در معرض خطر اختالالت ژنتيك              
  ؛در قالب شبكه بهداشت و درمان

سطح بندي تمامي خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك             
 ؛خانواده

 .هاي طبيعي و گياهياستفاده از داروها و فرآورده

 ؛  جامع سالمتارائه خدمات
هاي روز كردن و ارتقاي برنامه       به

 سالمت؛ 
ايراني؛ -ترويج سبك زندگي اسالمي

 تأمين امنيت غذايي؛
هاي ارائه خدمات      بهبود مكانيزم  

 سالمت؛ 
 بندي و ارجاع؛ اجراي نظام سطح

تدوين استانداردها و راهنماهاي        
 باليني؛

 انجام ارزيابي فناوري هاي سالمت؛
 ارايه خدمات طب      نهادينه نمودن 

  .سنتي ايراني

مت
سال

ت 
دما

ه خ
 ارائ

بود
به
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 ؛ اجباري كردن پوشش بيمه سالمت براي همه
 اتكاي بيمه اجباري بر درآمد؛ 

 هاي سالمت؛تعيين حق بيمه
 ؛پرداخت يارانه دولت براي حق سرانه بيمه افراد نيازمند

 ؛هاي اجرايياهتوسط دستگ) سهم بيمه شده(واريز نمودن حق بيمه پايه سالمت 
 ؛ها و سازمان هاي بيمه ايهاي درماني صندوقايجاد وحدت رويه بين بيمه

 ؛اي سازمان غذا و دارو صرفا به داروهاي ژنريكاختصاص حمايت بيمه
 ؛شدگان درمان كشورتشكيل پايگاه اطالعاتي برخط بيمه

   ؛عاتآوري اطالارائه خدمات بيمه سالمت به صورت يكپارچه و مبتني بر فن
الزام به خريد راهبردي خدمات سالمت براساس راهنماهاي باليني و فهرست رسمي             

  داروهاي ژنريك ايران؛
مورد تعهد صندوق هاي بيمه  پايه       )  شمول و سطح خدمات    (پيشنهاد بسته  خدمات     

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران                
 ؛تعيين و ابالغ آن 

 عالي بيمه سالمت؛هاي پزشكي توسط شورايازنگري مداوم تعرفهب
ممنوعيت عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي خدمات                 

هاي تجاري و       مشمول بسته بيمه پايه سالمت توسط شركت بيمه                سالمت
 .صندوق هاي بيمه ي پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان

 گري سالمت؛ ام بيمهاصالح نظ
مديريت بازار تقاضاي خدمات          

 سالمت؛  
تدوين استانداردها و راهنماهاي        

 باليني؛
 انجام ارزيابي فناوري هاي سالمت؛

 تدوين بسته خدمات سالمت؛ 
 هاي خدمات سالمت؛ تعيين تعرفه

 بازنگري در نظام پرداخت؛ 
 . هاسازي درآمدها و هزينهشفاف

دي
هبر

د را
خري

رار 
ستق

ا
 

 درصد ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي به رشته طب سنتي؛% 3اختصاص حداقل 
تامين نيروهاي پزشكي طرح نيروي انساني سازمان تامين اجتماعي براساس تفاهم و            

 ؛همكاري متقابل آن سازمان با اولويت مناطق محروم توسط وزارت بهداشت
 .هاي دانش بنيان سالمتحمايت از ايجاد شهرك

 

 گزيني؛ ري و شايستهپروشايسته
هاي افزايش كمي و كيفي زيرساخت    

 توليدي؛
توسعه كيفي و كمي آموزش علوم        

 پزشكي؛
تحول راهبردي پژوهش علوم          

 پزشكي؛
استفاده از ظرفيت دانشي طب سنتي      

 .ايراني

مت
سال

ي 
وآور

ام ن
 نظ

ل در
حو

ت
 

 ؛بنيان سالمتهاي دانشحمايت از ايجاد شهرك
و واردات انواع سيگار و محصوالت دخاني و الزام سازمان            برقراري ماليات بر توليد      

 ؛ها و اختصاص آن به بخش سالمتامور مالياتي به وصول اين ماليات
التحرير ثبت طالق و تخصيص منابع حاصله جهت كمك به تامين           حق%  10افزايش  

 .هزينه آزمايش ژنتيك هنگام ازدواج

 حمايت از توليد داخل؛
 .ارتأمين منابع مالي پايد

اب
ت ت

الم
م س

نظا
جاد 

اي
-

 آور

 هاي كلي سالمت و تعهدات جهاني سالمتسياست
 كشورها نقش كليدي در كسب قدرت، نفوذ و تعيين جايگاه كشورها در نظام بين الملل                  يميزان توسعه 

 خود در   ساز توسعه پايدار  ريزي جامع زمينه  اند با يك برنامه   به همين دليل كشورهاي دنيا همواره در تالش        .  دارد
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نقطه را   قرن بيست و يكم      توان آغاز از نظر تاريخي، به جرات مي     .  ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشند      
دانست كه با تصويب دو سند اهداف توسعه هزاره سوم در             جهاني براي دستيابي به توسعه       اعالم جنبش عطفي در   

اهداف .  ا به تالش براي توسعه پايدار متعهد ساخت          همگان ر  2015 و اهداف توسعه پايدار در سال          2000سال  
 مورد ارتباط مستقيم    8 هدف از اين     3.  شد بايد محقق مي   2015 هدف كلي داشت كه تا سال        8توسعه هزاره سوم    

هايي كه براي سنجش دستيابي به اين اهداف درنظرگرفته شد، بيشتر از جنس                   با سالمت داشت و شاخص      
 مبين بهبود    2015تحليل وضعيت پيشرفت اهداف توسعه در سال            .  ت بود هاي پيامدي نظام سالم     شاخص

در مورد  .  هاي كاهش فقر، بهبود آموزش و افزايش دسترسي به آب آشاميدني سالم بود             قابل توجه، به ويژه در زمينه    
  اهداف 2015گذاري بلندمدت، سال    در ادامه هدف  .  سه هدف مرتبط با سالمت نيز نتايج چشمگيري گزارش شد           

از ميان اين   .   تعهد شد  2030 هدف كلي است تدوين و دستيابي به آن تا سال               17توسعه پايدار كه مشتمل بر       
دست آمده  هاي سنجش به  اي كه در تدوين شاخص    باشد و با تجربه    به سالمت مربوط مي    3اهداف، هدف شماره    

در جهت تحقق پوشش همگاني      هاي مرتبط با تقويت نظام سالمت        هاي پيامدي، شاخص  بود، عالوه بر شاخص   
هاي دهي كه براي نظام   با در نظر داشتن اين دو سند جهاني و جهت          .  سالمت نيز در فهرست اعالمي گنجانده شد      

هاي تعيين شده در    اي بين اولويت  خواهيم بدان بپردازيم مقايسه   سالمت دنيا اعالم شده، موضوعي كه در اينجا مي        
 . تعهدات جهاني استهاي كلي سالمت كشور با اينسياست

شده براي دستيابي به    سال به پايان دوره تعيين    هاي كلي سالمت زماني ابالغ شد كه تقريباً يك         سياست
به نظر  .  سال زودتر از اعالم اهداف توسعه پايدار ابالغ شد          از طرفي يك  .  ي سوم مانده بود    اهداف توسعه هزاره  

هاي كاهش  بي به اهداف توسعه هزاره سوم به ويژه در شاخص           هاي ايران در دستيا   مي رسد با توجه به موفقيت     
هايي كه نظام    و چالش  هامبارزه با ايدز، ماالريا و ديگر بيماري         و   بهبود سالمت مادران  مرگ و مير كودكان،      

 :ها دو ويژگي اصلي به شرح زير داردها و تعيين اولويتسالمت كشور داشت، تدوين سند سياست
، در تداوم تأكيدي است كه اهداف توسعه هزاره بر               )2پانل  (ها   متن سياست   شده در اهداف تعيين  

 همچنين اهداف مذكور و اهداف توسعه پايدار همخواني دارند؛. شاخص هاي پيامدي سالمت داشت
هايي كه  و فعاليت )  3پانل  (ها براي نظام سالمت كشور معرفي شده          هايي كه در متن سياست     اولويت 

، توانسته آنچه براي دستيابي به      )1جدول  (ها فهرست كرده    در راستاي اجراي اولويت   برنامه ششم توسعه    
بخشي از اهداف توسعه پايدار كه بر تقويت نظام سالمت و تحقق پوشش همگاني سالمت تأكيد دارد، را                   

 .  پوشش دهد
ي سالمت  هاي كل هاي كنوني نظام سالمت كشور به خوبي در سياست           توان گفت، اولويت  بنابراين مي 

ترسيم شده و تالش براي اجرايي كردن آن نه تنها پاسخ مناسبي براي حل مشكالت كنوني نظام سالمت است و                     
راستايي با   در بخش سالمت ياري برساند، بلكه به جهت هم              1404انداز  تواند ما را در تحقق سند چشم         مي

 . ما كمك نمايدالمللي بههاي جهاني، قادر است در عمل به تعهدات بينجهت گيري

 بنديجمع
-هاي مربوط به تحليل وضعيت كنوني نظام سالمت داشته باشيم و با تجربه              اگر نگاهي گذرا به گزارش    
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اند نيز آشنا باشيم، خواهيم يافت آنچه به عنوان           هايي كه كشورهاي موفق در دستيابي به اهداف سالمت داشته           
دستي تعيين شده، تا حد قابل قبولي منطبق بر نيازي است كه            اولويت و جهت حركت نظام سالمت ما در اسناد باال         

دهي همان است كه نظام سالمت را به         اين جهت .  انداز دارد كشور براي پر كردن فاصله خود تا تحقق سند چشم          
بهبود نظام حاكميتي سالمت، اصالح نظام تامين مالي سالمت و توسعه و بهبود پوشش خدمات سالمت توصيه                    

هاي ها از طريق مكانيزم   كند عزم جدي براي اجرايي شدن اين اولويت       ل آنچه اهميت و ضرورت پيدا مي      حا.  كندمي
تري از سوي مسووالن و      شود به صورت فعاالنه   كردن تغييرات است كه توصيه مي      درست اجرا، پايش و نهادينه     
 نظام سالمت كشور اقدامي مؤثر و        توان در جهت ارتقاي   زيرا بدون انجام آنها نمي    .  متوليان سالمت پيگيري شود   

اي نه چندان دور مشكالت     توجهي به اعمال اين تغييرات در زمان حال، در آينده          بدون شك بي  .  پايدار را انجام داد   
 . عملكردي جدي براي نظام سالمت به همراه خواهد داشت

در خصوص همه   )  تكليف(اول اينكه نحوه و كليات چگونگي اقدام          .  ذكر دو نكته الزم است     در مورد اجرا     
كه برخي از مداخالت و تغييراتي موردنياز كامال مشخص شده، گروه ديگري از              در حالي .  باشدمداخالت روشن نمي  

از گروه  .  مداخالت هستند كه با وجود درك نياز به اصالح، تكليف روشني براي اعمال تغييرات الزم وجود ندارد                    
 و  هيپا  مهيب  با  (يعموم  و  يخصوص  ،يدولت  يبيترك  خدمات  هيارا  صورت  هب  كشور  سالمت  نظام  مدلتوان به   اول مي 
بندي و ارجاع، تدوين     ، تداوم ادغام نظام آموزش پزشكي با ارايه خدمات سالمت، اجراي نظام سطح                   )مكمل

استانداردها و راهنماهاي باليني، انجام ارزيابي فناوري هاي سالمت، تدوين بسته خدمات سالمت و يا تعيين                      
 گونه درنگ و با پيروي از يك الگوي درست تدوين برنامه          بنابراين بدون هيچ  .  رفه هاي خدمات سالمت اشاره كرد    تع

اي، اصالحات الزم   هاي ارزيابي دوره  عملياتي و اجراي صحيح، اين موارد بايد نهادينه شوند و بر اساس گزارش               
ها در توليت سالمت كشور، اصالح       ضرورت تبيين نقش   توان به تصريح  از گروه دوم به عنوان نمونه مي      .  انجام گيرد 

گري سالمت، مديريت بازار تقاضاي خدمات سالمت و يا           هاي پايش و ارزيابي سالمت، اصالح نظام بيمه         نظام
رسد تاثيرپذيري بيشتر اين دسته از مداخالت از بازيگري ذينفعان           نظر مي به.  بازنگري در نظام پرداخت اشاره كرد      

بنابراين با توجه به ضرورت شفافيت بيشتر در تعيين حدود          .  ي ابهام در نحوه عمل را موجب شده باشد        مختلف، نوع 
هاي بيشتري براي پاسخگويي به اينكه چگونگي انجام كار در اين               و مرزهاي تكاليف و اختيارات، كارشناسي       

 . مداخالت بايد چگونه باشد موردنياز است

انداز و رسيدن به     دانيم تحقق چشم  مي.  باشدي اقدامات مربوط مي    نكته دوم به پايش و ارزيابي اجرا        
از اين رو همواره توصيه     .  باشدشده در آن، به ويژه در درازمدت، اقدامي پيچيده و دشوار مي            وضعيت مطلوب ترسيم  

ها و   چالش گذاري براي آينده، آگاهي از مقدار پيشرفت در دستيابي به اين اهداف و اطالع از               شود در كنار هدف   مي
-نظر مي نيازي كه به  .  براي كسب اين آگاهي و اطالع به يك نظام جامع ارزيابي نياز است            .  موانع اجرا بررسي شود   

با درك اين   .  هاي كلي سالمت كمتر بدان پرداخته شده است        رسد با گذشت زمان قابل توجهي از ابالغ سياست          
هاي كلي  هاي ارزيابي كمي پيشرفت سياست      شاخص اي را جهت شناسايي    مسأله نگارندگان اين فصل مطالعه     

 شاخص نهايي   13 شاخص براي ارزيابي كمي پيشرفت به تفكيك هر بند و            57در اين مطالعه    .  سالمت انجام دادند  
 شاخص در   13فهرست  (ها به صورت يك مجموعه پيشنهاد شده است            ارزيابي كمي پيشرفت كل سياست      براي
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هاي اطالعات سالمت   ها اگرچه به صورت كاربردي و با توجه به نظام           شاخصاين فهرست   ).   آمده است  4پانل  
توان مدعي شد فهرست جامع و كاملي بوده        نمايد، اما نمي  هاي كلي سالمت را ارزيابي مي     تواند سياست د مي موجو

د مانعي براي   حال اين نقطه ضعف نباي    با اين .  و قادر است همه ابعاد پيشرفت و توسعه را در سطح كالن نشان دهد             
هاي بلكه بهتر است با همين فهرست اوليه ارزيابي انجام گيرد و ضمن تالش براي رفع كاستي               .  شروع ارزيابي باشد  

دهنده همه ابعاد   ها و پوشش  ها، متناسب با مفاهيم مندرج در سياست       آن، اقدام به تهيه فهرست جامعي از شاخص        
 .و تكامل اين نظام در طول زمان شدگر ارتقا رشد و پيشرفت كشور، نمود و تسهيل

گيري هاي كلي سالمت بر اساس جهت        هاي پيشنهادي براي ارزيابي سياست      شاخص:  4پانل  
 هاسياست

 )شاخص كارايي(هاي سالمت اميد زندگي و نسبت آن به كل هزينه .1
 سطح سواد سالمت مردم .2
 شيوع افسردگي .3
 سطح سالمت معنوي جامعه .4
 ج ثبت شده به ازدوانسبت طالق .5
 فراواني جمعيت همراه با عدم امنيت غذايي متوسط يا شديد، بر اساس مقياس تجربه ناامني غذايي  .6
 مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا .7
 رضايت نظام سالمت/ميزان پاسخگويي .8
 روستا، شهرستان، جنسيت و طبقه اقتصادي/هاي كمرشكن به تفكيك و به تفكيك شهرنسبت خانوارهاي دچار هزينه .9

 رسان به سالمت به كل بودجه عمومي دولتشده از محل عوارض اقدامات و كاالهاي آسيبدجه تأميننسبت بو .10
  ايحرفه منش و رفتار شاخص امتياز معيار انحراف و ميانگين .11
 ) درصد(نسبت ميزان صادرات دارويي به واردات دارويي  .12
 داتبنيان سالمت به وارنسبت درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات دانش .13

 .هاي كلي سالمتمتن سياست. پيوست
 -ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سالمت مبتني بر اصول و ارزش هاي انساني                 1

 . اسالمي و نهادينه سازي آن در جامعه
 در محيط هاي علمي    ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول                  -1-1

 .و دانشگاهي متناسب با ارزش هاي اسالمي، اخالق پزشكي و آداب حرفه اي
آگاه سازي مردم از حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط هاي ارائه مراقبت هاي                    -2-1

 .سالمت براي رشد معنويت و اخالق اسالمي در جامعه
  :جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست هاي اجرايي و مقررات با رعايتتحقق رويكرد سالمت همه  -2

 .اولويت پيشگيري بر درمان  -1-2
 .روزآمد نمودن برنامه هاي بهداشتي و درماني  -2-2
 .كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي -3-2
 .ح هاي كالن توسعه ايتهيه پيوست سالمت براي طر  -4-2
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 .ارتقاء شاخص هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي  -5-2
اصالح و تكميل نظام هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي                      -6-2

 .صحيح سياست هاي كلي
 ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش         -ترويج سبك زندگي اسالمي      ارتقاء سالمت رواني جامعه با          -3

 .آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش هاي اخالقي و معنوي و ارتقاء شاخص هاي سالمت رواني
ت زيستي  ايجاد و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز براي توليد فرآورده ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصوال                - 4

 .و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين المللي
ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح بندي و راهنماهاي                       - 5

 واردات دارو،   باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياست گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و                   
 .واكسن، محصوالت زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات

تأمين امنيت غذايي و بهره مندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك،                         -6
ت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه اي و       امكانات ورزشي همگاني و فرآورده هاي بهداشتي ايمن همراه با رعاي          

 .جهاني
تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و                        -7

  ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل
بردي، ارزشيابي و نظارت توسط     توليت نظام سالمت شامل سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راه           -1-7

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري                    -2-7

 .ساير مراكز و نهادها
 .تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي  -3-7
 .هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد  -4-7

افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سالمت با محوريت عدالت و تأكيد بر                       -8
و درماني منطبق برنظام    پاسخگويي، اطالع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره وري در قالب شبكه بهداشتي               

 :سطح بندي و ارجاع از طريق
ترويج تصميم گيري و اقدام مبتني بر يافته هاي متقن و علمي در مراقبت هاي سالمت، آموزش و خدمات با                     -1-8

تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري هاي سالمت، استقرار نظام سطح بندي با اولويت خدمات ارتقاء                     
 . پيشگيري و ادغام آن ها در نظام آموزش علوم پزشكيسالمت و

افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي سالمت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين                      - 8- 2
 .استانداردها

و تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلوالن كشور با هدف ارتقاء سالمت                          -3-8
 .توانمندسازي آنان
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  :توسعه كمي و كيفي بيمه هاي بهداشتي و درماني با هدف -9
 .همگاني ساختن بيمه پايه درمان  -1-9
پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان                     -2-9

 .گري نداشته باشدتا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج دي
ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل هاي قانوني و شفاف به گونه اي                     -3-9

 .كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت الزم برخوردار باشد
ه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و        تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه هاي پاي               -4-9

درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته ها با حذف اقدامات زايد و                           
 .هزينه هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان

 .تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني  -5-9
عرفه خدمات و مراقبت هاي سالمت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي                    تدوين ت    -6-9

 .يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي
اصالح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادالنه و ترغيب انگيزه هاي                    -7-9

 .عاليت هاي ارتقاء سالمت و پيشگيري در مناطق محروممثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به ف
 :تأمين منابع مالي پايدار در بخش سالمت با تأكيد بر -10

 .شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه ها و فعاليت ها  -1-10
 داخلي  افزايش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص                  -2-10

 .و بودجه عمومي دولت به نحوي كه باالتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق يابد
 .وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زيان آور سالمت  -3-10
ت و  پرداخت يارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي يارانه هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدال                     -4-10

 .ارتقاء سالمت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك هاي پايين درآمدي
افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمين،                     -11

 هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه اي كشور تحت نظارت        حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان           
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 .بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران -12
ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري هاي علمي و فني                  -1-12

 .ه فرآورده هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدر توليد و عرض
 .استاندارد سازي و روزآمد كردن روش هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده هاي مرتبط با آن  -2-12
 .تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي  -3-12
 .زش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهينظارت وزارت بهداشت، درمان و آمو  -4-12
 برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم افزايي تجربيات و روش هاي درماني  -5-12
 .اصالح سبك زندگي در عرصه تغذيه -6-12
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بتني بر نيازهاي جامعه،    توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سالمت محور، م               -13
پاسخگو و عادالنه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخالق اسالمي حرفه اي و داراي مهارت و                            

 .شايستگي هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور
يت علمي  تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجع                 -14
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  WHOبرخي از حقايق مرتبط با بار بيماري ها و معضالت بهداشتي، طبق گزارش

 
           ساله در اثر    10-19 نفر از بالغين جوان       300ساالنه بيش از يك ميليون نفر يا روزانه 

 ابتالء به بيماري هاي قابل پيشگيري، جان خود را از دست مي دهند 
          به    عللي نظير حوادث رانندگي، خودكشي، نزاع، ابتالء HIV/AIDS    و بيماري هاي 

 .اسهالي، بيش از ساير علل، جلب توجه مي كند
      ،سالگي به خود    10-19بار بيماري ها را در سنين      %  16معضالت مرتبط با بهداشت روان 

 اختصاص مي دهد 
        سالگي، آغاز مي شود و مسائلي نظير افسردگي و خودكشي          14نيمي از اين موارد از سنين 

 .جلب توجه بيشتري مي كنددر بين ساير علل، 
WHO / FS / December 2018

بهداشت 
 بالغين جوان

     سالمتي بدون   گاه، در واقع هيچ    و  از سالمتي است   يسالمت روان بخش جدايي ناپذير 
 .سالمت رواني وجود ندارد

                   سالمت روان از طريق طيف وسيعي از عوامل اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و
 .شود محيطي تعيين مي

           ،و راهكارها و مداخالت بهداشتي      به منظور ارتقاء، حفاظت و بازگرداندن سالمت روان
 . وجود دارد اي بخش مقرون به صرفهبيناستراتژي هاي 

WHO / FS / 30 March 2018

بهداشت 
 روان

    بيشتر  از هر زمان ديگري     باالتر در سنين     احساس سالمتي، روان و   اهميت بهداشت  
 .است

  روزهاي مفيد   از مجموع     درصد 6/6 و عصبي در بين بزرگساالن بالغ بر          اختالالت رواني
 .را تشكيل مي دهدگروه سني در اين ) DALYs (از دست رفته

 از يك اختالل رواني رنج مي برند و باالتر، ساله60افراد  ٪15تقريبا . 
WHO / FS / 12 December 2017

بهداشت 
روان در 
 سالمندان

   يا و تا مدت هاي طوالني پس از آن دچار مشكالت روحي فراواني             انسان ها طي وقوع بال
، آوارگان، پناهندگان و افرادي كه به نحوي         باليابازماندگان  به گونه اي كه؛    .  خواهند شد 

 در زمره گروه هاي در معرض خطر و جمعيت آسيب          ، بوده اند  سوانح و باليا   از انحاء درگير  
 .وب مي شوندپذير در برابر بيماري هاي رواني محس

  دسترسي به حمايت اجتماعي،        و  اميدواري ،اگر احساس امنيت، ارتباط، آرامش      ولي 
 كردن به خود پيدا كنند از احتمال         هايي براي كمك   راه  د و نجسمي و عاطفي داشته باش    

بهداشت 
روان در 
سوانح و 
 باليا
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 وقوع و شدت آسيب، كاسته و بر احتمال بهبودي آنان افزوده مي گردد
WHO  يك  در هر     روان هاي بهداشت   مراقبت شناسنفر كار كند حداقل يك      توصيه مي

    يا گروه هاي امداد رساني، حضور و نظارت فعاالنه داشته باشدمراكزاز 
                سالمت روان براي سالمتي، عملكرد و انعطاف پذيري افراد، جوامع و كشورهايي كه از

 . استاز اهميت بسيار زيادي برخوردارشرايط اضطراري رنج مي برند 
WHO / FS / 28 April 2018

     طبق تخمين كارشناسانWHO     ميالدي، نسبت افراد     2050 تا   2015 طي سال هاي 
 افزوده شده % 22به % 12 ساله از 60باالتر از 

             ساله خواهد شد    5به زودي تعداد جمعيت سالخوردگان جهان، بيش از گروه سني كمتر از 
ناطق با وضعيت اقتصادي نامطلوب و متوسط، رخ خواهد          موارد آن در م   %  80و بيش از    

 داد 
                  از آن جا كه سرعت رشد جمعيت، بيشتر از گذشته است همه كشورها بايد هرچه سريع تر

 .خود را جهت ارائه خدمات بهداشتي به اين گروه سني، آماده كنند
WHO / FS / 5 February 2018

بهداشت 
 سالمندان

    ،اولين و شايعترين علت مرگ در سطح جهان به حساب                 بيماري هاي قلبي عروقي 
 مي آيند

   85 ميليون نفر در اثر ابتالء به اين بيماري ها جان باخته اند كه             18 حدود   2016در سال %
 آن شامل سكته قلبي و مغزي بوده است

                    سه چهارم موارد مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي در كشورهاي با وضعيت
 نامطلوب، اتفاق مي افتداقتصادي متوسط و 

       موارد مرگ ناشي از بيماري هاي غيرعفوني را          %  70بيماري هاي قلبي عروقي، حدود
 تشكيل مي دهند

                   بسياري از بيماري هاي قلبي عروقي، با اصالح عادات غيربهداشتي نظير استعمال
گيري دخانيات، تغذيه ناسالم، چاقي، فعاليت هاي فيزيكي ناكافي و مصرف الكل قابل پيش           

 هستند
                  كشف سريع و ساماندهي به موقع اين بيماري ها از موارد مرگ و عوارض آن ها خواهد

 كاست
WHO / FS / 17 May 2017

بيماري هاي 
 قلبي 

 عروقي

                    به .  حيوان گزيدگي در سطح جهان يكي از علل مهم مرگ و مير را تشكيل مي دهد
و ده ها ميليون مورد سگ گزيدگي و        ميليون مورد مارگزيدگي     5گونه اي كه ساالنه حدود     

حيوان 
 گزيدگي
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عوارض و مرگ ناشي از آن ها رخ مي دهد و گزش گربه، ميمون و ساير حيوانات نيز مزيد                 
 بر علت مي باشد

WHO / FS / 5 February 2018

    ميليون نفز از زنان      5/2 ساله و    15-19 ميليون نفر از زنان جوان        16همه ساله حدود 
 اله در كشورهاي در حال توسعه، زايمان مي كنند  س16كمتر از 

                  عوارض ناشي از بارداري و زايمان، يكي از مهم ترين علل مرگ در اين سنين را تشكيل
 ميليون نفر در همين سنين ماحصل حاملگي         4مي دهد و عالوه بر آن هر سال، حدود           

 .خود را در شرايط غيربهداشتي، سقط مي كنند
      اكالمپسي، عفونت رحمي پس از زايمان و عفونت هاي سيستميك         در اين سنين، احتمال

 . سالگي است20-24و مرگ ناشي از آن به مراتب بيشتر از سنين 
WHO / FS / 23 February 2018

زنان و 
 مامايي

               6 حدود   2018سرطان ها دومين علت مرگ را در سطح جهان تشكيل مي دهند و در سال
 ه اند ميليون مورد مرگ به بار آورد9/

70  %                   موارد مرگ ناشي از سرطان ها در كشورهاي با وضعيت اقتصادي متوسط و
 نامطلوب، بروز مي نمايد

               حدود يك سوم موارد مرگ ناشي از سرطان ها در زمينه هايي نظير چاقي، مصرف ناكافي
ميوه ها و سبزيجات، عدم فعاليت فيزيكي، استعمال دخانيات و مصرف الكل، حادث                  

 م ترين و شناخته شده ترين عامل را استعمال دخانيات تشكيل مي دهدمي گردد و مه
             سرطان هاي با منشاء بيماري هاي عفوني نظير هپاتيت ها و زگيل تناسلي ناشي از ويروس

موارد مرگ ناشي از اين بيماري ها در شرايط        %  25 عامل حدود    (HPV)پاپيلوماي انساني   
 اقتصادي نامطلوب و متوسط، مي باشند

ن هاي اقتصادي سرطان ها غيرقابل انكار مي باشدزيا 
           به ترتيب نزولي، شامل سرطان       2018بيشترين موارد سرطان در سطح جهان در سال 

 ريه، پستان، روده بزرگ، پروستات، پوست و معده بوده است
          به ترتيب نزولي، شامل سرطان       2018بيشترين موارد مرگ ناشي از سرطان ها در سال 

 گ، معده، كبد و پستان بوده استريه، روده بزر
WHO / FS / 12 September 2018

 سرطان ها

    مورد مرگ ناشي از سوختگي در سطح جهان تخمين زده مي شود            180000ساالنه حدود 
و موارد غيركشنده سوختگي ها نيز عالوه بر ايجاد ناتواني، زمينه ساز بروز بيماري هاي                

 ي گرددعفوني و برخي از بيماري هاي ديگر م

 سوختگي ها
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                       اغلب موار سوختگي در منازل و محل كار، حادث مي شود و اين در حالي است كه
 .بسياري از حوادث منجر به سوختگي، قابل پيش بيني و پيش گيري مي باشد

WHO / FS / 6 March 2018

 د ن آسيب برسان  ،بيمارانسالمت   غير استاندارد و جعلي ممكن است به          پزشكي محصوالت
 با آنها درمان مي شوند را نداشته باشند درمان بيماري هايي كه توانو 

   به داروها، ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و          نسبت   از دست دادن اعتماد        سببآنها
 شوند سيستم هاي بهداشتي مي

در همه مناطق جهان ممكن است وجود داشته باشندآنها  
         ها ، واكسن همه فراورده ها و ازجمله داروها    گزارشاتي مبني بر غيراستاندارد يا جعلي بودن 

 جهاني بهداشت، ارائه شده است به سازمان و كيت ها و مواد تشخيصي،
   ترين محصوالت غير     رايج بين ساير فراورده ها  ها در     و آنتي بيوتيك   داروهاي ضد ماالريا

 .استاندارد و جعلي هستند
               هم   و لذا   دن جعلي باش    است داروها را به هر شيوه اي كه توليد كرده باشند ممكن 

و هم داروهاي ضد درد ارزان قيمت را شامل          سرطان   ضد بسيار گران قيمت     فراورده هاي
 مي شود 

                ،اين فراورده ها ممكن است در فروشگاه هاي خياباني و اينترنتي غيرمجاز، داروخانه ها
 درمانگاه ها و بيمارستان ها يافت شوند

      با وضعيت  در كشورهاي   ها و فراورده هاي پزشكي     دارو  %10حدود  تخمين زده مي شود
 اقتصادي نامطلوب و متوسط، غيراستاندارد و جعلي هستند

             اين فراورده ها ممكن است به مقاومت دارويي و بروز عفونت هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها
 منجر شوند

WHO / FS / 31 January 2018
  
از از گذشته هاي دور و نزديك و ازجمله در         الزم با تاكيد است كه موضوع داروهاي جعلي          

 در كتاب قانون در     ابن سينا به گونه اي كه    !  كتب اصلي پزشكي نياكان نيز مطرح شده است        
 تاكيد كرده و    لزوم نظارت بر امر توليد داروها و آزمودن داروهاي مشكوك و تقلبي             طب، بر   
اموميس نيز  .  كنند قالب مي  هل يرا بجا  اموميس كساني هستند كه گاهي ثمر گياه     ”  :  مي نويسد

شباهت زيادي  ماند و ثمر آن      ره آورد ارمنستان و گل آن به گل پونه كوهي مي           ،  همچون هل 
  ... درخت و ميوه از هيچ بويي، بويي نبرده است از  اعم، ولي اين هل تقلبيبه هل دارد

ها  خُرد شده   يرا بيازمايي دانه را بشكن كه بو        آن  خواهي درستي و نادرستي      مي اگر   
بايد اين دارو را بيازمايي نه اعتماد       ).  K2J2GHF8-3  كُد ، 563  نسخه پژوهشي قانون، ص   ( گواهند

فراورده هاي 
دارويي 
جعلي و 

غيراستاندارد
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 )K3FA13G3F-5 كُد  1463 ص  ،قانون (برپندار و گفتار ديگران كني

 240كتاب كاربردهاي باليني اپيدميولوژي، ص 

   ميليون مورد مرگ ناشي از مصرف الكل در سطح جهان رخ مي دهد               3دود  همه ساله ح 
 . درصد كل موارد مرگ مي باشد3/5كه اين رقم، معادل 

  بيماري مختلف باشد200مصرف الكل مي تواند زمينه ساز بروز بيش از  
                   به .  موارد مرگ و ناتواني ناشي از مصرف الكل، عمدتا در سنين جواني بروز مي نمايد

 سالگي، قابل انتساب    20-39 درصد كل موارد مرگ در سنين        5/13اي كه بيش از     گونه 
 به مصرف الكل مي باشد

                   ارتباط عليتي بين مصرف الكل و افزايش بروز مشكالت رواني و ساير بيماري هاي
 غيرعفوني و آسيب هاي مختلف، به اثبات رسيده است

              بروز بيماري هاي عفوني و       اخيرا ارتباط علت و معلولي بين مصرف الكل و افزايش 
  به اثبات رسيده استHIV/AIDSازجمله؛ تاثير بر سير بيماري هايي نظير سل و 

اثرات مخرب الكل و تاثير بر روابط اجتماعي و اقتصادي نيز امر ثابت شده است مي باشد 
WHO / FS / 21 September 2018

 الكل

 )مشروبات(

   ميليون نفر آنان در      4/5 ساله كه    15ان كمتر از     ميليون نفر از كودك     3/6ساالنه حدود 
 سالگي هستند جان خود را از دست مي دهند و در واقع همه روزه حدود                5سنين كمتر از    

  ساله، از نعمت حيات، محروم مي گردند5 كودك كمتر از 15000
نيمي از موارد مرگ هاي مورد اشاره، قابل پيشگيري هستند 
     سالگي، در اثر عوارض زايمان زودهنگام، پنوموني،        5 از   علل اصلي مرگ در سنين كمتر 

 اسهال و ماالريا مي باشد
          برابر كشورهاي با وضعيت      15 ساله آفريقايي،     5اينگونه مرگ ها در كودكان كمتر از 

 اقتصادي مطلوب، مي باشد
WHO / FS / 19 September 2018

كودكان 
سالمت (

 )كودكان

      علت ابتالء به بيماري هاي قابل پيشگيري مرتبط با            نفر مادر به    830همه روزه حدود 
 بارداري و زايمان، جان خود را از دست مي دهند

99 %موارد مرگ هاي مورد اشاره در كشورهاي در حال توسعه، حادث مي شود 
                  مرگ و مير مادران، در ساكنين روستاها و در جوامع فقرزده از شيوع بيشتري برخوردار

 است
 ناشي از بارداري در بالغين جوان، بيشتر از ساير سنين است خطر عوارض و مرگ 
                    مراقبت هاي ماهرانه قبل، در طول و پس از زايمان، موجب حفاظت از جان مادران و

 مادران

 )مرگ و مير(
Maternal 

mortality 
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 نوزادان آن ها خواهد شد
 از ميزان مرگ و مير مادران، كاسته شده است% 44 حدود 2015 تا 1990طي سال هاي 
   وان بخشي از اهداف توسعه پايدار، قرار است ميزان           به عن  2030 تا   2016طي سال هاي

 . نفر جمعيت، كاهش يابد100000 در 70مرگ مادران به كمتر از 
WHO / FS / 16 February 2018

              مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك ها يكي از بزرگترين تهديدهاي بهداشتي به حساب مي آيد
امي انسان ها، در همه سنين و در سراسر جهان، رخ مي دهد و هرچند به طور                   و در تم  

طبيعي هم بروز مي كند ولي در اثر مصرف نابجاي آنتي بيوتيك ها در انسان و حيوانات نيز               
 تشديد مي گردد

                  مقاومت دارويي در رابطه با بيماري هايي نظير پنوموني، سل، سوزاك،  عفونت هاي
هاي خطير بيمارستاني و بسياري از بيماري هاي عفوني ديگر به طور            سالموناليي، عفونت  

روزافزوني گزارش مي شود و زيان هاي اقتصادي ناشي از طوالني شدن دوره بستري                 
شدن در بيمارستان ها و مصرف اجباري داروهاي گرانقيمت و موارد چشمگيري از                   

 مرگ هاي زودرس را به انسان تحميل مي كند
WHO / FS / 5 February 2018 & WHO / FS / 15 February 2018

مقاومت 
 دارويي

    ميليون نوزاد، طي يكماهه اول پس تولد، از نعمت ادامه حيات، محروم              5/2ساالنه حدود 
  مورد مرگ نوزادان مي باشد7000اين رقم معادل روزي . مي شوند

              و مشكالت    عواملي نظير تولد زودهنگام، عوارض حين زايمان، بيماري هاي عفوني 
 فراهم مي كنند مرگ نوزادان زمينه را براي اغلب موارد زايماني

آموزش ها و مراقبت هاي مامايي، باعث كاهش عوارض و بهبود پيش آگهي مي شود 
28 September 2018

 نوزادان

سالمت (
 )نوزادان

                 آلودگي هوا به عنوان يكي از خطرات محيطي تهديدكننده سالمت انسان ها به حساب
ي آيد و بر بار بيماري ها و شرايطي نظير سكته مغزي، سكته قلبي، سرطان ريه،                      م

 بيماري هاي حاد و مزمن تنفسي و ازجمله بيماري آسم، مي افزايد
    مردم جهان در مناطقي زندگي مي كردنده اند كه          %  91 ميالدي حدود     2016در سال

از چهار ميليون مورد مرگ      نبوده و بيش     WHOكيفيت هوا قابل انطباق با استانداردهاي       
زودرس را به بار آورده است و چنين وضعيتي در جنوب شرقي آسيا و منطقه غرب                       

 اقيانوس آرام بيشتر از ساير مناطق، جلب توجه مي نمايد
  كارشناسانWHO                معتقدند؛ كليد اصلي حل مشكل آلودگي هوا شامل سياست ها و 

نقل پاك تر، استفاده از انرژي برق در         سرمايه  گذاري هاي مرتبط با حمايت از حمل و           
 بخش صنعت و منازل و مديريت زباله هاي شهري، مي باشد

WHO / FS / 2 May 2018

 هوا

 )آلودگي هوا(

Reference: WHO. Fact sheets: https://www.who.int/news-room/fact-sheets . 5 April 2019 
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 )آ(الف 

،  404، )ناخالصي ها (،400 ،)بهداشت آب(آب 
410، )بهسازي(، 410،)تصفيه(، 406، )آلودگي(
بيماري هاي (، 417، )ارتقاء آگاهي هاي جامعه (،

 ،29، )پزشكي نياكان(، 661-667، )منتقله
راه (، 242، )و انستيتو پاستور ايران (آبله مرغان

در كاركنان  و افراد ( ، 827 و 825 و 378، )انتقال
، )واكسن (834، )جداسازي(، 833، )تماس يافته

محدوديت حضور در (، 2215 و 2071 و 835
دوره (، 1352، )عفونتزايي(، 836، )محل كار

، )مراقبت دوگانه(، 1353، )مراقبت اپيدميولوژيك
1381 ،)VZIG( ،1390 ،)2078، )ايمني جامعه ،

حداقل سن (، 2091، )دماي نگهداري واكسن(
، )و پيوند(، )HIVو (، 2096،)مجاز واكسيناسيون

مدت زمان نگهداري (، 2112، )و بارداري(، 2105
 2113، )ويال بازشده

 2080، 1455، )واكنش موضعي (آرتوس
 : 744آالينده هاي نوپديد در محيط زيست، 

، 748، )منبع ورود(، 746، )تعريف و طبقه بندي(
، 752، )اثرات بر انسان و محيط(، 751، )حذف(
، 752، )ن ريزمختل كننده هاي غدد درو(
 761، )پايش(، 754، )پاتوژن هاي نوپديد و بازپديد(

مطالعات انجام شده در  (،476آلودگي صوتي، 
، )واژه هاي مرتبط(، 481، )تعريف(، 478، )ايران
حفاظت از (، 487، )اثرات صدا بر انسان(، 487

 ،   490، )شنوايي
منابع (، 453، )طبقه بندي(، 450آلودگي هوا، 

، 466، )و سرطان(، 453، )اثرات(، 328، )آلودگي
 530، )سالم سازي هواي بيمارستان(

 1039، )تعريف (آلودگي

الگوي برنامه ريزي  (،290آموزش بهداشت، 
 299،)الگوي جامع (297، )پريسيد، پروسيد
، )تاريخچه (،1022، )كليات(اپيدميولوژي 

، )تعريف(، 1030، )تاريخچه در ايران(،  1023
 ،1032، )بردها و دامنهكار(،  1031

 ،1070، )مباني و اصول(اپيدميولوژي 
، 1074، )تالش هاي تاريخي(، 1072) تعاريف(
، )مدل هاي اكولوژيك(، 1077، )اهداف و كاربرد(

، 1097، )زمان(، 1083، )مباني بيماريزايي(، 1078
منابع (، 1099، )اندازه ها(، 1098، )مكان(

روش هاي (، 1112، )غربالگري(، 1106، )اطالعاتي
 ، 1119، )مطالعه

1327، )تعريف(: 1326اپيدميولوژي اجتماعي، 
 ، 1334، )مصاديق(، 1330، )كاربردها( ،

اصول، (اپيدميولوژي بيماري هاي عفوني 
، )تعريف و اهداف (1344، )مباني و كليات

، 1347، )مقدمه و معرفي بيماري(، 1345
گيري پيش(، 1352، )اپيدميولوژي توصيفي و وقوع(

 ، 1370، )و كنترل
 :2042اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن، 

 )رجوع به به بيماري هاي مزمن(
 :1990اپيدميولوژي سوانح ترافيكي، 

، )1993، )ماتريكس هادون(، 1992، )تعريف(
، 1995، )رويكرد سامانه(، 1994، )پيشگيري(
عوامل (، 1995، )رويكرد بهداشت عمومي(

 ، 1997، )خطرزا
) مفاهيم و كاربردهاي(لوژي مديريتي اپيدميو

، 1316، )عفونت هاي بيمارستاني(: 1314، 
، 1320، )كنترل كيفيت(، 1318، )برنامه ريزي(
1323، )مبتني بر شواهد(، 1322، )سرمايه گذاري(



 ،1323، )چالش ها(، 
اپيدميولوژي و كنترل ناهنجاري هاي 

، )تاريخچه(، 2033، )تعريف (:2032مادرزادي، 
، 2036، )در ايران(، 2035، )اتيولوژي(، 2034

 ، 2038، )كنترل(
 :3066اجتماعي شدن نظام سالمت، 

ماهيت ارتباطات بين (، 310ارتباط بهداشتي، 
  ، 320، )عناصر ارتباط بين فردي( ، 312، )فردي

، )راهكارها در جمهوري اسالمي (ارتقاي سالمت
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 ،)تعاريف (856ارزيابي ريسك مواد شيميايي، 
 ،860، )مراحل(، 859، )ارزيابي نيمه كمي(، 859

 2998ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي، 
، )سواالت ارزشيابي(، 3001، )ارزشيابي مقاالت(

3006، 
 :3020ارزيابي فنĤوري سالمت، 

اصول ارگونومي و تطابق شرايط (ارگونومي 
،  842، )اهداف و دامنه(، 190 ،840، )با كاربر

تعيين رزيم هاي (،  843، ) ـ ماشينسيستم انسان(
 853، )فيزيولوژي كار(، 845، )كار ـ استراحت

 ،  1880، 1363، استرونژيلوئيدس استركوراليس
، )اپيدميولوژي( ،1736، )اپيدميولوژي(اسهال 

 1741، )پاتوفيزيولوژي(، 1739
، 971، )محتوا(، 966اصالح بخش سالمت، 

 ،979 ،)شناخت خصوصيات(، 978، )پيش نياز(
اصول مهندسي فاكتورهاي انساني و تطابق 

 ،840، )ارگونومي(شرايط با كاربر 

، )تاريخچه(، 2740، )مفهوم (،2738اعتياد، 
، 2754، )پيشگيري(، 2752، )اتيولوژي(، 2746

  2757، )رويكرد كاهش آسيب(

بازار كاال ـ بازار ( ،956اقتصاد بهداشت، 
 ، 960، )اقتصاد و سياستگذاري(، 958، )بهداشت

، 23)تعديل رفتار به عنوان مقدمه ترك(، الكل
به عنوان ماده (، 153، )تهديد كننده سالمت(

 527، )ضدعفوني

، 297، )الگوي برنامه ريزي پريسيد،  پروسيد(الگو 
الگوهاي (، 299، )الگوي جامع آموزش بهداشت(

، )الگوي باورهاي بهداشتي(، 300، )تغيير رفتار
 ، 304، )تغييرالگوي مراحل (، 302

ايمنسازي  (2424، )اپيدميولوژي(اوريون 
مدت زمان محدوديت حضور يا (، 504، )كاركنان
نحوه (،   1427، )پيشگيري و كنترل(، 836، )تماس

 1427، )واكسيناسيون

، 1404 و 1073، )پديده جوي ال نينو (ال نينو
، 1695 و 1405،  )تاثير بر وضعيت جهاني ماالريا(
 ،  1405، ) وضعيت جهاني كلراتاثير بر(

): آشنايي با فعاليت ها(انستيتو پاستور ايران 
بخش هاي (، 238، )تاريخچه تاسيس (:236

، 243، )فعاليت هاي ماندگار(، 239، )تحقيقاتي
247، )سنّت وقف در توسعه(، 245، )توليد واكسن(
 250، )وضعيت فعلي(، 248، )سياست هاي فعلي(، 

، )اهميت بهداشتي (،1706، )اپيدميولوژي(ايدز 
، )سير طبيعي(، 1709، )دوره نهفتگي(، 1707
پيشگيري و (، 1712، )انتشار جغرافيايي( ، 1709
حفاظت كاركنان حرفه هاي (، 1723، )كنترل
 1728، )پزشكي

، )در جمهوري اسالمي ايران(ايمنسازي 
اساس (، 2070، )اصول و مباني (،2068

، 2079، )ت شديدحساسي(، 2071، )ايمونولوژيك
 2146، )ارزيابي(

ايمني بيمار، اشتباهات رايج و راه هاي 
 2970: پيشگيري آن

، 1042 ،1093، (Herd immunity) ايمني جامعه
1389 ،1415 ،1512 ،2078 ، 

، 804، )و حوادث (،802ايمني شيميايي، 
طبقه بندي و (، 805، )مديريت ايمني شيميايي(

811، )بسته بندي (،805، )كدگذاري مواد شيميايي
دفع مواد (، 815، )حمل و نقل(، 812، )انبارداري(، 

 ،817، )واكنش اضطراري(، 816، )زائد
ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي 



شناسايي (، 790، )تعريف (،788ناشي از كار، 
كنترل (، 793، )ارزيابي خطرات(791، )خطر

 820، )سالمت حرفه هاي پزشكي (795، )خطرات

  )ب(

، 2247، )روش هاي پيشگيري(بارداري 
، 2252، )با هورمون ها(، 2247، )خوراكي(
 2268، )پيشگيري اضطراري(

، )در كودكان (،1680، )اپيدميولوژي(بروسلوز 
 ،1685، )پيشگيري و كنترل(، 1684

 ،2724بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي، 
رويكرد جامعه (، 2726، )رويكرد حقوقي جرم(

، 2733، )پيشگيري(، 2726، )شناختي
 ، 2734، )استراتژي هاي پيشگيري(

 ، 2523، 2179، بلوغ اجتماعي
، 1670، )تغييرات در دختران(، 2341، 2161، بلوغ

2521، )بلوغ پسران (2518، 2342، )بلوغ دختران(
 ،2523، )اجتماعي(، 

 1900، )تب راجعه (بورليوز
آموزش بهداشت و ارتقاي (بهداشت 
 290، )سالمت

براي همه و مراقبت هاي بهداشتي (بهداشت 
 86، )شاخص هاي جهاني( ، 82، )اوليه

،  404، )ناخالصي ها (،400بهداشت آب، 
ارتقاء  (، 667، 410، )تصفيه(، 406، )آلودگي(

 ،417، )آگاهي هاي جامعه
 2338بهداشت باروري، 

 2512بهداشت بلوغ و نوجواني، 

 2176بهداشت پيش از ازدواج، 

 2234شت جنسي، بهدا

770، )حقايق كليدي (،768بهداشت حرفه اي، 
عوامل (، 775، )مقررات (771، )كدهاي اخالقي(، 

كنترل عوامل (، 778، )و استرس هاي محيطي
ايمني كار و كنترل خطرات و  (786، )زيان آور

، )ايمني شيميايي(، 788، )بيماري هاي ناشي از كار

، 820، )كيسالمت كاركنان حرفه هاي پزش(، 802
ارزيابي ريسك مواد (، 840، )اصول ارگونومي(

 856، )شيميايي
، )انواع خانواده  (،2156بهداشت خانواده، 

عوامل (، 2160، )مراحل مختلف زندگي(، 2159
 ،2167، )شاخص ها(، 2164، )خطر

كنترل عفونت در (بهداشت دهان و دندان 
  ،912، )دندانپزشكي

، 892، )كليات(بهداشت دهان و دندان 
، 905، )فلوئوروزيس(، 895، )پوسيدگي دندان(
اهداف (، 906، )بي دنداني(، 899، )پريودنيت(

وضعيت موجود (، 902، )سازمان جهاني بهداشت
، )برنامه هاي كشوري(، 903، )در جهان و ايران

 42، )از ديدگاه ابن سينا(، 906
برنامه هاي (، 2680، )كليات(بهداشت روان 
افراد (، 2683، )تعريف(،  216، )معاونت بهداشت

، 2683، )نشانه هاي ضعف رواني(،  2683، )سالم
علل بيماري هاي (،  2684، )جمعيت آسيب پذير(

، )پيشگيري(، 2687، )اهداف(، 2686، )رواني
پزشكان (، 2690، )برنامه هاي كشوري(، 2688
، 1983، )در سوانح و باليا(، 2691، )عمومي

 2363، )در زنان(، 2055، )درمان چاقي(

، 2692بهداشت روان در جهان و ايران، 
، )دستاوردها(، 2699، )ادغام(، 2693، )تاريخچه(

، )رويكردهاي نوين(، 2702، )در فوريت ها(، 2701
قانون سالمت (، 2704، )مراقبت اجتماعي(، 2702
، )پيشگيري(، 2740، )اعتياد به مواد(، 2707، )روان

2688 ، 

دكان زير پنج سال، بهداشت روان در كو
، 2716، )ارزيابي نوزادان و كودكان (،2714

، )مشكالت خواب(، 2718، )مشكالت شايع(
، )خاك خواري(، 2719، )تاخير در رشد(، )2718
، 2720، )مكيدن انگشت(، 1936، )ريسه(، 2720

اصول راهنماي (، 2722، )كم تواني ذهني(
 ، 2722، )تشخيصي



اشت سالمندان  بهد،2530بهداشت سالمندان، 
، )جمعيت شناسي( ، 39، )از ديدگاه ابن سينا(

تاثير (، 2541، ...)تغييرات آناتوميك (، 2535
طب (، 2542، )سالمندي بر دفاع ميزبان

، )تظاهرات بيماري هاي عفوني(، 2551، )سالمندان
، 2558، )اپيدميولوژي بيماري هاي عفوني(، 1863

ء سالمت و ارتقا(، 2566، )بيماري هاي غيرمسري(
اجالس (، 2579، )ايمنسازي(، 2574، )مراقبت آن

 ، 2584، )سران
بهداشت عمومي از ديدگاه پزشكي نياكان، 

در ايران بعد از (، 19، )در ايران قبل از اسالم (،16
تعريف (، 24، )از ديدگاه ابن سينا( ،22، )اسالم

، 24، )طب، سالمت و بيماري از ديدگاه ابن سينا
مادر (، 33، )اهميت ورزش(،  29، )بهداشت محيط(

دهان و دندان، (، 39، )سالمندان(، 34، )و كودك
 60، )تعريف وينسلو(، 42، )بهداشت مسافران(، 42

 8، )تاريخچه در ايران(بهداشت عمومي 

در ايران قبل از ( ،1، )كليات(بهداشت عمومي 
 ،1، )تعريف(، 22، )بعد از اسالم(، 19، )اسالم

 ، 545،)توليد غذا(، 41، بهداشت فردي
 34، )از ديدگاه ابن سينا (بهداشت مادر و كودك

بيماري هاي  (،368، )كليات(بهداشت محيط 
راهبرد بهداشت محيط در (، 371، )منتقله از محيط
چالش هاي عمومي و (، 380، )كنترل بيماري ها

 ،29، )از ديدگاه ابن سينا(، 383، )تخصصي
، )ريخيسير تا(، 2486بهداشت مدارس، 

، )اهميت(، 1797، )تاريخچه در ايران(، )2488
، 2492، )آموزش(، 2491، )اصول كلّي(، 2489

، 2500، )ايمني(، 2499، )تغذيه(، 2497، )ارتقاء(
، )اهميت مشاركت(، 2502، )پيشگيري از حوادث(

 ، 2509، )ارزشيابي(، 2508، )شاخص ها(، 2506

گاه از ديد( ،1772، )سفر(بهداشت مسافران 
پيشگيري (، 1774، )ايمنسازي(، 42، )ابن سينا
مسافرت (، 1782، )آب و غذا(، 1780، )دارويي
بيماري (، 1786، )بيماري حركت(، 1786، )هوايي

 ،1786، )آفتاب سوختگي(، 1786، )ارتفاع
، 540، )فساد (،538بهداشت مواد غذايي، 

بيماري هاي ناشي از (، 546، )اصول نگهداري غذا(
، 549، )مواد سمي(، 548، )غذاآلودگي 

، )باكتري ها و ويروس ها(، 550، )مايكوتوكسين(
 ،1978، )در باليا(، 553، )پيشگيري(، 551

ديدگاه هاي بهداشتي در سند (بهداشتي 
 2930، )چشم انداز بيست ساله

 2948، )حقوق(بهداشتي 

آشنايي با فعاليت هاي سازمان (بهزيستي 
نت هاي معاو( 222، )بهزيستي كشور

 232، )معاونت امور توانبخشي(، 226، )تخصصي
 ، 906، 900، بي دنداني

 ،58، 25، )تعريف(بيماري 
،  Reemerging( ،1802 (بيماري هاي بازپديد

، )ماالريا(، 1449، 1445، )ديفتري (138، )سل(
پديده (، 1793، 1791، )عوامل موثر(، 1695
 ،1404، )ال نينو

يت بهداشتي آن ها بيماري هاي نوپديد و اهم
 :2636در دوران بارداري و شيردهي، 

2645، )تب هاي هموراژيك(، 2639، )ايمونولوژي(
، HIV/AIDS( ،2656(، 2646، )ابوال(، 
، )سارسE( ،2661 ،)هپاتيت(، 2659، )آنفلوآنزا(

 ،2670، )بازپديد(، 2668
نگاه اجمالي (، 2042بيماري هاي مزمن، 

WHO( ،2043 ،2053 ،2057 ،)فشارخون باال( ،
 ، 2047، )ديابت(، 2053، )چاقي(، 2057

 ، 1047، )مباني (بيماريزايي
ناپديدي بيماري ها (بيماري هاي ناپديد
Disappearing-( ،1803 ، 
 ،  Emerging( ،1800(بيماري هاي نوپديد 

اهميت آن (بيوتروريسم ـ دفاع بيولوژيك ـ 
، )تاريخچه(، 1812، )در بهداشت عمومي

تشخيص افتراقي (، 1815، )عوامل سببي(، 1813
، )سندروم هاي مهم(، 1821، )حملة بيوتروريستي



، 1824، )رويارويي همه گيري شناختي(، 1823
مراقبت براساس (، 1830، )اصول پيشگيري(

 1822، 1178، )نشانگان باليني

 )پ(

 1276، 1049، 943،  942،)تعريف (پايش
 ، 948، )تحليل تندرستي(، 944، )شاخص ها(

 ،899، پريودنتيت
، )تاريخچه(، 1872پزشكي جغرافيايي ايران، 

، 1875، 1873، )ديدگاه طب نياكان(، 1873
، )عوامل موثر در محدوديت جغرافيايي بيماري ها(

، وضعيت كلّي كشور ايران از نظر شرايط 1987
منطقه ساحلي (، 1877، )اقليمي و انتشار جغرافيايي

، ) ساحلي خليج فارسمنطقه(، 1879، )درياي خزر
مناطق (، 1894، )مناطق كوهستاني(، 1893

 ،1907، )پيش بيني آينده(، 1905، )صحرايي
بهداشت عمومي از ديدگاه (پزشكي نياكان 
، 18، )بهداشت عمومي(، 16، )پزشكي نياكان

ديدگاه (، 22، )بعد از اسالم(، 19، )قبل از اسالم(
، )رزشو(، 29، )بهداشت محيط(، 24،  )ابن سينا

بهداشت (،  34، )بهداشت مادر و كودك(، 33
بهداشت (، 41، )بهداشت فردي(، 39، )سالمندان 
 42، )مسافران

پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي 
، 2004، )كنترل (:2000: منتقله از طريق آنها

 2006، )بيماري هاي منتقله(، 2005، )چالش ها(
 ،895، پوسيدگي دندان

، )اپيدميولوژي) (اطفالفلج (پوليوميليت 
1428 

 1186، )سطوح(پيشگيري 

، 1391، )كموپروفيالكسي (پيشگيري دارويي
، )جذام(، 1476، )سل(، 1443، )سياه سرفه(، 2089
 ، 1780، )مسافرت(، 1701، )ماالريا(، 1675

 Primordial ،1191پيشگيري نخستين   
 1194، )اوليه (Primaryپيشگيري سطح اول 

، )ثانويه (Secondary دوم پيشگيري سطح
1197 

 1199، )ثالثيه (Tertiary پيشگيري سطح سوم
، )رابعيه(  Quaternaryپيشگيري سطح چهارم 

1200 

 )ت(

، )ازاواج، تكيه گاهي براي سالمتي(، 1092، تاهل
 ، 2771، )ارتباط با خودكشي (2595

، )-clusters-بررسي تجمع (تجمع بيماري 
1302 

، )مراقبت ( كنگو ـ كريمهتب خونريزي دهنده
در دوران (،  1178، )گزارش فوري(، 1177

 2648، )بارداري
 ، 1900، )اپيدميولوژي) (بورليوز (تب راجعه
 2108، 2107، )واكسن (تب زرد

 68، 67 تري زومي
 1884، تريشينلوز

ويژگي هاي  (،556تغذيه در سالمت و بيماري 
درشت (، 558، )تغذيه درماني(، 558، )فردي

، )مواد معدني(، 564، )ويتامين ها(، 559، )غذي هام
591 ، 

، )در دوران بارداري و شيردهي(تغذيه 
 ،  2308، )مكمل ها (،2284

  ،633، تغذيه در بيماري هاي قلبي عروقي
 ، 629، تغذيه در ديابت

 2456تغذيه با شير خشك، 

 2418تغذيه با شير مادر، 

 2436تغذيه شيرخواران، 

 2401، نارستغذيه نوزادان 
 1050، )تعريف (تك گير

 :352تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت، 

، )نقش وسايل كمك آموزشي(، 354، )كاربردها(
، )تعريف مواد آموزشي(، 355، )نقش حواس(، 355
عوامل (، 357، )تعريف رسانه هاي آموزشي(، 356



، 359، )فرايند توليد(، 358، )موثر بر انتخاب رسانه
رسانه هاي (، 361، )واي رسانهارزيابي محت(

 ،362، )آموزشي رايج
2795، )نظام سالمت(، 2788تماس با جامعه، 

مركز بهداشتي درماني (، 2798، )خانه بهداشت(، 
2803، )عرضه خدمات در شهر(، 2801، )روستايي

وزارت (، 2808، )مديريت شبكه شهرستان(، 
، 2810، )بخش خصوصي(،  2810، )بهداشت

سازمان هاي (، 2812، )غيردولتيسازمان هاي (
 ، 2815، )جهاني مرتبط

، )تعريف (،2855تماس زودرس با بيمار، 
شناخت (، 2866، )تاثير بيماري بر خانواده(، 2861
، )حقوق بيمار(، 2873، )اخالق(، 2868، )نيازها
ويژگي هاي (، 2876، )سالمت و رفاه(، 2874

روشهاي ارتباط پزشك با (، 2878، )پزشك خوب
، 2881، )مهارت هاي ارتباطي(، 2879، )يمارب
كاركنان (، 2892، )بيمارستان هاي آموزشي(

 ، 2902، )بيمارستان ها

، 2220، )اهميت (،2218تنظيم خانواده، 
برنامه (، 2223، )قانون(، 2222) تاريخچه(

 ،2227، )شاخص هاي ارزشيابي(، 2224، )كشوري
 1885، )كرم كدو (تنيازيس

معه براي پژوهش هاي توانمندسازي جا
 :3048سالمت، 

 2080، تيومرسال

 )ج (

 ،  2788، )تماس با(جامعه 

 1050، )تعريف (Disinfestation جانورزدايي
،)طبيعي سير (،1664، )اپيدميولوژي(جذام 
، 1669، )در ايران(، 1667) وضعيت جهاني(، 1666

، )برنامه حذف جذام(، 1674، )پيشگيري و كنترل(
 1169، )مراقبت(، 141

  ،1872، )پزشكي جغرافيايي ايران(جغرافيا 
، )كاربرد نظام هاي اطالعات جغرافيايي (جغرافيايي

3008 
جمعيت و   (،2190جمعيت شناسي پزشكي، 

جمعيت و پيشرفت (، 2204، )پيشرفت هاي فني
 ،2211، )اخالق

جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 
، 258، )چهتاريخ (254، )آشنايي با فعاليت ها(
سازمان داوطلبان  (264، )سازمان امداد و نجات(

 ،267، )سازمان جوانان(، 266، )هالل احمر

 )چ(

، )در بارداري(، 2053، چاقي، 150، )تعريف (چاقي
2278 ،2288 

 2308، چندقلويي

 )ح(

 2220، حاملگي بدون برنامه
 ، 2332، حاملگي پرخطر

 2274، 2167، حاملگي ناخواسته
 1054، )تعريف (Elimination حذف

 1051، )تعريف (حساسيت و ويژگي
حمايت از خانواده و  (،2948حقوق بهداشتي، 

، 2953، )جمعيت شناختي(،  2950، )حق مراقبت
بيماري هاي (، 2955، )نگرش هاي اجتماعي(

آثار (، 2958، )حق درمان برابر(، 2956، )آميزشي
، )موازين اخالقي(، 2959، )حقوقي و كيفري

، )تعهدات مدني(، 2961، )حقوق بشر(، 2959
مسئوليت (، 2964، )جبران خسارت(، 2962
 ، 2965، )كيفري

 1952، )سوانح و باليا(حوادث و سوانح 

 )خ (

 ،2156، )بهداشت(خانواده 
 158، خشونت و سوء رفتار

 145، )تعريف و عوامل مرتبط با آن (خطر
راهبردهاي  (147، )آسيب هاي قابل انتساب(

 164، )طركاهش خ



 خودكشي،، 2760، )اپيدميولوژي(خودكشي 

 )د (

 10، )تاريخچه در ايران (دارالفنون
دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 

 14، )تاريخچه در ايران(
 2576، 2045، 211، 169، 152، )مبارزه(، دخانيات
  ،892، )بهداشت دهان و دندان(دندان 

 ، 1352، )تعريف(، )كمون (دوره نهفتگي
) دوره كمون بيماري(، 1353، )دوره كمون عفونت(

 1353، )كاربردها(، 1353
 2047، ديابت

، )مراقبت (،1444، )اپيدميولوژي(ديفتري 
1174 

 )ر(

 :3152راهنماي سالمت عمومي، 
 ، رشد و نمو نوجوانان و جوانان، 2418
، 2603، )به عنوان روندي حساس (:2602

، 2604، )هاچالش (،  2604، )ويژگي ها(
2606، )تهديدها(، 2604، )ناهنجاري هاي رفتاري(
 ،2614، )اهميت و نقش سالمتي در اين دوران(، 

 2468رشد و نمو كودكان، 

 1054، )تعريف (ريشه كني

 )ز(

 2368زايمان طبيعي، 

، 432، )مديريت زباله هاي شهري(زباله 
، )طبقه بندي(، 434، )خطرات دفع غيربهداشتي(

 441، )وري و حمل و نقلجمع آ(، 437
 ، 380،  439، زباله بيمارستاني

 2160، )مراحل زندگي (زندگي
2773، 1098، )تغييرات كوتاه مدت(، 1097 زمان،

 2772، 1097،  )تغييرات درازمدت(، 

 )ژ(

 79، ژن درماني
ساختمان ژنتيكي ( ،62، )و سالمت(ژنتيك 
ژنتيك (، 66، )طبقه بندي اختالالت(، 64،  )انسان

، 74، )جمعيت و تكامل(، 72، )ولكوليم
، )بيماري(، 1675، 76، )مشاوره(، 76، )غربالگري(

، )بيوتكنولوژي(، 80، )پزشكي قانوني(،  69، 67
 ،64، )ساختمان ژنتيكي(،  80

 65، ژنوتيپ و فنوتيپ
 74، )پروژه (ژنوم انسان

 )س(

در كاركنان تماس (، 1785 ، (SARS) سارس
 837، )يافته

وزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد سازمان آم
(UNESCO) ،279 

آشنايي با (سازمان بهزيستي كشور 
 222، )فعاليت ها

 276 ،282، (WHO)سازمان جهاني بهداشت 
نقش سازمان ها در (سازمان هاي فراملّي 

، سازمان ها و برنامه ها، 272، )توسعة سالمت
275، 

 ،918، سترون سازي
 154، )خطرات بهداشتي (سرب

 1419، )اپيدميولوژي(ه سرخج

 ، سرخك، 1413، )اپيدميولوژي(سرخك 
 2083، سرم ضد ديفتري

 2083، سرم ضد كزاز
 2085 صرم ضد بوتوليسم،
 2085، سرم ضد مارگزيدگي

 2086، سرم ضد عقرب زدگي
 2084سرم ضد هاري، 

 1186سطوح پيشگيري، 

  ، 1170، )مراقبت ( ،1460، )اپيدميولوژي(سل 
 ، 50، )تعريفWHO(  ،1 ،)تعريف  (سالمت



، 51، )تعريف حكيم نظامي گنجوي( ، 51، )طيف(
سالمت و اهداف توسعه (، 2932، 822، 104
، 678، 471، 396، 392، 180، 100،  5، )پايدار
998 ،1003 ،1006 ،1014 ،1467 ،1473 ،1474 ،

2044 ،2324 ،2697 ،2941 ،3071 ،3118 ، 
خطرات تهديد كننده سالمت در (سالمت 
 142، )ايران

، )سيماي سالمت در جهان و ايران(سالمت 
نقش سيستم ملل متحد در توسعه  (،172

  275، )سالمت
، 820سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي، 

انتقال عوامل ( ،  822، )نظام(، 821، )سازمان دهي(
غربالگري و تشكيل (، 824، )عفونتزا در محيط كار

رويي با نحوه رويا(، 830، )پرونده بهداشتي
835، 504، )كاركنان تماس يافته با عوامل عفونتزا

 ،2068، )ايمنسازي(، 
مشكالت  (،3104، )عوامل اجتماعي(سالمت 

تحميل (، 3109، )سالمت از درون جوامع
علل موفقيت برخي از (، 3110، )نئوليبراليسم

 ،  3112، )بي عدالتي در سالمت(، 3111، )كشورها

 2322سالمت مادران، 
 48 و بيماري، سالمت

 2992سالمت و سياست، 

 51، )ابعاد (سالمتي
 54، )شاخص ها(سالمتي 

، 715، )محيط زنده (:712سم شناسي محيط، 
تاثير خواص (، 715، )عوامل تعيين كننده سميت(

، 732، )سرنوشت آالينده ها(، 724، )تركيبات
 ،735، )ترانسفورماسيون زيستي(

 2930سند چشم انداز بيست ساله، 

، 1955، )طبقه بندي (،1952سوانح و حوادث، 
، 1964، )چرخه مديريت باليا(، 1963، )تعاريف(
، 1971، )مديريت خطر(، 1967، )تحليل خطر(
، 1985، )بهداشت باروري(، 1983، )سالمت روان(
 .1988، )فراظرفيت(

سياست هاي كلي سالمت و جايگاه آن در 
 :1000راهبري نظام سالمت، 

سند (، 1004، )اسناد قانوني(، 1002، )مفاهيم(
، 1008، )اولويت ها(، 1007، )چشم انداز

 ،1013، )سياست هاي كلي(
 1171، )مراقبت بيماري (سياه زخم

پيشگيري  (،1439، )اپيدميولوژي(سياه سرفه 
 1443، )دارويي

 1354، )تعريف (سير طبيعي بيماري ها
 ،152، سيگار

 ،102سيماي سالمت در جهان و ايران، 
 111 ، تغييرات جمعيتي، 102، )شاخص ها(

 )ش(

 826، 156، )خطرات شغلي(شغل 
 2456شير خشك، 

 2418شير مادر، 

 856، )ارزيابي ريسك مواد(شيميايي 

 1348، 1055، )تعريف (شيوع
 165 ، (Life style) شيوه زندگي

 )ص(

آشنايي با نهضت جهاني صليب سرخ  (صليب سرخ
 145انه، ، اصول هفتگ256، )و هالل احمر

 278، (UNFPA) صندوق جمعيت ملل متحد
 278 ، (UNICEF) صندوق كودكان ملل متحد

 ،476، )آلودگي صوتي(صوت 

 )ط(

 ،1124، طبقه بندي بيماري ها
 1182، )مراقبت (طاعون

كارآزمايي هاي باليني، : طراحي يك تجربه 
1249 ، 1266 

 1288، 1056، )تعريف ()Outbreak(طغيان 



 )ع(

 518، )تعريف (اييعفونت زد
، )تعاريف(، 516عفونت زدايي در پزشكي،

 ،530، )سالم سازي هوا(، 518
،  497، )تعاريف (،494عفونت هاي بيمارستاني، 

مراقبت (، 501، )روش هاي كنترل(،  498، )اهميت(
 ،504، )از كاركنان

عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان، 
1748 

  ،3104عوامل اجتماعي سالمت، 

 )غ(

، )در كاركنان(، 76، )ژنتيك (،802غربالگري، 
بيماريابي در (، 937، )برنامه هاي تندرستي(، 830
، 1114، )مالحظات اخالقي(، 1112، )جامعه

، 1115، )ارزشيابي(، 1114، )شيوع و بروز(
، 1118، )سواالت كليدي(، 1118، )سوگرايي(
، 2049، )ديابت(، 1204، )بيش غربالگري(
سندروم زيكاي (، 2413، 2390، )نوزادي(

 ، 3133، )براي سالمت(، 2642، )مادرزادي

 )ف(

 1882فاسيوليازيس، 

 ،420، )و مسائل مربوط به آن(فاضالب 
 428، )تصفيه(، 423، )انواع(،  421، )تعريف(

 G6PD( ،1888كمبود آنزيم  (فاويسم
 147، )رابطه ميان سطح عوامل خطر و فقر (فقر

، )مراقبت (،1428، )اپيدميولوژي(فلج اطفال 
1177 

 ، 905، 662، فلوئوروزيس

 )ق(

، 1057، )تعريف(، 10، )تاريخچه در ايران(قرنطينه 
1644، 

 )ك(

 ، 1881، )آنكيلوستوميازيس (كرم قالبدار
 68، 67، )اختالالت كروموزومي (كروموزوم

  كزاز نوزادان ،1450، )اپيدميولوژي(كزاز 
 1173، )مراقبت(

، )تعريف اپيدمي (،1286، كنترل همه گيري ها
مراحل مختلف (، 1290، )الگوهاي مختلف(، 1288
 1296، )نحوه گزارش دهي(، 1293، )بررسي

، 2090، )مننگوكوك(، 2089، كموپروفيالكسي
، )سل(، 2091، )سياه سرفه(، 2091، )هموفيلوس(

 ، 1701، )ماالريا(، 1675، )جذام(، 1476
 ، 1895كيست هيداتيد، 

 60 ،كيفيت زندگي

 )گ(

و نوپديدي ( ،128گذار اپيدميولوژيك، 
 136، )بيماري ها

برنامه كشوري مبارزه با  (گسترش ايمنسازي
 2092، )بيماري

، )زباله بيمارستاني(، 393، )روش ها (گند زدايي
 ، 429، )فاضالب(، 518، )تعريف(، 509

 )ل(

 1887لپتوسپيروز، 

 ،1888، )اپيدميولوژي(ليشمانيوز پوستي 
 1172، )تمراقب(

 )م(

برنامه كشوري  (،1214، )اپيدميولوژي(ماالريا 
 900، )مراقبت(، 1373، )مبارزه با بيماري

، )برنامه هاي كشوري(مبارزه با بيماري ها 
1362 

 600، )تعريف (متغير مستقل
 857، متاآناليز
 829، )عوامل موثر بر سالمت و بيماري (محيط
 795، )تعريف (مخزن



در ارتباط با عليت بيماري ها، مدل هاي اكولوژيك 
مدل (، 812، )مدل مثلث اپيدميولوژيك( ، 812
مدل اعتقاد به سالمتي يا اعتقاد (، 812، )چرخ

 ، 814، )مدل استخوان ماهي(، 813، )بهداشتي
مفاهيم  (،684مديريت برنامه هاي تندرستي، 

، 687، )وظايف اصلي(، 686، )سازمان و مديريت
و  پايش، ارزيابي(، 689، )مفهوم تندرستي(

 ،699، )تحقيق
 : 680مديريت پسماندهاي خطرناك، 

اثرات (، 687، )منابع توليد(، 682، )تعاريف(
، )مديريت پسماندهاي خطرناك(، 687، )بهداشتي

، 702، )مديريت پسماندهاي مراكز بهداشتي(، 691
 ،709، )روش هاي تصفيه(

مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و 
، )تاريخچه(، 744، )مفهوم كيفيت (،742درمان، 

، 749، )جريان فعاليت ها(، 746، )سير تحول(، 745
 ، 751، )مديريت كيفيت(

به عنوان يكي از راهكارهاي  (مراقبت از بيماري ها
 99، )ارتقاي سالمت

، )برنامه هاي كشوري(مراقبت از نوزادان 
1732 

مراقبت  (مراقبت براساس نشانگان باليني
 906،)كسندرومي

، 889، )تعريف (،888مراقبت بيماري ها، 
تجزيه و تحليل (، 891، )اجزاء(، 890، )اهداف(

تعريف مورد و روش مراقبت (، 893، )داده ها
 ،896، )براساس زمان گزارش دهي
، 873، )تعريف (،872مراقبت و گزارش دهي، 

 ،882، )ارزيابي نظام مراقبت(
وضعيت موجود نظام مراقبت (مراقبت 

 1180، )يماري هاي واگير كشورب

 2331، مراقبت هاي بارداري
) سطوح(، 88، )اصول (مراقبت هاي بهداشتي اوليه

نقاط قوت و (، 92، )2000تحوالت بعد از (، 91
، )و اهداف توسعه پايدار(، 103، )ضعف در ايران

94 
مراقبت هاي اوليه تا پوشش همگاني 

، 112، )مفهوم پوشش همگاني (،110: سالمت
، )تجربه ساير كشورها(، 114، )سنجش پيشرفت(

چالش هاي (، 120، )برنامه هاي كشور ايران(، 118
 124، )گام هاي بعدي(، 123، )اصلي

 2363مراقبت هاي رواني ـ اجتماعي، 
 3132، 158، )مهمترين علل مرگ در ايران(مرگ 

 ،553، )پيشگيري(، 548، )غذايي(مسموميت ها، 
، 338، )تعريف( ،336مشاوره سالمت، 

اصول (، 339، )اهداف(، 240، 339، )رويكرد(
، )مهارت ها(، 344، )وظايف مشاور(، 341، )مشاوره

 ، 348، )سازماندهي جلسات(، 348، )انواع(، 346
،  2273، )مزايا(، 2272مشاوره قبل از حاملگي، 

، )اختالالت مزمن(، 2274، )حاملگي ناخواسته(
، ) هاي ژنتيكيبيماري(، 2280، )صرع(، 2279
روش (، 2276، )مشاوران قبل از حاملگي(، 2275

بيماري هاي (، 2278، )زندگي و عادات كاري
، 2281، )بيماري هاي قلب(، 2279، )مزمن

اختالالت (، 2282، )بيماري هاي بافت همبند(
، 2283، )بيماري هاي ژنتيكي(، 2282، )رواني

، )تماس تشخيصي با اشعه(، 2283، )ايمنسازي(
2283 ، 

    ،1212، )همگروهي(مطالعات اپيدميولوژيك 

 1228مطالعه هاي مقطعي و مورد ـ شاهدي، 

 ، 204، )اهم برنامه ها(معاونت بهداشتي 
، 206، )آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت(
، 207، )پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير(
، 210، )بهداشت محيط(، 208، )بهداشت حرفه اي(
سالمت (، 212، )بيماري هاي واگير(، 211، )تغذيه(

، 216، )بهداشت دهان و دندان(، 214، )خانواده
گسترش (، 217، )بهداشت مدارس و جوانان(

اجتماعي (، 217، )شبكه هاي بهداشتي ـ درماني
 3066، 219، )شدن سالمت
 2387، معاينه نوزاد



، HIV/AIDS( ،1732 (مقاومت دارويي
 511، ) در بيمارستانپيشگيري(، 1795، )نوپديدي(

، )اثرات مكان  بر اپيدميولوژي (1098، مكان
1099، 

واكنش ايمونولوژيك (، )فاعي بدن دمكانيسم
 1350، )بدن

در (، 2090، )پيشگيري دارويي(مننگوكوك 
 ،837، )كاركنان تماس يافته

 ، 1145، )تعريف مورد ((Case) مورد

 )ن(

 1065، )تعريف (ناقل
 1361، نژاد و قوميت

تاثير آن بر (وپديدي و بازپديدي بيماري ها ن
، )عوامل موثر (،1788، )بهداشت عمومي

 ، 1798، )و گذار اپيدميولوژيك(، 1793
 2392نوزاد آسيب پذير، 

 ،2385، )نوزاد طبيعي (،2384نوزاد سالم، 

 )و(

 1038واژه هاي رايج در بهداشت عمومي، 

بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري (واكسن 
، 1413، )سرخك(، 1412، )سنبا واك

، )فلج اطفال(، 1424، )اوريون(، 1419، )سرخجه(
، 1444، )ديفتري(، 1439، )سياه سرفه(، 1428

 ، 1450، )كزاز(

 ،2068واكسيناسيون در جمهوري اسالمي، 
، )زنجيره سرد(، 2071، )اساس ايمونولوژيك(

2091، 
 11، )تاريخچه در ايران (واكسيناسيون

 33، )هداشتي از ديدگاه ابن سينااهميت ب (ورزش

 )ھ (

، )سير طبيعي (،1576، )اپيدميولوژي(هاري 
پيشگيري و (، 1582، )وضعيت جهاني(، 1579

 ،1177، )مراقبت(، 1595، )كنترل
، )عوامل سببي (،1482، )اپيدميولوژي(هپاتيت 

، 1492، )در ايران(، 1487، )سير طبيعي(، 1487
، 1498، ) مخازنمنابع و(، 1495، )روند زماني(
 ، 1500، )ايمنسازي(، 1500، )پيشگيري(

 1504 ):اپيدميولوژي ( Aهپاتيت

 1517): اپيدميولوژي ( Bهپاتيت

  1541): اپيدميولوژي ( Dهپاتيت

  1548): اپيدميولوژي ( Cهپاتيت

  1556): اپيدميولوژي ( Eهپاتيت

هرم سني (، 2196، 1065، )تعريف (هرم جمعيتي
 ، 1089، )انواع(، 1088، )ـ جنسي

 254، )آشنايي با فعاليت ها(هالل احمر 

حمايت (، 2590، ...)نقش همسران (همسر 
، 2594، )توصيف ساده محبت(، 2592، )اجتماعي

2595، )ازدواج به عنوان تكيه گاهي براي سالمتي(
، )ازدواج پايدار(، 2597، )جدايي(، 2596، )تزلزل(، 

 ،  2599، )خصوصيات خانواده هاي پايدار(، 2597

،  2091، )پيشگيري دارويي (هموفيلوس آنفلوآنزا
  2128،)واكسن(

به  (،1286، )بررسي و كنترل(همه گيري 
 ، )كنترل همه گيري، رجوع نماييد

به (، 450، )آلودگي هوا و اثرات آن(هوا 
 ، )آلودگي هوا و اثرات آن رجوع شود
 2252، هورمون هاي تزريقي ضد بارداري

 2247، راكي ضد بارداريهورمون هاي خو

 )ي(

فقر يد و  (،1912، )اختالالت ناشي از آن(يد 
گواتر (، 1922، )تظاهرات(، 1919، )اهميت آن
، 1926، )تشخيص كمبود يد(، 1924، )آندميك

برنامه هاي (، 1929، )روش هاي پيشگيري(
، )پايش و نظارت(، 1931، )پيشگيري در ايران

 ،1945، )ارزيابي برنامه(، 1940



 فهرست نويسندگان و مرقومات آنان در چاپ چهارم كتاب جامع بهداشت عمومي

 
 )2066-3203، صفحات جلد سوم، 1020-2065، صفحات جلد دوم ، 1-1019، صفحات جلد اول(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 دكتر منصور رضازاده آذري

: ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس هاي شغلي
856، 

 دكتر مهرنوش ابطحي

  ،450: آلودگي هوا و اثرات آن
 دكتر فريد ابوالحسني

  ،928: مديريت و برنامه هاي تندرستي
 دكتر آيت اهللا احمدي

، ترجمان دانش و 1138: نظام مراقبت و گزارش دهي
 ،3032: ميبهداشت عمو

 دكتر محسن ارجمند

 ،3126: روانشناسي سالمت
 دكتر علي اسدي

 ،2692: سالمت روان در جهان و ايران
 دكتر اكبر اسالمي

 ،712: سم شناسي محيط
 دكتر محمد مهدي اصفهاني

  ،538: بهداشت مواد غذايي
 دكتر حسن افتخار اردبيلي

:  ، ويژگي هاي نوزاد سالم2468: رشد و نمو كودكان
:  ، تغذيه با شير مادر2392:  ، نوزاد آسيب پذير2384
 ،2602:  ، رشد و نمو نوجوانان و جوانان2418

 دكتر ليال افتخار اردبيلي

 ،2602: رشد و نمو نوجوانان و جوانان
 دكتر مهرداد افتخار اردبيلي

  ، 2738: اعتياد
 دكتر كتايون افزايي

  ،912: كنترل عفونت در دندانپزشكي

  افهميدكتر شيرين

  ،494: عفونت هاي بيمارستاني و راه هاي كنترل آن
 دكتر محمداسماعيل اكبري

 ،2992:  ، سالمت و سياست128: گذار سالمت
 دكتر نادر اكرامي نسب

آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي 
 ، 254: ايران

 دكتر  سيد احمد اكرمي

 62: ژنتيك و سالمت
 دكتر علي الماسي

:  ، فاضالب و مسائل مربوط به آن400: بهداشت آب
420،  

 دكتر الهام الهي

 ،3066: اجتماعي شدن نظام سالمت
 دكتر محمد مهدي امين

 ،744: آالينده هاي نوپديد در محيط زيست
 دكتر اورنگ ايالمي

  ،1772: بهداشت سفر
 دكتر بهزاد بركتين

، تغذيه 2406: برنامه هاي كشوري مراقبت از نوزادان
 ،2456: خشكبا شير 

 دكتر حميداهللا بهادر

 1: كليات بهداشت عمومي
 دكتر اياد بهادري

 1990: اپيدميولوژي سوانح ترافيكي
 دكتر سيد احسان بالديان

  ،172: سيماي سالمت در جهان و ايران
 ،3182: آشنايي با پزشك خانواده



 دكتر سوسن پارساي

:  ، تماس زودرس با بيمار2788: تماس با جامعه
2856 ، 

 دكتر مهدي پاك روان نژاد

  ، 1906: بهداشت روان
 دكتر محمد پالش

نقش همسران، خانواده و ارتباطات در اعتالي 
 ،2590: سالمت

 دكتر سيد محمدجواد پريزاده

  1078: بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن
 دكتر ابوالقاسم پوررضا

  ،956: اقتصاد بهداشت
 دكتر پريناز پورصفا

 ،744: ده هاي نوپديد در محيط زيستآالين
 دكتر محمد حسن پورياي ولي

پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي منتقله از 
 ،2000: طريق آنها

 دكتر مصطفي پوياكيان

 ،802: ايمني شيميايي
 مهندس نغمه تشكري

: پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت مربوطه
1912 ،  

 دكتر پريچهر توتونچي

  ،1748: اي حاد دستگاه تنفس كودكانعفونت ه
 دكتر محسن جانقرباني

 ، طراحي مطالعات 1022: كليات اپيدميولوژي
 1228:  ، طراحي مطالعات مقطعي1212: همگروهي

 ، طراحي 1248: 1، طراحي كارآزمايي هاي باليني 
  ،1266 ، 2كارآزمايي هاي باليني 

 دكتر انسيه جمشيدي

: ژوهش هاي سالمتتوانمندسازي جامعه براي پ
3048، 

 دكتر احمد جنيدي جعفري

 ،768: اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي
 دكتر كتايون جهانگيري

 1952: مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث
 دكتر مهدي جهانگيري

 ،802: ايمني شيميايي
 دكتر حسين حاتمي

، گذار 16: بهداشت عمومي از ديدگاه پزشكي نياكان
خطرات تهديدكننده سالمت در جهان ، 128: سالمت
: ، سالمت كاركنان حرفه هاي پزشكي142: و ايران

 ، اصول، مباني و 538:  ، بهداشت مواد غذايي820
: كليات اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي عفوني

 1872: ، مقّدمه اي بر پزشكي جغرافيايي ايران1344
: بيماري هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن, 

 ، 1460: ، اپيدميولوژي و كنترل سل1412
: اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت هاي ويروسي شايع

، 1576: ، اپيدميولوژي و كنترل هاري1482
، اپيدميولوژي و 1618: اپيدميولوژي و كنترل كلرا

 ، اپيدميولوژي و كنترل تب 1664: كنترل جذام
 ، 1688: ، اپيدميولوژي و كنترل ماالريا1680: مالت
 ، نوپديدي و 1706: ميولوژي و كنترل ايدزاپيد

، آنفلوآنزا و 1788: بازپديدي بيماري ها
: ، جمعيت شناسي پزشكي1834: جهانگيري هاي آن

، دفاع بيولوژيك و اهميت آن در بهداشت 2190
:  ، ايمنسازي در جمهوري اسالمي1812: عمومي
، بيماري هاي 2530:  ، بهداشت سالمندان2068

ت بهداشتي آن ها در دوران بارداري و نوپديد و اهمي
 ،3182: ، آشنايي با پزشك خانواده2636: شيردهي

 دكتر مريم حاتمي

بيماري هاي نوپديد و اهميت بهداشتي آن ها در 
 ،2636: دوران بارداري و شيردهي

 دكتر ندا حاتمي

 ،2042: اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن



 دكتر احمد حاجبي

  ،2692: يرانسالمت روان در جهان و ا
 دكتر الله حبيبي

 ،62: ژنتيك و سالمت
 زهره حقيقت دانا

:  ، مشاوره قبل از حاملگي2218: تنظيم خانواده
  ،2368: ، زايمان طبيعي2272

 دكتر آرزو حقيقيان

  ،554: نقش تغذيه در سالمت و بيماري
 دكتر محمدعلي حيدرنيا

:  ، تماس زودرس با بيمار2788: تماس با جامعه
2856،  

 كبري حيدري

  ، 16: بهداشت عمومي از ديدگاه پزشكي نياكان
 دكتر محسن حيدري

 ،744: آالينده هاي نوپديد در محيط زيست
 دكتر غالمرضا خاتمي

 ،2456: تغذيه با شير خشك
 دكتر طلعت خديوزاده

  ،2176: بهداشت پيش از ازدواج
 دكتر علي خردمند

 ،2692: سالمت روان در جهان و ايران
 دكتر مسعود خسرواني

  142: خطرات تهديدكننده سالمت در جهان و ايران
  شهال خسرويدكتر

: بهداشت خانواده و روند تغييرات شاخص هاي آن
2156،  

 دكتر سهيال خوشبين

  ،2218: تنظيم خانواده
 دكتر احمدرضا درستي

  ،2436: تغذيه شيرخواران
 دكتر سعيد دستگيري

: هنجاري هاي مادرزادياپيدميولوژي و كنترل نا

2032، 
 دكتر بهزاد دماري

 ،2692: سالمت روان در جهان و ايران
 دكتر سكينه رخشنده رو

 ،352: تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت
 دكتر محسن رضائيان

 ، اپيدميولوژي 1302: بررسي تجمع بيماري ها
 ، ارزشيابي نقادانه و بهداشت 2760: خودكشي

 ، كاربرد نظام هاي 2998 :عمومي مبتني بر شواهد
  ،3008: اطالعات جغرافيايي

 دكتر سيدمنصور رضوي

 ، كنترل عفونت در 516: عفونت زدايي در پزشكي
:  ، بررسي و كنترل همه گيري ها912: دندانپزشكي

 ، بزهكاري به 2530:  ، بهداشت سالمندان1286
 ، ايمني بيمار، 2724: عنوان آسيب اجتماعي

 2970: راه هاي پيشگيري آناشتباهات رايج و 
 دكتر خسرو رفائي شيرپاك

 ، 1590:  ، بهداشت جنسي62: ژنتيك و سالمت
  ، 2418: تغذيه با شير مادر

 مهندس نسيم رفيعي

 ،744: آالينده هاي نوپديد در محيط زيست
 دكتر فاطمه رمضان زاده

  ،2338: بهداشت باروري
 دكتر علي رمضانخاني

  ،2486: بهداشت مدارس
 تر عليرضا زاليدك

: ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم انداز بيست ساله
2930، 

 دكتر سيدمحسن زهرائي

وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري هاي واگير 
 2146:  ، ارزيابي برنامه ايمنسازي1180: كشور

 دكتر شاكر ساالري لك

  ، 1160: مراقبت بيماري ها



 دكتر حانيه سادات سجادي

يه تا پوشش همگاني سالمت، تجربه مراقبت هاي اول
، سياست هاي كلي 110: جمهوري اسالمي ايران

: سالمت و جايگاه آن در راهبري نظام سالمت
1000، 

 دكتر رضا سعيدي

  ،368: كليات بهداشت محيط
 دكتر حميد سوري

  ،1068: مباني و اصول اپيدميولوژي
 دكتر سهرابي

  ،2856: تماس زودرس با بيمار
  سهيليدكتر ثريا

: بهداشت براي همه و مراقبت هاي بهداشتي اوليه
82، 

 دكتر علي اكبر سياري

  ،172: سيماي سالمت در جهان و ايران
 دكتر آزاده سياري فرد

 ،3152: راهنماي سالمت عمومي
 دكتر محسن سيد نوزادي

 48: سالمت و بيماري
 مهندس ميرداود سيدي

: هاي شغليارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس 
856، 

 دكتر كامل شادپور

  ،966: اصالح بخش سالمت
 دكتر شهين شادزي

  ، 2406: برنامه هاي كشوري مراقبت از نوزادان
 دكتر خندان شاهنده

: توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي سالمت
3048، 

 دكتر مامك شريعت

  ،2338: بهداشت باروري

 دكتر بتول شريعتي

  ، 892: ندانكليات بهداشت دهان و د
 دكتر ونداد شريفي

  ،2692: سالمت روان در جهان و ايران
 دكتر حوريه شمشيري ميالني

:  ، بهداشت بلوغ و نوجواني2322: سالمت مادران
 ، تماس زودرس با 2788:  ، تماس با جامعه2512
  ،2856: بيمار

 دكتر ربابه شيخ االسالم

: هپيشگيري و كنترل كمبود يد و اختالالت مربوط
1912 ،  

 دكتر مجيد صادقي

  ،2680: بهداشت روان
 دكتر حميدرضا صادقي پور

 142خطرات تهديد كننده سالمت، 
 دكتر حسن صادقي نائيني

  ، 840: اصول ارگونومي و تطابق شرايط كار با كارگر
 دكتر مصطفي صالحي وزيري

پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي منتقله از 
 ،2000: طريق آنها

 تر حسين صباغياندك

 ،1038: مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي
 دكتر مجتبي صداقت

 1462: مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث
 دكتر كامران صداقت

  ،2190: جمعيت شناسي پزشكي
 دكتر بيژن صدري زاده

 ،272: نقش سازمان هاي فراملّي
 دكتر محمودرضا عباس زاده

يت بهداشتي آن ها در بيماري هاي نوپديد و اهم
 ،2636: دوران بارداري و شيردهي
 دكتر محمود عباسي

  ، 2948: حقوق بهداشتي و چالش هاي جديد



 دكتر جواد عدل

ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از 
 ،788: كار

 دكتر جواد عالقبند راد

  ،2714مشكالت روانپزشكي در كودكان، 
 يارونددكتر سيد نادعلي علوي بخت

 ،680: مديريت پسماندهاي خطرناك
 دكتر قاسم علي عمراني

  ،432: مديريت زباله هاي شهري
 مهندس مصطفي عنايت راد

 ،236: آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران
 دكتر الهه عيني

 ،1990: اپيدميولوژي سوانح ترافيكي
 سميه غفاري

: تي اوليهبهداشت براي همه و مراقبت هاي بهداش
82، 

 دكتر محتشم غفاري

 ،352: تكنولوژي آموزشي در حوزه سالمت
 دكتر منصور غياث الدين

  ،450: آلودگي هوا و اثرات آن
 دكتر احمدرضا فرسار

  ،1736: اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال
 دكتر علي اصغر فرشاد

 ، اصول 204: اهم برنامه هاي حوزه سالمت
  ،  840: شرايط كار با كارگرارگونومي و تطابق 

 دكتر سميه فرهنگ دهقان

 ،768: اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه اي
 دكتر مهدي فضلعلي پور

پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي منتقله از 
 2000: طريق آن ها

 دكتر فاطمه فالح

  ، 2788: تماس با جامعه

 مهندس فاطمه فلكي

  ،566: ايمني شيميايي
 يرين قاضي زادهدكتر ش

:  ، زايمان طبيعي2272: مشاوره قبل از حاملگي
2368 ،  

 دكتر مصطفي قانعي

 ،236: آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران
 دكتر الله قديريان

 ،3152: راهنماي سالمت عمومي
 دكتر شهال قنبري

  ،2486: بهداشت مدارس
 آقاي عبدالرضا كاميابي

 2788: تماس با جامعه
 كتر محمدحسين كاوهد

مباني ارتباطات بين فردي در محيط هاي مراقبت از 
  ،336: ، مشاوره سالمت310: سالمت

 دكتر فروزان كريمي

 ،62: ژنتيك و سالمت
 دكتر علي اصغر كالهي

:  ، تماس زودرس با بيمار2788: تماس با جامعه
2856،  

 دكتر رويا كليشادي

: نوجوانانپيشگيري و كنترل اضافه وزن كودكان و 
2616، 

 دكتر مجيد كيوانفر

  ،1748: عفونت هاي حاد دستگاه تنفس كودكان
 دكتر مسعود كيمياگر

  ،554: نقش تغذيه در سالمت و بيماري
 دكتر حسين گودرزي

  ، 2788: تماس با جامعه
 دكتر محمدمهدي گويا

 ، 2068: ايمنسازي در جمهوري اسالمي ايران
 2132: مقررات بهداشت بين المللي



 دكتر سيد رضا مجدزاده

مراقبت هاي اوليه تا پوشش همگاني سالمت، تجربه 
، سياست هاي كلي 110: جمهوري اسالمي ايران

: سالمت و جايگاه آن در راهبري نظام سالمت
، 1138: ، نظام مراقبت و گزارش دهي1000

، ارزيابي فنĤوري 1326: اپيدميولوژي اجتماعي
: بهداشت عمومي، ترجمان دانش و 3020: سالمت
، توانمندسازي جامعه براي پژوهش هاي 3032

 ،3048: سالمت
 دكتر فرشته مجلسي

  ،1596: روش هاي پيشگيري از بارداري
 دكتر انوشيروان محسني بندپي

 ،712: سم شناسي محيط
 دكتر سعاد محفوظپور

  ،984: مديريت كيفيت و هزينه در بهداشت و درمان
 دكتر ايرج محمدفام

كار و كنترل خطرات و بيماري هاي ناشي از ايمني 
 ،788: كار

 دكتر ناصر محمدي

:  ، تماس زودرس با بيمار2788: تماس با جامعه
2856،  

 دكتر مريم محمدي

: بهداشت براي همه و مراقبت هاي بهداشتي اوليه
82، 

 دكتر مسعود مرداني

 ، 1772: بهداشت سفر
 دكتر عليرضا مرندي

  ، 3104: عوامل اجتماعي سالمت
 دكتر سيما مسعودي

  ،2076:  ، تماس با جامعه1186: سطوح پيشگيري
 دكتر حبيب اهللا مسعودي فريد

 222: آشنايي با فعاليت هاي سازمان بهزيستي كشور

 دكتر محمدرضا مسعودي نژاد

  ،660: بيماري هاي منتقله از طريق آب و تصفيه آب
 دكتر زهراسادات مشكاني

  ،2724:  اجتماعيبزهكاري به عنوان آسيب
 دكتر عليرضا مصداقي نيا

  ، 368: كليات بهداشت محيط
 دكتر احسان مصطفوي

، 236: آشنايي با فعاليت هاي انستيتو پاستور ايران
پشه هاي آئدس و برخي از بيماري هاي منتقله از 

 ،2000: طريق آنها
 دكتر حسين ملك افضلي

 ، اجتماعي شدن 966: اصالح بخش سالمت
 ،3066: سالمت

 دكتر ايرج موبدي

 1872: مقدمه اي بر پزشكي جغرافيايي ايران
 دكتر عليرضا موسوي جرّاحي

  ، 2788: تماس با جامعه
 دكتر الهه ميرزايي

  ،290: آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
 دكتر كيومرث ناصري

 ،1038: مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي
 دكتر رامين نبي زاده

  ، 368: هداشت محيطكليات ب
 دكتر سحرناز نجات

، ترجمان دانش و 1326: اپيدميولوژي اجتماعي
 ،3032: بهداشت عمومي

 دكتر مهدي نجفي

آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي 
 ،254: ايران

 دكتر ابوالحسن نديم

 8: تاريخچه بهداشت عمومي
 دكتر پروين نصيري

  ،476: آلودگي صوتي



 نعمت الهيدكتر شهرزاد 

 ،1314: مفاهيم و كاربردهاي اپيدميولوژي مديريتي
 دكتر احمدعلي نورباال

آشنايي با جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي 
 ،3162: ، معنويت و سالمت254: ايران

 دكتر شمس وزيريان

 ، ايمنسازي 2042: اپيدميولوژي بيماري هاي مزمن
 2068: در جمهوري اسالمي ايران

 كوييدكتر كوروش هال

 ،1314: مفاهيم و كاربردهاي اپيدميولوژي مديريتي
 دكتر محمد تقي ياسمي

  ، 2692: سالمت روان در جهان و ايران
 دكتر پروين ياوري

  ، 2788:  ، تماس با جامعه1186: سطوح پيشگيري
 دكتر احمد رضا يزدانبخش

:  ، فاضالب و مسائل مربوط به آن400: بهداشت آب
420،  

 جرديدكتر محسن يزد

نقش همسران، خانواده و ارتباطات در اعتالي 
 ،2590: سالمت

 دكتر بهاره يزدي زاده

، ترجمان دانش و 3020: ارزيابي فنĤوري سالمت
 ، 3032: بهداشت عمومي
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