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 : هقذهه 

پـيـٜ رٟب٘ي ُـٖ ، افنايَ ٌٔبفلت ٞب ، ت٤ًٛٝ ٌلؿٍُلي ٚ ٕٞضٙيٗ افنايَ ٔٔلف غقا ؿك ؽبكد ام 

ٔٙنَ ؿك رٛا٢ٔ ٔؾتّف ، ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا  كا ثٝ ٣ٙٛاٖ يه ِٔىُ ثٟـاُتي رٟب٘ي ٜٔلط ولؿٜ 

ؿك وِٛك ٔب ٘ين ٞٙٛم ُبٞـ ثلٚم ٛغيبٟ٘بي ٔت٤ـؿي ام ثيٕبكيٟبي ٚاٌيل ام رّٕٝ ثيٕبكيٟبي ٘بُي ام . اًت 

غقا ٌٞتيٓ وٝ ٕٗٗ ٔتأحل ًبؽتٗ ث٤ـ رٌٕي ، كٚا٘ي ٚ التٔبؿي ٔلؿْ ٔٙبث٢ ٔبِي ميبؿي ام عٛمٜ ًالٔت 

ثٝ ٕٞيٗ ٠ٙٔٛك ٚ ؿك كاًتبي تأٔيٗ ثٟـاُت ٣ٕٛٔي ٚ اكتمبء ًٜظ آٖ وٝ . كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ٔي ؿٞـ 

 لبٖ٘ٛ تِىيالت ٚماكت ثٟـاُت ام رّٕٝ ٟٚبيف ٚماكت ثٟـاُت ، ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمٍ 1 ٔبؿٜ 2ٛجك ثٙـ 

پنُىي ٔي ثبُـ ، ايٗ ٔز٣ٕٛٝ ؿك مٔيٙٝ الـأبت ٚ ٣ّٕيبت پيٍِيلا٘ٝ ثلاي ثلكًي ٚ وٙتلَ ٛغيبٖ ٞب تٟيٝ 

ٌلؿيـٜ تب ثٝ ؿًت ا٘ـكوبكاٖ ٚ تٕٔيٓ ٌيل٘ـٌبٖ ؿك يبفتٗ ٚ اًتفبؿٜ ام ٔٙبث٢ ٔٛرٛؿ ؿك ٔـيليت ٔٛفك 

 . ٛغيبٖ وٕه ٕ٘بيـ 

ٕٗٗ تِىل ام ٕٞىبكاٖ ٔغتلْ ثٟـاُت ٔغيٚ ؿك ؿاٍِ٘بٟٞبي ٣ّْٛ پنُىي ٚ ؽـٔبت ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي 

ًلاًل وِٛك وٝ ٔب كا ؿك ٚيلايَ ٔز٣ٕٛٝ عبٗل يبكي ٕ٘ٛؿ٘ـ ، پيِبپيَ اموّيٝ ٕٞىبكاٖ ٣نيني وٝ 

ثـيٟي اًت اكائٝ ٠٘لات ٚ . ؿكارلاي ؿليك ؿًتٛكا٤ُِٕ عبٗل ٕٞىبكي ؽٛاٞٙـ ؿاُت تِىل ٔي ٕ٘بييٓ 

 . پيِٟٙبؿات ثٝ آالط ٚ غٙبء ٞل صٝ ثيِتل آٖ وٕه ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ 

 :اهويت هسئله 

 ٚ ثب تٛرٝ  ٞناك ٘فل ؿك وِٛك كا ٔٙزل ٔي ُٛؿ35ٔلي ًبال٘ٝ ، آِٛؿٌي غقا ٔلٚكي ثل آٔبكٞب ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ 

 117000 ؿكٓـ وُ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ٔٙزل ثٝ ٔلي ٔي ٌلؿؿ عـالُ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ، عـٚؿ 30ثٝ ايٙىٝ عـٚؿ 

كا  (ؿكٔبٖ ٚ ٗلك ٘بُي ام غيجت وبكي افلاؿ ُبغُ  )٘فل اًت ٚ اٌل ٔيبٍ٘يٗ ٞنيٙٝ ٞل ٔٛكؿ ام ايٗ ثيٕبكيٟب 

 ) 000,000,850,5  تٛٔبٖ ؿك ٠٘ل ثٍيليٓ ، ٞنيٙٝ ٓلف ُـٜ ثلاي ٔٛاكؿ ثيٕبكي ًبال٘ٝ عـٚؿ50000

 . تٛٔبٖ تؾٕيٗ مؿٜ ٔي ُٛؿ  ( 50000*117000

 ًبَ ٔي 67  ؿكٓـ ثيِتل ام ًٜظ رٟب٘ي6ايٗ ٔتًٛٚ ؿك ايلاٖ ) ًبَ 72ؿك ايلاٖ آٔبك أيـ ثٝ م٘ـٌي 

  (ثبُـ 

ٝ ٌيلي فبًيِٛيبميي اٌ٘ب٘ي ولٔبِ٘بٜ ؿك ًبَ ام ٛلفي ثلٚم ثيٕبكيٟبي ٘ٛپـيـي صٖٛ  ٝ ٌيلي 1379ٕٞ ٕٞ ، 

ٝ ٞبي ٔمبْٚ ثٝ ؿاكٚ 1382اكِيِيٛم اٌ٘ب٘ي اًتبٖ ٔبم٘ـكاٖ ؿك ًبَ   (ٔخُ ٔٛاكؿ تٛثلوِٛٛم ٔمبْٚ) ، ٟٟٛك ًٛي

َ ٞبي ٌقُتٝ ؿك ًٜظ  ٝ ٌيلي ٔم٤ٜي ٚ ٌقكاي تت كٚؿٜ ٘بُي ام ًبِٕٛ٘ال ٞبي ٔمبْٚ ثٝ صٙـ ؿاكٚ ؿك ًب ٕٞ ٚ
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ٝ ٌيلي فبًيِٛيبميي اًتبٖ ٌيالٖ وٝ ثب اثتالء عـٚؿ ٚ ٕٞضٙيٗ ثلٚم ثيٕبكيٟبي ثبمپـيـي صٖٛ وِٛك  ٕٞ

عبوي ام ايٗ ٚال٤يت اًت وٝ رًٙ   ٞناك ٘فل ام ًبوٙبٖ آٖ ٜٔٙمٝ، ث٤ٙٛاٖ ثنكي تليٗ اپيـٔي حجت ُـ10ٜ

ثيٗ ٔيىلٚة ٚ اٌ٘بٖ كا پبيب٘ي ٘يٌت ٚ ؿك ثٌيبكي ام رجٟٝ ٞب ٕٞضٙبٖ اؿأٝ ؿاكؿ ٚ عتي ثٝ فبّٓٝ ٞبي 

  .وٛتبٞي رجٟٝ ٞبي رـيـي ٘ين ٌِٛؿٜ ٔي ُٛؿ 

 :  (Bioterrorism)بيوتزوریسن 

ثيٛتلٚكيٌٓ ٣جبكت اًت ام ايزبؿ تلى ٚ ٚعِت ثب ثٟلٜ ٌيلي ام ٣ٛأُ ثيِٛٛهيه ٔؾتّف يب ًٛء اًتفبؿٜ ام 

٣ٛأُ ٔيىلٚثي يب فلاٚكؿٜ ٞبي آٟ٘ب يب ثٝ ٣جبكت رب٢ٔ تل اًتفبؿٜ ام ٣ٛأُ ثيِٛٛهيه ث٠ٕٙٛك اك٣بة يب 

ٟٕٔتليٗ ٣ٛأُ ًججي ثيٛتلٚكيٌٓ ٣ٛأُ ثيٕبكيناي ٘ٛپـيـي . ٞالوت اٌ٘بٟ٘ب ٚ ٘بثٛؿي ؿأٟب ٚ ٌيبٞبٖ 

ٌٞتٙـ وٝ ثب ثٟلٜ ٌيلي ام ٟٔٙـًي ه٘تيه ، لبثّيت تغييل ٚ تِٛيـ ٚ ا٘تِبك ا٘جٜٛ كا ؿاكا ٔي ثبُٙـ ٚ ؿاكاي 

ٔبٞيت ايزبؿ ثيٕبكي ؿك ًٜظ ًٚي٢ ، وِٙـٌي ميبؿ ٚ احلات تؾليجي ٠٣يٓ ثل پيىلٜ ثٟـاُت ٣ٕٛٔي ٔي 

 .ثبُـ ٚ ِقا ؿك رٛا٢ٔ ٔؾتّف ام ٗلٚكتٟبي ؿيٍل اًتملاك ٠٘بْ ٔلالجت ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا اًت 

اٛال٣بت عبُٓ ام تزنيٝ ٚ تغّيُ ٤ٗٚيت ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا ؿك ٟ٘بيت ؿك اؽتيبك ثؾِٟبي ٔؾتّف ام 

ام ٔنك٣ٝ تب ًفلٜ للاك ٌلفتٝ تب ثب ثىبكٌيلي الـأبت  ( Food safety )رّٕٝ ٌٔئِٛيٗ عفٞ ًالٔت غقا 

  ( 1ُىُ ُٕبكٜ  ). ٔـاؽّٝ اي المْ ام ثلٚم ثيٕبكي ؿك م٘زيلٜ غقايي ٔلؿْ پيٍِيلي ُٛؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "٣ٛأُ ٔٛحل ثٟـاُت ٔغيٜي ؿك پيٍِيلي ام ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا"  : 1ُىُ ُٕبكٜ 
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 ، هٌثغؿك فلايٙـ اثتالي اٌ٘بٖ ثٝ ثيٕبكيٟبيي وٝ ٔغيٚ ؿك ثلٚم آٟ٘ب ٘مَ ؿاكؿ ٔي تٛاٖ ًٝ كوٗ اًبًي 

ؿيـٌبٜ كاٞجلؿي ثٟـاُت  ( 2ُىُ ُٕبكٜ  ). كا ٔٛكؿ تزنيٝ ٚ تغّيُ للاك ؿاؿ   فشدحساسيت ٍ اًتقال ًحَُ

ؿك ٌٔيل يه ثيٕبكي  (وٙتلَ ٣ٛأُ ٔغيٜي )ٔغيٚ ؿك وٙتلَ ثيٕبكيٟب ، ايزبؿ ٚ ٌٌتلٍ ٔٛا٢٘ ٔت٤ـؿ 

احلثؾِي ٟٕٔتليٗ ٣بُٔ ؽٛاٞـ - ؿك ثلللاكي ايٗ ٔٛا٢٘ صٙـٌب٘ٝ ٕٞٛاكٜ ٔالع٠بت التٔبؿي ٚ ٞنيٙٝ . اًت 

 . ثٛؿ 

 هحيط           

 

 

 هيضتاى   ػاهل تيواسي

  "ًٝ كوٗ فلايٙـ اثتالي اٌ٘بٖ ثٝ ثيٕبكيٟبيي وٝ ٔغيٚ ؿك ثلٚم آٟ٘ب ٘مَ ؿاك٘ـ"  : 2ُىُ ُٕبكٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ُىُ ُٕبتيه كاٟٞبي ا٘تمبَ ٔيىلٚ اكٌب٘يٌٕٟب ثٝ ٔٛاؿ غقايي " : 3ُىُ ُٕبكٜ 

 هيکزو ارگبنيسن هب

 ابشار انسبى حطزات هوا خبک آة

 هواد غذایي

 بيوبریهبي روده اي هسووهيتهبي غذایي
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 فصل اول 

 : تعبریف  

 ٣جبكت اًت ام وّيٝ ٔٛاميٗ ثٟـاُتي وٝ ك٣بيت آٟ٘ب ؿك فلايٙـ تِٛيـ ، فلآٚكي ، :تْذاضت هَاد غزايي  

عُٕ ٚ ٘مُ ، ٍٟ٘ـاكي ٚ ٣لٗٝ ٔٛاؿ غقايي ٗلٚكي اًت تب ٔبؿٜ غقايي ًبِٓ ٚ ثٟـاُتي ثٝ ؿًت ٔٔلف 

 .وٙٙـٜ ثلًـ 

٣جبكت اًت ام وّيٝ آَٛ ٚ ٔٛاميٙي وٝ ك٣بيت آٟ٘ب ؿك فلايٙـ  : ( Food safety)ايوٌي هَاد غزايي  

تِٛيـ ، تٟيٝ ، فلآٚكي ، عُٕ ٚ ٘مُ ، ٍٟ٘ـاكي ٚ ٣لٗٝ ٗلٚكي اًت تب ٕٗٗ عفٞ ًالٔت ٔٛاؿ غقايي ام 

 .٠٘ل آِٛؿٌي ٚ ٔؾبٛلات ُيٕيبيي ، فينيىي ٚ ٔيىلٚثي ، ويفيت ٚ تٙبًت تغقيٝ اي آٖ كا ٘ين عفٞ ٕ٘بيـ

 ٣جبكت ام تغييلات ايزبؿ ُـٜ ؿك احل كُـ ، تىخيل ٚ ٔتبثِٛيٌٓ :فساد هيكشٍتي هَاد غزايي  

  ...ٔيىلٚاكٌب٘يٌٓ ٞب ؿك يه ٔبؿٜ غقايي اًت ٔب٘ٙـ ثٛي ٘بٜٔج١ٛ ، ِند ُـٖ ، تغييل كً٘ ، تغييل ٔنٜ ٚ

 ثيٕبكي ٞبيي ٌٞتٙـ وٝ ام ؽٛكؿٖ ٚ :)   (Food borne Diseaseتيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا 

٣ٛأُ ايٗ آِٛؿٌي ، ثبوتلي ٞب ،  تٛوٌيٗ ٞب ،  ٚيلٚى ٞب ٚ اٍّٟ٘ب . آُبٔيـٖ غقاي آِٛؿٜ ٘بُي ٔي ُٛ٘ـ 

 :ثٜٛك وّي ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقايي ثٝ ؿٚ ؿًتٝ ٣ٕـٜ تمٌيٓ ٔي ُٛ٘ـ . ٌٞتٙـ 

 ػفًَت ّاي هٌتقلِ اص غزا (Food borne Infections)   : ٣فٛ٘ت ٞبيي ٌٞتٙـ وٝ ٘بُي ام

ؽٛكؿٖ غقا يب آُبٔيـ٘ي آِٛؿٜ ثٝ ثبوتلي ،  ٚيلٚى ٚ اٍُ٘ ايزبؿ ُـٜ ٚ ام ؿٚ ٛليك تىخيل ٚ 

تٟبرٓ ثٝ ٔؾبٙ كٚؿٜ ٚ ثبفت ٞبي ؿيٍل ٚ تىخيل ؿك كٚؿٜ ٚ آماؿ ولؿٖ تٛوٌيٗ ايزبؿ ثيٕبكي 

 ٔب٘ٙـ ُيٍال ، ٚيجليٛوّلا ٚ اُليِيبوّي . ٔي وٙٙـ

 هسوَهيت ّاي هٌتقلِ اص غزا (Food borne Intoxication or Food Poisoning)  : 

ٌٕٔٛٔيت  غقايي ام ؽٛكؿٖ غقا يب آُبٔيـ٘ي وٝ لجالً ثب يه ًٓ آِٛؿٜ ُـٜ ايزبؿ ٔي ُٛؿ ٔٙج٢ 

، ٔٛاؿ (ٔب٘ٙـ اًتبفيّٛوٛن اٚكئٛى، ثبًيّٛى ًلئٛى ٚوٌّتليـيْٛ ثٛتِٛيٙٓ )ايٗ ًْٕٛ ثبوتليبيي

ٚ ًْٕٛ ٛجي٤ي ٔٛرٛؿ ؿك ثـٖ عيٛا٘بت  (ٔب٘ٙـ عِلٜ وِٟب ٚ ٞيـكٚولثٗ ٞب   )ُيٕيبيي ًٕي

 . ؿكيبيي ،ٌيبٞبٖ ٚ لبكصٟب ٚ  آِٛؿٌي ثب فّنات ًٍٙيٗ ٔب٘ٙـ ٔي ،  آٞٗ ٚ ريٜٛ ثبُـ 

 ؿك ٔجغج ثيٕبكي  : (Food borne Disease Outbreak)طغياى تيواسي هٌتقلِ اص هَاد غزايي  

 .ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ثٝ ثلٚم ؿٚ يب ثيِتل ام ٔٛاكؿ ثيٕبكي ؿك احل ٔٔلف غقاي ِٔتلن اٛالق ٔي ٌلؿؿ

 ٔٛكؿي وٝ ٕ٘ي تٛاٖ ثل اًبى ُٛاٞـ اپيـٔيِٛٛهيه ثب ٔٛاكؿ ؿيٍل  : (Sporadic case)هَاسد تك گيش 

 .ام ٕٞبٖ ثيٕبكي اكتجبٙ ؿاؿٜ ُٛؿ
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 ٚل١ٛ ٔٛاكؿي ام يه ثيٕبكي ؽبّ ٔلتجٚ ثب ًالٔت كفتبك ٚ يب ًبيل ٚلبي٢  : (Epidemic)اپيذهي 

ٔلتجٚ ثب ًالٔت ، ؿك يه ؿٚكٜ مٔب٘ي ؿك يه رب٤ٔٝ ٚ يب ٜٔٙمٝ وٝ ثٝ ٚٗٛط ثيَ ام عـ ا٘ت٠بك ٛجي٤ي 

 . اًت

ت٤ـاؿ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ٕٞٝ ٌيل ثب تٛرٝ ثٝ ٣ٛأُ ثيٕبكي ، ا٘ـامٜ ٚ ١ٛ٘ ر٤ٕيت ؿك ٤ٔلٕ ؽٜل ، تزبكة 

 .لجّي ٚ ٣ـْ للاك ٌلفتٗ ؿك ٤ٔلٕ ثيٕبكي ٚ مٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚل١ٛ ٔتفبٚت اًت 

ْ يبفتٝ تًٛٚ ا٣٘بي ًبمٔبٖ ٕٞلاٜ ثب ف :  طغياىهذيشيت  ث٠ٕٙٛك ،  ٘ف٤بٖ ؽبكد ام ًبمٔبٖيتالٍ ٠٘ب

 .ٛغيبٖ ٚ يب ٔـيليت احلثؾَ آٖ ؿك مٔبٖ ٚل١ٛ پيٍِيلي ام 

فلآيٙـ ًيٌتٕبتيه ر٢ٕ آٚكي ، آ٘بِين ٚ تفٌيل ؿاؿٜ ٞبيي وٝ اًبًبً :  (Surveillance)ًظام هشاقثت 

رٟت ثل٘بٔٝ كيني ،  ارلا ٚ پبيَ ف٤بِيت ٞبي ثٟـاُتي ٚ ا٘تِبك ثٝ ٔٛل٢ اٛال٣بت رٟت كفتبكٞب ٚ ف٤بِيت 

 . ٞبي ثٟـاُتي ٔي ثبُـ 

أبوٙي ٌٞتٙـ وٝ ؿك آٖ ٔلاعُ پؾت ٚ پن ، تٟيٝ ، تٛمي٢ ٚ ٍٟ٘ـاكي ٔٛاؿ : اهاكي ٍ هشاكض حساس  

غقايي ٓٛكت پقيلؿ ام رّٕٝ پبؿٌبٟ٘ب ، ثٛفٝ ٔـاكى ، ثٛفٝ ثيٕبكًتبٟ٘ب ، ٔـاكى ُجب٘ٝ كٚمي ، ًّف 

ًلٚيٌٟبي ٔلاون آٔٛمُي ٚ اؿاكي ، آًبيٍِبٜ ًبِٕٙـاٖ،ٌٔبرـ ٚ تىبيب ،وتليًٙ ٞب ، أبوٗ ميبكتي ، 

أبوٗ ثيٗ كاٞي ، وبفٝ لٙبؿي ، آثٕيٜٛ ثٌتٙي،عّيٓ،آٍ،وجبثي ٚ رٍلوي ، اغقيٝ فلُٚي، تبالك پقيلايي ، 

 .اٛالق ٔي ٌلؿؿ... كًتٛكاٖ ، ٟٔـوٛؿن ، م٘ـاٖ ، تلٔيٙبَ ، اكؿٌٚبٟٞب ، ٞتُ ٚ

ثٝ ٔٛاؿ غقايي فٌبؿپقيل ٚ پلؽٜل ٔب٘ٙـ ًبالؿ ، ًجني ؽبْ ، ُيل ٚ فلاٚكؿٜ ٞبي : هَاد غزايي حساس  

 .اٛالق ٔي ٌلؿؿ ... ِجٙي ، تؾٓ ٔل٥ ، وجبة وٛثيـٜ ، وّيٝ فلاٚكؿٜ ٞبي ًٙتي ٚ ؿًت ًبم ٚ 
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 فصل دوم 

 راهنوبي عوليبتي اقذاهبت بهذاضت هحيطي به هنظور پيطگيزي و كنتزل  طغيبى بيوبریهبي هنتقله اس غذا

ثبيـ تٛرٝ ٌلؿؿ وٝ ؿك رٛا٢ٔ ٔؾتّف ٚ ثل اًبى فبوتٛكٞبيي ام لجيُ ٔبٞيت ٚ ٌٌتلؿٌي ٛغيبٖ ٚ إٞيت 

آٖ ثل ًالٔت ٣ٕٛٔي ٚ پيبٔـٞبي التٔبؿي ، عيٜٝ ٚ ؿأٙٝ ٌٔئِٛيت ٞب ؿك لجبَ ثلكًي ، ُٙبؽت ٚ 

 ٔـيلاٖ پيِلٚ تالٍ ٔي وٙٙـ تب ثب اًتفبؿٜ ام يبفتٝ ٞبي ٔـيليت ٔـيليت ٛغيبٖ ٔتفبٚت ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ

ثغلاٖ ٚ تّفيك آٖ ثب ؿًتبٚكؿٞبي ٔـيليت اًتلاتويه ٚ ٔـيليت ًيٌتٓ ٞبي وٙتلَ، ام أٛاد ؽٜل٘بن 

  .پيَ ثيٙي ِ٘ـٜ، ارتٙبة وٙٙـ

ؿك ٚال٢ ٔٛفميت ؿك ثلكًي ٚ وٙتلَ يه ٛغيبٖ ٘بُي ام غقا وبٔالً ثٌتٍي ثٝ الـاْ ٌٔئٛال٘ٝ ٚ ٣ىي ا٤ُِٕ 

ٍٞٙبٔي وٝ يه ٛغيبٖ كػ ٔي ؿٞـ افلاؿي وٝ ؿك ثلكًي ٚ وٙتلَ ٛغيبٖ ٘مَ ؿاك٘ـ ثبيـ . ثٝ ٔٛل٢ ؿاكؿ 

ِقا ثٝ ٠ٙٔٛك ٔـيليت . وبٔال ثب ٟٚبيف ؽٛؿ آُٙب ثٛؿٜ ثٝ ٛٛكيىٝ الـأبت المْ ثـٖٚ اتالف ٚلت ا٘زبْ ٌلؿؿ 

ٚ ثل٘بٔٝ كيني ٓغيظ رٟت وٙتلَ ٚ پيٍِيلي ام ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا الـأبت ثٟـاُت ٔغيٜي 

 : ثبيـ ؿك ًٝ ٔلعّٝ ا٘زبْ ُٛؿ 

  َٚالـأبت پيَ ام ثلٚم ٛغيبٖ: ٔلعّٝ ا 

  ْٚالـأبت ؿك ٍٞٙبْ ثلٚم ٛغيبٖ: ٔلعّٝ ؿ 

  ًْٛ ّٝالـأبت تىٕيّي پي ام پبيبٖ ٛغيبٖ: ٔلع 
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 فصل سوم 

 اقذاهبت پيص اس بزوس طغيبى

 ي٤ٙي فلٚ ِ٘ب٘ـٖ ٛغيبٖٔـيليت وٙتلَ ٚ ، ثلايٗ ثبٚك ثٛؿ وٝ ٛغيبٖ ٚ ٛغيبٟ٘ب ٍ٘لٍ ًٙتي ثٝ ٔـيليت 

 كا آٖٗلك ٘بُي ام ثب وٙتلَ اپيـٔي ، ٤ًي ٔي وٙٙـ تب ٛغيبٖ آتَ؛ ثٝ ايٗ ٤ٔٙي وٝ ٔـيلاٖ پي ام ثلٚم 

ٝ اي  ٚٚاهٜ ٣ٕٛ ُـٜ اًتايٗ  ٍ٘لٍ ثٝ ألٚمِٜٚي . ٔغـٚؿ ًبم٘ـ  ثلاًبى ٤ٔٙبي اؽيل، ٕٞٛاكٜ ثبيـ ٔز٣ٕٛ

ٝ ٞبي ٣ُٕ  ت٠ٙيٓ ًيٌتٕٟبي ارلايي اعتٕبِي آيٙـٜ ؿك ؿاؽُ ؽٜلاتي ثلاي ٔٛارٟٝ ثب يبتام ٛلعٟب ٚ ثل٘بٔ

ؿاكؿ ٗلٚكت ِقا كا وٌت وٙٙـ؛ ٛغيبٟ٘ب كٚيبكٚيي ثب ٔـيليت ٚ آٔبؿٌي ثبيـ لجُ ام ثلٚم ، ُٛؿ ٚ ٔـيلاٖ 

 :ٔٛاكؿ ميل لجُ ام ثلٚم ٛغيبٖ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌيل٘ـ 

 ٕٞبٍٞٙيٟبي ؿكٖٚ ثؾِي ٚ ثلٖٚ ثؾِي ؛ 

  ؿاٍِ٘بٟٞب ؛ؿك  ٍاكٌص سشيغتين ع٘ٛك ف٤بَ ؿك  

 اٛال١ كًب٘ي ٚ آٔٛمٍ ؛ 

 پيَ ثيٙي ٚ تبٔيٗ تزٟينات ، ٔٙبث٢ ٚ اثناك ٔٛكؿ ٘يبم ؛ 

 ٠٘بكت ٚ ثبمكًيٟبي ثٟـاُت ٔغيٜي ؛ 

  ٌٔتٙـ ًبمي ٚ ٌناكٍ ؿٞي. 

 ّواٌّگيْاي دسٍى تخطي ٍ تشٍى تخطي

  ٖايزبؿ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ٚاعـٞبي ٔلاون ثٟـاُت اًتبٖ ٚ ٔلاون ثٟـاُت ُٟلًتب 

 ٖايزبؿ ٕٞبٍٞٙي ثلٖٚ ثؾِي ٚوٌت ٕٞىبكي ٔمبٔبت ًيبًي اًتب 

  ٖثٝ ٚيوٜ  )ايزبؿ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ٤ٔبٚ٘تٟبي ٔؾتّف عٛمٜ تبث٢ ؿاٍِ٘بٜ ٔٗ رّٕٝ ٤ٔبٚ٘ت ؿكٔب

، ( ثٝ ٚيوٜ آمٔبيٍِبٟٞبي وٙتلَ غقا ٚ ؿاكٚ ) ، ٤ٔبٚ٘ت غقا ٚ ؿاكٚ   (آمٔبيٍِبٟٞبي تِؾيْ ٛجي 

  ٤ٔبٚ٘ت آٔٛمُي ، پوِٚٞي ، فلٍٞٙي ؿاِ٘زٛيي ٚ ٤ٔبٚ٘ت ت٤ًٛٝ ٔـيليت ٚ ٔٙبث٢ اٌ٘ب٘ي

  ٚ ايزبؿ ٕٞبٍٞٙي ٚ رٌّٛيلي ام ٔٛامي وبكيٟبي اعتٕبِي ٚ ٓلفٝ رٛيي ٚ عفٞ ٔٙبث٢ ا٣تجبكي

اٌ٘ب٘ي ٚ رّت ِٔبكوت ٚ ؿكٌيل ٕ٘ٛؿٖ ؿًتٍبٟٞبي فيلثٚ ؿك لبِت وبكٌلٜٚ تؾٔٔي ًالٔت ٚ 

 أٙيت غقايي 
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  داًطگاّْا ؛دس ٍاكٌص سشيغ تين حضَس فؼال دس 

 ٤ٔيبك تِىيُ تيٓ وٙتلَ ٛغيبٖ ثيٕبكي ٞبي ٔلتجٚ ثب غقا ٔتفبٚت اًت ٚ ثٝ ٣ٛأُ ُـت ثيٕبكي ، ٌٌتلٜ 

 Outbreak Control)يه تيٓ وٙتلَ ٛغيبٖ.رغلافيبيي ، ٔٙبث٢ ؿكؿًتلى ُٚلايٚ ٔغّي ثٌتٍي ؿاكؿ

Team) ثلاي ٔٛال٢ فيُ تِىيُ ٔي ٌلؿؿ : 

 ٛغيبٖ ثيٕبكي ٔٙزل ثٝ ثلٚم تٟـيـ اٚكهاٌ٘ي ثلاي ًالٔت ٔلؿْ ٜٔٙمٝ ٌلؿؿ ؛ 

 ت٤ـاؿ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ميبؿ ثبُـ ؛ 

 ثيٕبكي ام ٠٘ل ُـت ٣الئٓ يب ًل٣ت ثلٚم ٛغيبٖ ، ؿاكاي إٞيت ثبُـ ؛ 

 ٔٛاكؿ ثيٕبكي ؿك يه ٜٔٙمٝ ًٚي٢ ثـٖٚ ايٙىٝ ٔٙج٢ آٖ آُىبك ثبُـ كػ ٕ٘بيـ ؛ 

 ٔٛاكؿي وٝ ؿك مٔبٖ ِٔبثٝ ؿك ًبِٟبي ٌقُتٝ ِٔبٞـٜ ِ٘ـٜ ثبُـ ؛ 

  ٔٛاكؿ ؿك أبوٗ عٌبى ٚ پلؽٜل اتفبق ثيبفتـ. 

 : ثل اًبى ُلايٚ ٔتفبٚت ٌٞتٙـ أب ٤ٕٔٛالً ُبُٔ افلاؿ فيُ ٔي ثبُٙـ (OCT)ا٣٘بي 

   ٔتؾْٔ اپيـٔيِٛٛهي 

  (آمٔبيٍِبٜ وٙتلَ غقا ٚ ؿاكٚ ٚ آمٔبيٍِبٜ تِؾيْ ٛجي  )ٔتؾْٔ ٣ّْٛ آمٔبيٍِبٞي 

  ٔتؾْٔ ثيٕبكيٟبي ٣فٛ٘ي 

 ٚٔتؾْٔ ثٟـاُت ٔغي 

 وبكُٙبى ٌلٜٚ ٔجبكمٜ ثب ثيٕبكيٟب 

 وبكُٙبى آٔٛمٍ ثٟـاُت 

  ؿك ٚال٢ ايزبؿ ٕٞىبكي ٚ ٕٞبٍٞٙي المْ رٟت وّيٝ ف٤بِيت ٞبيي اًت وٝ ؿك كاًتبي ثلكًي ٚ OCT٘مَ 

وٙتلَ ٛغيبٖ ا٘زبْ ٔي ٌلؿؿ وٝ ثبيـ ٜٔٙجك ثل يه ٔتـِٚٛهي ٚ فلآيٙـ ِٔؾْ ثبُـ ٚ تٛافمبت المْ ؿكثبكٜ 

 . ٘غٜٛ ارلاي الـأبت وٙتلِي ٚ تفىيه ٟٚبيف ثبيٌتي ٓٛكت پقيلؿ 

 

 

 

                                                           

  OCT (Outbreak Control Team)  تيٓ وٙتلَ ٛغيبٖ 
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 اطالع سساًي ٍ آهَصش 

ميب٘جبك ٘بُي ام ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا  وبَٞ احلات اٛال١ كًب٘ي ٔٛحل ث٤ٙٛاٖ يه اثناك ٔٙبًت رٟت 

اغّت آٔٛمُٟب ثب تٛرٝ ثٝ ٌلٟٚٞبي ٞـف ثٝ ؿٚ ُىُ . رٙجٝ عيبتي ؿك ٔـيليت ٔٛفك يه ٛغيبٖ ؿاكؿ 

 .٣ٕٛٔي ٚ اؽتٔبٓي ا٘زبْ ٔي پقيلؿ 

 آٔٛمُٟبي ٣ٕٛٔي

ايٗ آٔٛمُٟب اغّت ثلاي ٌلٟٚٞبي ٔلؿٔي ، ٔتٔـيبٖ ٚ ُبغّيٗ ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبًي وٝ ث٤ٙٛاٖ ٘مبٙ 

ثغلا٘ي ؿك ثلٚم اپيـٔيٟبي ٘بُي ام غقا ٔغٌٛة ٔي ٌلؿ٘ـ ٚ ٕٞضٙيٗ ثلاي افنايَ آٌبٞي آغبة كًب٘ٝ ام 

 .٘مَ اٛال١ كًب٘ي ؿك وٙتلَ ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٘بُي ام غقا ٓٛكت ٔي پقيلؿ 

 ٣ْٕٛ ٔلؿْ ؛ 

  آٔٛمٍ ٔتٔـيبٖ ٚ ُبغّيٗ ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبى ؛ 

  ٝ٘آغبة كًب. 

 :٣ْٕٛ ٔلؿْ 

ٞـف ام آٌبٜ ًبمي ٣ْٕٛ ٔلؿْ ؿك ثلٚم يه ٛغيبٖ ثيٕبكي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ؿًتيبثي ثٝ اٛال٣بت 

ٓغيظ ؿك ٔٛكؿ ٛغيبٖ ، آٔٛمٍ ؿك ؽّٔٛ ثٟـاُت ٔٛاؿ غقايي ٚ ٘غٜٛ ثلؽٛكؿ ثب ٔٛاؿ غقايي آِٛؿٜ ٚ 

اًتفبؿٜ ام آٟ٘ب ٚ اكائٝ تٛٓيٝ ٞبي المْ ؿك ؽّٔٛ كاٟٞبي ك٣بيت ثٟـاُت فلؿي ٚ وبَٞ ؽٜل ا٘تمبَ فلؿ 

ؿك ثلؽي ٛغيبٟ٘ب اٛال١ كًب٘ي ٣ٕٛٔي وٕه لبثُ تٛرٟي ثٝ يبفتٗ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ٔي . ثٝ فلؿ ثيٕبكي اًت 

 . وٙـ 

كٍٚ ٞبي اٛال١ كًب٘ي ثٌتٍي ثٝ أىب٘بت ٔغّي ٚ ٜٔٙمٝ اي ؿاُتٝ ٚ ثٜٛك وّي ُبُٔ ٔٛاكؿي ٔب٘ٙـ رلايـ 

، ٓـا ٚ ًيٕب يب رٌّبت ٣ٕٛٔي ، آٔٛمٍ ٞبي صٟلٜ ثٝ صٟلٜ ؿك ٔلاون ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٚ اكًبَ پيبْ ام 

 . ٛليك تبثّٛٞبي ٣ٕٛٔي ؿك ٤ٔبثل ٚ أبوٗ ٣ٕٛٔي ٚ اكًبَ پيبٔه اًت 
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 : آٔٛمٍ ٔتٔـيبٖ ٚ ُبغّيٗ ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبى 

آٔٛمٍ ٔتٔـيبٖ ٚ ُبغّيٗ ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبى ثب تبويـ ثل أٙيت ٔٛاؿ غقايي عٌبى ام ٛليك 

آٔٛمٍُبٟٞبي ثٟـاُت ٣ٕٛٔي ٚ آٙبف ٚ صبح ٚ تىخيل پًٛتل ٚ پٕفّت ، آٔٛمٍ صٟلٜ ثٝ صٟلٜ ٚ ؿك 

 .ٓٛكت أىبٖ آٔٛمٍ ؿًتٝ ر٤ٕي تًٛٚ ٔلاون ثٟـاُت ُٟلًتبٖ ٞب ا٘زبْ ُٛؿ 

 :آغبة كًب٘ٝ 

ام آ٘زبيي وٝ كًب٘ٝ ثٝ ٣ٙٛاٖ يه پُ اكتجبٛي ثيٗ ٣ْٕٛ رب٤ٔٝ ٚ ٌٔئِٛيٗ ثٟـاُتي ٔي تٛا٘ـ ٘مَ ٟٕٔي كا 

ثـيٟي اًت ٚالف ثٛؿٖ آغبة كًب٘ٝ ثٝ إٞيت ١ٛٗٛٔ آٔٛمٍ ٚ . ؿك ُٙبًبيي ٚ وٙتلَ ٛغيبٖ ايفب وٙـ 

 . اٛال١ كًب٘ي وٕه ُبيب٘ي ثٝ ٞـايت ٚ ٔـيليت ٛغيبٖ ٕ٘بيـ 

 آٔٛمُٟبي اؽتٔبٓي

ايٗ آٔٛمُٟب اغّت ثلاي ٌلٜٚ پلًُٙ ثٟـاُت ٔغيٚ ، پلًُٙ ثٟـاُتي ٔلتجٚ ، ٌٔئِٛيٗ ٚ ًبيل ٌلٟٚٞبي 

تؾٔٔي ٚ ثٝ ٠ٙٔٛك ثبم آٔٛمي ٚ آٔبؿٌي پلًُٙ ٚ ٕٞضٙيٗ آٌبٞي ٌٔئِٛيٗ ثٝ ٠ٙٔٛك ٠٘بكت ٣ّٕي ٚ 

 ارلايي ثل الـأبت وٙتلِي ؿك ًٜٛط ٔؾتّف ٓٛكت ٔي پقيلؿ

 ٚآٔٛمٍ پلًُٙ ثٟـاُت ٔغي 

 ٌٔئِٛيٗ ٚ پِتيجب٘ي آٔٛمُي ًبيل ٌلٟٚٞبي تؾٔٔي ٚ پلًُٙ ثٟـاُتي ٔلتجٚ ؛ 

 : آٔٛمٍ پلًُٙ ثٟـاُت ٔغيٚ 

آٔٛمٍ پلًُٙ ثٟـاُت ٔغيٚ ٚ ا٘زبْ ٔب٘ٛكٞبي ٣ّٕيبتي ثب ثلٌناكي ؿٚكٜ ٞبي آٔٛمُي وٛتبٜ ٔـت ؿك 

اكتجبٙ ثب وٙتلَ ويفي ٔٛاؿ غقايي ؿك كؿٜ ٞبي  ٔؾتّف ؿك ًبَ ، ٕٗٗ اكتمبء  ًٜظ آٌبٞي آ٘بٖ أىبٖ آٔبؿٜ 

 .ًبمي پلًُٙ ثٟـاُت ٔغيٚ رٟت ا٘زبْ ٣ّٕيبت وٙتلَ ٚ پيٍِيلي ام ثلٚم ٛغيبٖ كا فلاٞٓ ٔي ًبمؿ 

 :ٌٔئِٛيٗ ٚ پِتيجب٘ي آٔٛمُي ًبيل ٌلٟٚٞبي تؾٔٔي ٚ پلًُٙ ثٟـاُتي ٔلتجٚ 

آٌبٞي ٌٔئِٛيٗ ٚ ًبيل ٌلٟٚٞبي تؾٔٔي ٔي تٛا٘ـ ٔب كا ؿك كاًتبي إٛيٙبٖ ام ٓغت ٚ ؿلت ثلكًي 

آٔٛمٍ پلًُٙ ثٟـاُتي ٔلتجٚ ٚ ا٘زبْ . ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا ٚ الـأبت وٙتلِي المْ وٕه ٕ٘بيـ 

ٔب٘ٛكٞبي ٣ّٕيبتي ثب ثلٌناكي ؿٚكٜ ٞبي آٔٛمُي وٛتبٜ ٔـت ؿك اكتجبٙ ثب وٙتلَ ويفي ٔٛاؿ غقايي ؿك كؿٜ 
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ٞبي  ٔؾتّف ؿك ًبَ ، ٕٗٗ اكتمبء  ًٜظ آٌبٞي آ٘بٖ أىبٖ ٠٘بكت ٣ّٕي ثل ارلاي ٣ّٕيبت وٙتلَ ويفي 

  .ٔٛاؿ غقايي ٚ آمٔبيٍِبٞي كا فلاٞٓ ًبم٘ـ

 پيص تيٌي ٍ تاهيي تدْيضات ، هٌاتغ ٍ اتضاس هَسد ًياص 

 پيَ ثيٙي ، تبٔيٗ ٚ ؿك ٔغّي وٝ أىبٖ ؿًتلًي ًلي٢ ٚ آًبٖ ثبيـ تزٟينات ٚ اثناك ٔٛكؿ ٘يبم ٛجك رـَٚ

ٕٞضٙيٗ پيَ ثيٙي ٚ ٕٞبٍٞٙيٟبي المْ رٟت تبٔيٗ ًٚيّٝ اكتجبٛي ًلي٢ ٚ . ثٝ آٖ ثبُـ فؽيلٜ ٌلؿؿ 

ٔٙبًت ٚ ٕٞضٙيٗ ًٚيّٝ ٘مّيٝ ٔٙبًت ٚ ثٝ ت٤ـاؿ وبفي ؿك ٔٛال٢ ثغلاٖ ا٘زبْ ُـٜ تب ؽّّي ؿك ا٘زبْ أٛك 

ٕٗٙب رٟت اكائٝ پبًؼ ًلي٢ ، ًٜٛط پبييٗ تل ُبُٔ ٔلاون ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ُٟلي ٚ كًٚتبيي . ثٛرٛؿ ٘يبيـ 

 .ٚ ؽب٘ٝ ٞبي ثٟـاُت ٘ين ثٝ ٔٛاؿ ٚ اثناك ٔٛكؿ ٘يبم تزٟين ٌلؿ٘ـ 

 : ًظاست ٍ تاصسسي ّاي تْذاضت هحيطي 

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ غبِجب ٌٕٔٛٔيت ٞبي غقايي ثٝ ٔٙج٢ ٔٛاؿ غقايي ٣لٗٝ ُـٜ ؿك ًلٚيي ٞبي ٣ٕٛٔي ٚ 

ِقا ٠٘بكت ٚ ثبمكًي ٞبي ثٟـاُت ٔغيٜي ام ٔلاون تٟيٝ ، تٛمي٢ ، ٣لٗٝ ٚ . كًتٛكاٖ ٞب ٔلتجٚ ٔي ُٛؿ 

وٙتلَ ثٟـاُت فلؿي ، ثٟـاُت تزٟينات ٚ اثناك ، ثٟـاُت ًبؽتٕبٖ ٚ  )فلٍٚ ٔٛاؿ غقايي ٚ أبوٗ ٣ٕٛٔي 

ث٤ٙٛاٖ يه اثناك آّي ٚ ٟٔٓ ؿك پيٍِيلي ام ثلٚم ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ  (ثٟـاُت ٔٛاؿ غقايي ٣لٗٝ ُـٜ 

ثٙبثلايٗ ٣ّٕيبتي ٕ٘ٛؿٖ ٔٛاكؿ فيُ ؿك كاًتبي ا٘زبْ ٓغيظ ثبمكًي ٞب تٛٓيٝ . ام غقا ٔغٌٛة ٔي ٌلؿ٘ـ 

 :ٔي ٌلؿؿ 

 ُٙبًبيي وبٖ٘ٛ ثغلاٖ ٚ پلؽٜل ٚ ثل٘بٔٝ كيني ثٝ ٠ٙٔٛك پيٍِيلي ام ٚل١ٛ اپيـٔي ٞب ؛ -1

٠٘بكت ٚ وٙتلِٟبي ثٟـاُتي ثل ٔلاون تٟيٝ ، تٛمي٢ ، ٣لٗٝ ، عُٕ ٚ ٘مُ ، ٍٟ٘ـاكي ٚ فلٍٚ ٔٛاؿ  -2

غقايي ٚ أبوٗ ٣ٕٛٔي عٌبى ثؾّٔٛ كًتٛكاٟ٘ب ، اغقيٝ ٚ ًب٘ـٚيش فلُٚي ٞب ٚ أخبِٟٓ ام٠٘ل 

ثٌٟبمي ٔغيٚ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ٚ وٙتلَ ويفي ٔٛاؿ غقايي ٚ ثٟـاُت فلؿي وبكٌلاٖ ٚ اثناك وبك ٚ 

ّٔنْ ٕ٘ٛؿٖ ٔتٔـيبٖ ٔلاون ٔقوٛك ثٝ ٗـ٣فٛ٘ي ٟلٚف ٚ ًبٌِٕبمي ًجنيزبتي وٝ ثٔٛكت ؽبْ 

ؿك غيل ايٗ ٓٛكت امٔٔلف آٖ . وٙتلَ ٌلؿؿ (ٛجك ؿًتٛكا٤ُِٕ پيًٛت)ٔٔلف ٔي ُٛ٘ـ 

ٕٗٙبً وّيٝ وبكوٙبٖ صٙيٗ أبوٙي ثبيـ وبكت ٤ٔبيٙٝ پنُىي ٤ٔتجل ؿاُتٝ . رٌّٛيلي ث٤ُٕ آٚك٘ـ

٘ٛكٚم ، تِـيـ ، ٔلآً ٚ ا٣يبؿ ٔقٞجي ، ٔغلْ ، كٔ٘بٖ  )ايٗ وٙتلَ ثبيـ ثٛيوٜ ؿك ايبْ ؽبّ . ثبُٙـ

ؿك تٕبْ مٔيٙٝ  (...... ، ٔلآً ٘يٕٝ ٤ُجبٖ ، ٔلآً ٔبٜ كرت ٚ  (كٜ  )، ٔلآً اكتغبَ ع٘لت أبْ 

                                                           
 7پیوست شماره  
 3پیوست شماره  
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ٞبي ثٌٟبمي ٔغيٚ ، ثٟـاُت ٔٛاؿ غقايي ، اثناك ٚ ِٛامْ وبك ٚ ثٛيوٜ ثٟـاُت فلؿي پيِٝ ٚكاٖ 

تًٛٚ ٔلاون ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ُٟلي ٚ كًٚتبيي ٚ پيٍيلي ثٟٛكماٖ ثب عٕبيت ٚ پِتيجب٘ي ٔلون 

ثـيٟي اًت ٗلٚكت ؿاكؿ ام تٛمي٢ ٚ فلٍٚ ٔٛاؿ غقايي غيل لبثُ . ثٟـاُت ُٟلًتبٖ ٓٛكت پقيلؿ

  . ٔٔلف ٚ ٘ين تبكيؼ ٌقُتٝ ؿك ًٜظ ٣لٗٝ رٌّٛيلي ث٤ُٕ آٚك٘ـ

وٙتلَ ٚ ٠٘بكت ثل ًبِٓ ًبمي ًجنيزبتي وٝ ثٔٛكت ؽبْ ٔٔلف ٔي ُٛ٘ـ ٛجك ؿًتٛكا٤ُِٕ ثٌيبك   -3

 ٗلٚكي ٔي ثبُـ ؛

رٌّٛيلي ام اؿأٝ وبك فلُٚٙـٌبٖ ؿٚكٜ ٌلؿ ٔٛاؿ غقايي ثب ٕٞىبكي اكٌبٖ ٞبي فيلثٚ ٛجك ٔٛاؿ  -4

 لب٘ٛ٘ي ٔٛرٛؿ ؛

تأويـ ثٝ ُٟلؿاكٞب ؿك مٔيٙٝ ر٢ٕ آٚكي ، عُٕ ثٝ ٔٛل٢ ٚ ؿف٢ ثٟـاُتي پٌٕب٘ـ ؿك ًٜظ ُٟل ٚ  -5

 . ت٠ٙيف اٟ٘بك ٚ آثلٚٞب 

 وٙتلَ ٌٔبئُ ثٟـاُت ٔغيٜي پبيب٘ٝ ٞبي ٌٔبفلثلي ثب اِٚٛيت ٔلاون تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي  -6

 وٙتلَ ٌٔبئُ ثٟـاُت ٔغيٜي ٔـاكى ثب اِٚٛيت ٔلاون تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي -7

 ٠٘بكت ٚ وٙتلَ ٔبُيٟٙبي عُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاؿ غقايي ثٝ رٟت ك٣بيت ُلايٚ ٍٟ٘ـاكي ٔٛاؿ غقايي  -8

 عٌبى

  .(آُپنؽب٘ٝ ٞبي ٔلوني  )٠٘بكت ٚ وٙتلَ ثٟـاُتي ثل وتليٍٟٙب ٚ ٔلاون ٛجؼ فبلـ ٔغُ ًلٚ  -9

ُٙبًبيي ٘مبٙ پل ؽٜل ٜٔٙمٝ ٚ ايزبؿ ثب٘ه اٛال٣بتي المْ ٔب٘ٙـ وبٖ٘ٛ ٞبي  اعتٕبِي تِٛيـ ٔٛاؿ  -10

 غيلٔزبم ٚ غيل ثٟـاُتي ،وبكؽب٘زبت يؼ ٚ غيلٜ

 هستٌذ ساصي ٍ گضاسش دّي 

 ٛغيبٟ٘بايٗ .  ربٖ افلاؿ ٔي ُٛ٘ـًالٔت ٚ ث٤٘ب افتبؿٖ  ثب٣ج ثٝ ؽٜلٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا اغّت 

ٝ ايثٝ ولات ٔي تٛا٘ٙـ  ٛغيبٖ  ) ٕ٘ٛؿ پيـا وٙٙـوِٛكي ٚ يب عتي ثٔٛكت رٟب٘ي ، ٔغّي ،  ثٝ ٓٛكت ٜٔٙم

 ٚ يب ٛغيبٟ٘بي ثيٕبكي اِتٛك ؿك ًبِٟبي ٌقُتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ام ايٍٙٛ٘ٝ ٛغيبٟ٘ب CCHFتت وليٕٝ وٍٙٛ يب 

ثٛؿٜ عيبتي عبئن إٞيت ٚ  ثٌيبك ٛغيبٖؿك ٔـيليت ِقا ٕٞٛاكٜ تٟيٝ ٌناكُبت ، ٌٔتٙـات ٚ اٛال٣بت  (اًت 

ثـيٟي اًت . ايٗ تٕٔيٕبت وٕه ٔي ٕ٘بيـ افنايَ ؿلت ٚ تٕٔيٕبت ٔـيليتي ثٝ اتؾبف   آٖاًتفبؿٜ امٚ 

 ٚ ٕٞضٙيٗ اكميبثي ٌناكٍ ف٤بِيتٟبي ا٘زبْ ُـٜ ؿك ٔلاعُ لجُ ٛجك صه ِيٌت پبيَ لجُ ام ثلٚم ٛغيبٖ

اكميبثي ف٤بِيتٟبي ٓٛكت ٌلفتٝ ؿك عيٗ ثلٚم ٛغيبٖ ٛجك صه ِيٌت پبيَ الـأبت ثٟـاُت ٔغيٚ ؿك 

                                                           
)  CCHF( Crimean-Congo hemorrhagic fever 
 8پیوست شماره  
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 ٔب كا ؿك يبفتٗ ٘مٟٔب ٚ وبًتيٟب ؿك كاًتبي ثٟجٛؿ فلايٙـٞبي پيٍِيلا٘ٝ ٚ وٙتلِي ؿك مٔبٖ ثلٚم ٛغيبٖ

 .ٛغيبٟ٘بي آتي يبكي ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ 

المْ ثٝ فول اًت ؿك ايٗ ٔلعّٝ ثبيـ وّيٝ ٕٞبٍٞٙيٟبي ا٘زبْ ُـٜ ٚ تٕٔيٕبت اتؾبفي ٚ ٓٛكتزٌّبت تيٓ 

OCT حجت ٚ ٍٟ٘ـاكي ٌلؿ٘ـ تب ؿك اكميبثي ف٤بِيتٟب ٚ ثل٘بٔٝ كيني ٞبي آتي ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٌيل٘ـ  . 

 (. تغّيُ ٌناكُبت رٟت اكميبثي ٘مبٙ لٛت ٚ ٤ٗف ثل اًبى ٌناكٍ ؿٞي ا٘زبْ پقيلؿ  )
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 فصل چهبرم 

 اقذاهبت بهذاضتي در هنگبم بزوس طغيبى

 :اّذاف تشسسي طغثاى 

 :ثٜٛك وّي اٞـاف ثلكًي ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ُبُٔ ٔٛاكؿ ميل ٔي ٌلؿؿ 

 ُٖٙبًبيي ، ًبِٓ ًبمي ٚ عقف ٔٛاؿ غقايي ٣بُٔ ثلٚم ٛغيب 

 ُٚٙبًبيي ٣ٛأُ ؽٜل ٔلتجٚ ثب ٔينثبٖ ،  ٣بُٔ ثيٕبكي ٚ ٔغي 

 ت٤ييٗ ٣ٛأُ ٔؤحل ؿك آِٛؿٌي ،  كُـ ، ثمبء ٚ ا٘تِبك ٣ٛأُ ثيٕبكيناي ِٔىٛن 

  ٜاكميبثي ٔيناٖ ثلٚم ؽٜل ٚ ٘مَ ٣ٛأُ ثيٕبكيناي ٔؤحل ؿك ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ثب اًتفبؿ

 ام ر٢ٕ آٚكي ؿاؿٜ ٞبي اپيـٔيِٛٛهيىي 

  ٝايزبؿ ثٌتلٞبي تغميمبتي المْ ث٠ٕٙٛك وٕه ثٝ پيٍِيلي ام ٛغيبٖ ٞبي ِٔبث 

  ٖوٙتلَ ٛغيب 

 پيٍِيلي ام ثلٚم ٛغيبٖ ٞبي آيٙـٜ ٚ تمٛيت ًيبًتٟبي ثل٘بٔٝ ايٕٙي غقا 

ثٝ ٠ٙٔٛك ؿًتيبثي ثٝ اٞـاف فٛق الـأبت ؿك ايٗ ٔلعّٝ ؿك ًٝ ٌبْ ا٘زبْ ٔي ٌيلؿ وٝ ثٝ ُىُ ؽالٓٝ ؿك 

 : تلًيٓ ٌِتٝ اًت فّٛربكت

 تاييذ يا سد گضاسش ٍقَع طغياى: گام اٍل 

ٔجٙي ثل ثلٚم ٛغيبٖ ، ثب ا٘زبْ ثلكًيٟبي المْ  (يب ٞل ًٚيّٝ اكتجبٛي ًلي٢  )ؿك اثتـا پي ام ٌناكٍ تّفٙي 

 .ٚل١ٛ ٛغيبٖ كا تبييـ يب كؿ ٔي ٕ٘بييٓ 

 اسصياتي اٍليِ: گام دٍم 

ؿك ايٗ كاًتب پي ام تبييـ ٌناكٍ ٚل١ٛ ٛغيبٖ ، تيٓ وٙتلَ ٛغيبٖ ثٝ ٔغُ ٚل١ٛ ٔلار٤ٝ ٕ٘ٛؿٜ ٚ پلًُٙ 

 ٌ٘جت ثٝ ا٘زبْ اكميبثي اِٚيٝ ٚ ثلكًيٟبي ٔغيٜي ٚ ثٟـاُت ٔغيٚ ٟٔٛف اًت ٛجك صه ِيٌت ٔلثٛٛٝ

ثٟتل اًت ثلاي ت٤ييٗ ٔٛاؿ غقايي ا٘تمبَ ؿٞٙـٜ ثيٕبكي رٟت ٕ٘ٛ٘ٝ  )ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ٔٛاؿ غقايي ِٔىٛن 

 ثٜٛك ٔفُٔ ثب ُلط ؿٚ كٍٚ ٜٔب٤ِٝ ثلكًي ٣ُّ ثلٚم ٛغيبٖ ٕٞلاٜ 1 وٝ ؿك پيًٛت 2×2ثلؿاكي ام رـَٚ 
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ٚ اكًبَ ًلي٢ آٖ ثٝ آمٔبيٍِبٟٞبي وٙتلَ ويفي تغت ُلايٚ ؽبّ  (ثب ٔخبَ ثيبٖ ُـٜ اًت اًتفبؿٜ ٌلؿؿ 

ام آ٘زبييىٝ اكميبثي اِٚيٝ  ث٠ٕٙٛك پيٍِيلي ام ٌٌتلٍ ٛغيبٖ ، . الـاْ ٕ٘بيـ  (عفٞ م٘زيلٜ ًلٔب ؿك ا٘تمبَ)

 ؿك ُلايٚ ثغلاٖ اثناك ٔٙبًجي ثبيـ ثٌيبك ًلي٢ ا٘زبْ ٌيلؿ صه ِيٌت اكميبثي اِٚيٝ ٚ ثلكًيٟبي ٔغيٜي

 كا ؿك ؿك اؿأٝ وبكُٙبى ثٟـاُت ٔغيٚ ٟٔٛف اًت فلْ ٌناكٍ فٛكي ٚل١ٛ ٛغيبٖ. ٔغٌٛة ٔي ٌلؿؿ 

تىٕيُ ٚ ثلاي ٔـيلاٖ ٔبفٛق اكًبَ ٚ وّيٝ الـأبت ا٘زبْ ٌلفتٝ ام  ( ًب٣ت اِٚيٝ 24عـاوخل ؿك )اًل١ ٚلت 

اثتـاي ٣ّٕيبت تب وٙتلَ وبُٔ اپيـٔي ثبيـ ٔلعّٝ ثٝ ٔلعّٝ حجت ٚ ٌٔتٙـ ٌِتٝ ٚ ثٝ ٔمبٔبت ٔبفٛق ٌناكٍ 

 . ُٛؿ 

 ضشح اقذاهات تْذاضت هحيطي

 ثبمؿيـ ٔغيٜي ام ٔغُ ٚل١ٛ ٚ ُٙبًبيي ٘مبٙ پل ؽٜل ٚ ثلكًي آٟ٘ب .1

ام الـأبت اِٚيٝ ثٟـاُت ٔغيٜي ؿك ُلايٚ ثلٚم ٛغيبٖ ا٘زبْ ثبمؿيـٞبي ٔغيٜي ام ٔغُ ٚ ُٙبًبيي ٘مبٙ 

 پلؽٜل ٚ ا٘زبْ الـأبت وٙتلِي ٔلثٛٛٝ

 ثلكًي ٣ٛأُ ٔلثٛٙ ثٝ فبوتٛكٞبي ٔغيٜي ٚ ٔٛاؿ غقايي .2

ثلكًيٟبي ٔلثٛٙ ثٝ ُلايٚ ثٟـاُتي ٔىبٖ تٟيٝ ، ٍٟ٘ـاكي ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي يب  )ثلكًيٟبي ٔغيٜي 

ثٝ ٔٛامات ثلكًيٟبي اپيـٔيِٛٛهيىي ٚ آمٔبيٍِبٞي ثلاي يبفتٗ صٍٍٛ٘ي ٚ ٘غٜٛ  (وٙتلَ ٔٛاؿ غقايي ؿاكؿ 

اٞـاف اؽتٔبٓي ٔلثٛٙ ثٝ يه ثلكًي ٔغيٜي ؿك يه ٛغيبٖ ٔٙتمّٝ ام غقا . ثلٚم ٛغيبٖ المْ االرلاًت 

 :ُبُٔ 

 ُٙبًبيي ٔٙج٢ ، ٘غٜٛ ا٘تمبَ ٚ ٤ًٚت آِٛؿٌي ٔٛاؿ غقايي 

 اكميبثي اعتٕبَ ثمبء ، كُـ ٚ ا٘تمبَ ٣ٛأُ ثيٕبكينا ؿك ٛي آٔبؿٜ ًبمي ، عُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٍٟ٘ـاكي غقا 

 ت٤ييٗ ٚ ارلاي ٔـاؽالت آالعي 

المْ ثٝ فول اًت وٝ ثل اًبى ١ٛ٘ ٚ ٌٌتلؿٌي ٛغيبٖ ، ١ٛ٘ ًبمٔبٟ٘بي ؿكٌيل ؿك ٛغيبٖ ، ٔٙبث٢ ؿك ؿًتلى 

، اِٚٛيتٟبي ٔغّي ، رٙجٝ ٞبي ًيبًي ٚ لب٘ٛ٘ي ٚ ًبيل فبوتٛكٞبي ؿيٍل ، ثلكًيٟبي ٔغيٜي ٔي تٛا٘ـ 

 . ٔتفبٚت ثبُـ 
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ثلكًي ٔغيٜي ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ٛيف ًٚي٤ي ؿاك٘ـ ٚ ام ثبمكًيٟبي ثٟـاُتي كٚتيٗ 

ؿاؿٜ ٞبي يه ثلكًي ٔغيٜي . ُل١ٚ ُـٜ ٚ تب ُٙبًبيي ٔتؾّفيٗ ٚ ثلؽٛكؿ لب٘ٛ٘ي ثب آٟ٘ب اؿأٝ ٔي يبثـ 

. ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ٤ٕٔٛال عبُٓ ثلكًي ٞبي ا٘زبْ ُـٜ تًٛٚ تيٓ ٞبي ٔؾتّف اًت 

ؿك ٚال٢ ايٗ ثلكًي ٞب ٤ٗٚيت ٚال٤ي ٜٔٙمٝ كا ثؾٛثي كُٚٗ ولؿٜ ٚ تيٓ ثلكًي ثب اُلاف ثٝ ٤ٗٚيت 

ث٤ٙٛاٖ ٔخبَ ٌناكُٟبيي وٝ ؿك يه . ثٟـاُتي ٔٛاؿ غقايي ٔي تٛا٘ـ ؿك ثلٚم ٛغيبٖ ل٘بٚت المْ كا ٕ٘بيـ 

 :ثلكًي ٔغيٜي ٔي تٛا٘ـ ٔفيـ ثبُـ ُبُٔ ٔٛاكؿ ميل اًت 

  َٛٔ(ثٛيوٜ ًلي ًبؽت )ِٔؾٔبت ثٟـاُتي ٔغ 

 َٛٔر٢ٕ آٚكي اٛال٣بت ٔلثٛٙ ثٝ فلاٚكي ٔغ 

 ٌَٛٔٔتٙـات ؽليـ ٔغ 

  ًبيل ٌٔتٙـات ٔلتجٚ ثب ٔٙج٢ يه ٔغَٔٛ  (ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ  )ؿفتل حجت الالْ ؽليـ فلٍُٚبٞي ٚ

 ِٔىٛن ثلاي پيٍيليٟبي ث٤ـي

  تٛرٝ ثٝ وٙتلَ آ٘بِين ؽٜل ٚ وٙتلَ ٘مبٙ ثغلا٘ي(HACCP ) 

  حجت الـأبت آالعي 

 ٖتلًيٓ ٕ٘ٛؿاك رليب 

 تٟيٝ ٘مِٝ يب ولٚوي ٔلون 

 ثلكًي ًبثمٝ ُىبيبت لجّي 

  (ؿكٓٛكت ٚرٛؿ  )حجت ٚ ٌٔتٙـات فلايٙـ ٠٘بفت 

 ٌناكٍ ٘تبيذ آمٔبيٍِبٞي ٔٛاؿ غقايي 

 ٌناكٍ ثبمؿيـٞبي ثٟـاُتي لجّي 

  ٖ(افلاؿي وٝ ؿك عبَ وبك ثٛؿٜ ٚ افلاؿ غبيت  )ٌناكٍ ٤ٗٚيت وبكوٙب 

  ٤ٗٚيت ثٟـاُت ٔىب٘ي ، اثناك ٚ تزٟينات 

. المْ ثٝ فول اًت وٝ ثب ثلٚم ٛغيبٖ ثبيـ ٞلصٝ ًلي٤تل ثبيـ ثلكًي ٔٛاؿ غقايي ؿك ًٜظ ٜٔٙمٝ ا٘زبْ ُٛؿ 

ٔىبٖ  (ٛغيبٖ ٞبي ثب ٔٙج٢ ِٔتلن ِغ٠ٝ اي ٔب٘ٙـ يه كًتٛكاٖ  )ؿك ٛغيبٟ٘بي وٛصه ٚ ٔغـٚؿٜ ِٔؾْ 

ِيىٗ ؿك ٛغيبٟ٘بي ٌٌتلؿٜ ٚ . ثٝ كاعتي لبثُ ُٙبًبيي ٚ ثلكًي ٔغيٜي ؽيّي ًلي٢ ا٘زبْ ٔي ُٛؿ 

 .پيضيـٜ ايٗ ثلكًي ٞب مٔب٘جل ٚ ؿك ٔٛاكؿي ٘ين غيل ٕٔىٗ اًت 

 ثلكًي يه ٔبؿٜ غقايي ِٔىٛن -2-1
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 :ؿك مٔب٘ي وٝ يه ٔبؿٜ غقايي ِٔىٛن ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٔي ٌيلؿ ثبيـ  

 ٘غٜٛ عُٕ ٚ ٘مُ ، ٍٟ٘ـاكي ، فلآٚكي ٚ آٔبؿٜ ًبمي آٖ ام ٠٘ل ٔٙبث٢ ٚ ارناء ٔبؿٜ غقايي  -

 اُؾبٓي وٝ ؿك تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔبؿٜ غقايي ِٔبكوت ؿاُتٝ ا٘ـ  -

 كُٟٚب ٚ تزٟينات ٔٔلفي  -

 ٔٙبث٢ اعتٕبِي آِٛؿٌي  -

 ُلايٚ ؿٔبيي ٚ َٛٛ ٔـت للاكٌيلي ؿك آٖ ؿٔب  -

 تٛٓيف ٔغَٔٛ -

 .ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌيلؿ 

 :ِٔؾٔبت ٔٛاؿ غقايي ِٔىٛن ثبيـ ام ٠٘ل ٔٛاكؿ فيُ ت٤ييٗ ٌلؿؿ 

 ٝٔٛاؿ ؽبْ اِٚيٝ ٚ ارناء تِىيُ ؿٞٙـٜ ثىبك كفت ٕٝٞ 

 ٝٔٙبث٢ تبٔيٗ ٔٛاؿ اِٚي 

  ُِٔٔؾٔٝ ٞبي فينيىي ٚ ُيٕيبيي ُبPH َ(ثل اًبى ٘تبيذ آمٔبيٍِبٞي  ) ٚ ٔيناٖ آة ف٤ب 

  ٔٔلف ؽبٍ٘ي ، ثٌتٝ ثٙـي ٚ آٔبؿٜ ٔٔلف ، ث٤ٙٛاٖ غقاي آٔبؿٜ ٛجؼ ، ثلاي  )٘غٜٛ ٚ ُىُ ٔٔلف

 (ٌلٟٚٞبي آًيت پقيل ٚ عٌبى 

 حجت ثلؽي ِٔؾٔبت ٔبؿٜ غقايي  -2-2

 :ؿٔبي ٔغَٔٛ ؿك ٛي فلآٚكي ٚ ٍٟ٘ـاكي ٔي ثبيٌت ثلكًي ٚ ثٜٛك ٔٙبًت ثب رنئيبت فيُ حجت ٌلؿؿ 

  َٔيناٖ آة ف٤ب(aw) ٚ ؿكٓـ آة ، pH ٔبؿٜ غقايي  

 ٖاث٤بؿ ٟلٚف ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿك تِٛيـ ٔبؿٜ غقايي ٚ ٣ٕك ٔبؿٜ غقايي ٔٛرٛؿ ؿك آ 

  ُلايٚ ا٘تمبَ ٔٛاؿ غقايي آٔبؿٜ ٔٔلف. 

 ثبمؿيـ ام ٔلاعُ ٔؾتّف تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي -2-3

ام ٠٘ل كٍٚ ٞبي ٠٘بفت ،  ثل٘بٔٝ كيني ٞب ،  ٤ٗٚيت ثٟـاُتي  ايٗ ثبمؿيـ ثبيـ تٕبٔي ٔلاعُ وبك كا ،

آٔبؿٜ ًبمي ،  عُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٌلْ  مٔبٖ ٚ ٘غٜٛ ٛجؼ ٚ ٍٟ٘ـاكي ،. وبكوٙبٖ ٚ ًبيل اٛال٣بت ٔلتجٚ ؿك ثلٌيلؿ

 . ولؿٖ ٔزـؿ ٔبؿٜ غقايي ثبيـ ثلكًي ٌلؿؿ 
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 ٔٔبعجٝ ثب وبكوٙبٖ ؿًت ا٘ـكوبك تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي -2-4

ر٢ٕ آٚكي . ثب وّيٝ افلاؿ ٚ وبكوٙبٖ ؿؽيُ ؿك تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي ثبيـ ٔٔبعجٝ ا٘زبْ ُٛؿ 

اٛال٣بت المْ ام افلاؿ ؿك ؽّٔٛ تٕبٔي ٔلاعُ تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي ٚ الـأبت ا٘زبْ ُـٜ ، ثيٕبكيٟبيي 

ٚ ٌناكُبت ٔٛاكؿ غيجت ام وبك وبكوٙبٖ  (لجُ ، ؿك َٛٛ يب ث٤ـ ام مٔبٖ ٛغيبٖ  )وٝ اؽيلاً ايٗ افلاؿ ؿاُتٝ ا٘ـ 

پي ام ر٢ٕ آٚكي ايٗ اٛال٣بت ؿك ٓٛكت ٘يبم ام وبكوٙبٖ ؿًت ا٘ـك وبك تٟيٝ غقايي وٝ ٣بُٔ ٛغيبٖ ثٛؿٜ . 

 :ٕٗٗ ايٗ وٝ ثٝ ًٛاالت فيُ پبًؼ ؿاؿٜ ٔيِٛؿ .  اًت ٘ين ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔيىلٚثي اؽق ٌلؿؿ 

 آيب ام ثبليٕب٘ـٜ غقاٞبي ٣ٚـٜ ٞبي لجُ اًتفبؿٜ ُـٜ اًت ؟ 

 ؿليمبً ٞل يه ام وبكوٙبٖ ؿك كٚمٞبي لجُ ام ثلٚم ٛغيبٖ ، صٝ ٟٚيفٝ اي ثل ٣ٟـٜ ؿاُتٝ ا٘ـ ؟ 

 آيب ُلايٚ غيل ٤َٕٔٛ ؿك كٚمٞبي لجُ ام ٛغيبٖ ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت ؟ 

 ( ًب٣ت 4-2عـاوخل  )آيب تغٛيُ ؿٞٙـٌبٖ غقا ثٝ ٔٛل٢ كًيـٜ ا٘ـ ؟ 

 آيب ٕٞٝ تزٟينات ٚ اثناك ٚ ِٛامْ ثٝ ٛٛك ٓغيظ ٚ ٔٙبًت ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٚال٢ ُـٜ ا٘ـ ؟ 

 ٛلاعي فّٛصبكت ٌلؿٍ وبك الـأبت ا٘زبْ ُـٜ  -2-5

الم ْ اًت تٕبٔي اٛال٣بت ٚ ٘تبيذ ا٘ـامٜ ٌيلي ٞبي ا٘زبْ ُـٜ ؿك يه فّٛصبكت للاك ٌلفتٝ تب أىبٖ اكميبثي 

فّٛصبكت ثبيـ ثل اًبى الـأبتي وٝ ؿك مٔبٖ ٛغيبٖ كػ ؿاؿٜ ت٠ٙيٓ ُـٜ ٚ . آٟ٘ب ؿك ٛغيبٖ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ 

  :٘ىبت ميل كا ٕ٘بيَ ؿٞـ 

  ٝكٚ٘ـ ؿليك الـأبت ٓٛكت ٌلفت 

  تٕبٔي افلاؿي وٝ ؿك ايٗ الـأبت ؿؽيُ ثٛؿٜ ا٘ـ 

 ٝتزٟينات ٚ اثناكٞبي ثىبك كفت 

 ا٘ـامٜ ٌيلي ٞب ٚ آمٔبيِبت ا٘زبْ ُـٜنتايج  

  ًٜبيل اٛال٣بت ثـًت آٔـ 

 ا٘زبْ آ٘بِين ؽٜل ٛغيبٖ -2-6

آ٘بِين ؽٜل ؿك يه ٛغيبٖ ثبيـ پبًؾٍٛي ًٛاالت ميل ؿك ؽّٔٛ ٔبؿٜ غقايي ِٔىٛن ثٝ ٣ٙٛاٖ ٣بُٔ 

 : ٛغيبٖ ثبُـ 
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 آيب أىبٖ ايٙىٝ ٣ٛأُ ثيٕبكي ما ؿك ٞل ٔلعّٝ اي ٚاكؿ ٌلؿيـٜ ثبُٙـ ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت ؟ 

  آيب ٣بُٔ ثيٕبكينايي وٝ ام لجُ ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت ؿك ٔلاعُ آٔبؿٜ ًبمي ٚ تٛمي٢ ، أىبٖ كُـ پيـا

 ٕ٘ٛؿٜ اًت ؟

 آيب ١ٛ٘ فلآٚكي ٚ فلآيٙـ ا٣ٕبَ ُـٜ لبؿك ثٝ ام ثيٗ ثلؿٖ پبتٛهٖ ٞب ثٛؿٜ اًت ؟ 

ٕٗٙبً آ٘بِين ؽٜل ٔي ثبيٌت ٔٛاكؿ ؿيٍلي ٘ين ُبُٔ ٔغُ تِٛيـ ٚ ا٘تمبَ ٔٛاؿ غقايي ، اكميبثي فبوتٛكٞبي 

ٔلتجٚ ثب تزٟينات ٌُتِٛي ٟلٚف ، ٌُتِٛي ؿًت ٞب ،  رـا ًبمي ٔٛاؿ غقايي ؽبْ ٚ پؾتٝ ٚ غيلٜ كا ٘ين 

 .ؿك ثلٌيلؿ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ٔٛاؿ غقايي ٚ ٔغيٜي  -2-7

صٙب٘ضٝ أىب٘بت آمٔبيٍِبٞي ؿك ؿًتلى ثبُـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔٙبًت ٔغيٜي ٚ ٔٛاؿ غقايي ثبيـ ؿكًلي٤تليٗ 

المْ اًت وبكُٙبى ٔلثٛٛٝ ؿك آمٔبيٍِبٜ ؿكؽّٔٛ ١ٛ٘ ٚ ٚيوٌي ٞبي .مٔبٖ اؽق ٚثٝ آمٔبيٍِبٜ اكًبَ ٌلؿؿ

وٕي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ، ٘غٜٛ فؽيلٜ ًبمي ، ثٌتٝ ثٙـي ٚ ا٘تمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ، وبٔالً آٌبٜ ٚ اٛال٣بت ٔلثٛٛٝ كا ثٝ تيٓ 

 .ٛغيبٖ اكائٝ ثـٞـ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔٛاؿ غقايي -2-7-1     

تغّيُ آمٔبيٍِبٞي ٔٛاؿ غقايي ثلاي آِٛؿٌي ٔيىلٚثي يب ُيٕيبيي ٌٔتّنْ ٓلف ٔٙبث٢ ٚ مٔبٖ ٚ َِٕٔٛ 

ِقا ثلاي ٘تيزٝ ٌيلي ثٟتل ثبيـ تغّيُ . ثلؽي ؽٜبٞب ؿك ٛي ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ، ا٘تمبَ ٚ آٔبؿٜ ًبمي اًت 

ؿك ٓٛكتي وٝ ؿك . آمٔبيٍِبٞي ٔٛاؿ غقايي ٌٕٞٛ ثب ثلكًي ٔغيٜي ٚ ُٛاٞـ اپيـٔيِٛٛهيىي ا٘زبْ پقيلؿ 

مٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ٞيش ٔبؿٜ غقايي ِٔىٛوي ُٙبًبيي ٍ٘لؿؿ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ي ثب ت١ٛٙ ثيِتلي ثٝ ٠ٙٔٛك 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي وٝ ثلاي ر٢ٕ آٚكي ٚ آمٔبيَ ٔٙبًت ٔي ثبُٙـ . ؿًتيبثي ثٝ اٛال٣بت وبّٔتل ٘يبم ٔي ثبُـ 

 :ُبُٔ 

 ارناء ٔٔلفي ثلاي آٔبؿٜ ًبمي ٔٛاؿ غقايي ِٔىٛن .1

 ٔٛاؿ غقايي ثبليٕب٘ـٜ ام يه ؽٛكان ِٔىٛن .2

 ًبيل ٔٛاؿ غقايي ٔٛرٛؿ ؿك ِيٌتي وٝ ٔي تٛا٘ـ ام ٠٘ل اپيـٔيِٛٛهيىي ِٔىٛن ُٙبؽتٝ ُٛؿ .3

 ًبيل ٔٛاؿ غقايي وٝ ٔلتجٚ ثب ١ٛ٘ ٣بُٔ ثيٕبكيناي ٠ٖٔٙٛ ٔي ثبُٙـ .4

 .ٔٛاؿ غقايي وٝ ٕٔىٗ اًت ٔغيٜي ٔٙبًت ثلاي ثمبء ٚ كُـ ٔيىلٚاكٌب٘يٌٓ ٞب كا فلاٞٓ وٙـ  .5
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 .آة ٔٔلفي ؿك ٌُتِٛ ٚ فلايٙـ تِٛيـ  .6

اٌل ٔبؿٜ غقايي ثٌتٝ ثٙـي ُـٜ ؿك يه ٛغيبٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٣بُٔ ِٔىٛن ُٙبؽتٝ ُٛؿ ، المْ اًت ٕ٘ٛ٘ٝ 

ر٢ٕ  (تلريغبً ثب ٕٞبٖ تبكيؼ ، ِٔؾٔبت ٚ ًلي ًبؽت  )ٞبيي ام ٔٛاؿ غقايي ثٌتٝ ثٙـي ُـٜ ثبم ِ٘ـٜ 

ؿك ٚال٢ ايٗ ٌٔئّٝ وٕه ٔي وٙـ ثٝ ايٗ وٝ ثلآٚكؿ ٕ٘ٛؿ ثٝ صٝ ٔيناٖ ٔٛاؿ غقايي لجُ ام ايٙىٝ . آٚكي ٌلؿؿ 

 . ثٝ ٔىبٖ آٔبؿٜ ًبمي ثلًٙـ ، آِٛؿٜ ُـٜ ا٘ـ 

صٙب٘ضٝ ٞيش ١ٛ٘ ثبليٕب٘ـٜ اي ام ؽٛكان ِٔىٛن ٘جبُـ ،  ٞل ١ٛ٘ ارناء ٚ ٔغٔٛالت ؽبْ وٝ ٞٙٛم ٔٛرٛؿ ٔي 

، عتي ٔٛاؿ غقايي وٝ  (ا٘جبك فؽيلٜ ٔٛاؿ غقايي ٔي ثبيٌت ثلكًي ٌلؿؿ  )ثبُـ ٔي تٛا٘ـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ُٛؿ 

أىبٖ ثبميبثي ٚ ر٢ٕ آٚكي آٟ٘ب ام ٔؾنٖ پٌٕب٘ـٞب ٘ين ٚرٛؿ ؿاكؿ ، صٙب٘ضٝ ر٢ٕ آٚكي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي 

ُلايٚ ر٢ٕ آٚكي . ٌلؿ٘ـ ، ٕٔىٗ اًت اٛال٣بت ٔفيـي كا ؿك ُٙبًبيي ٚ وِف ٣بُٔ ٛغيبٖ اكائٝ ؿٞٙـ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ، ٘بْ ٔبِه ٚ تٟيٝ وٙٙـٜ ٚ تٛمي٢ وٙٙـٜ غقا ، اٛال٣بت ثلصٌت ٚ ُٙبًٝ ٔٛاؿ غقايي ثٌتٝ ثٙـي ُـٜ 

 . ، ثبيـ حجت ٌلؿؿ ،  ثٜٛكي وٝ ٌٔيلٞبي تٛمي٢ ٔغَٔٛ ؿك ٓٛكت ِنْٚ ِٔؾْ ثبُـ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔغيٜي -2-7-2     

ٞـف ام ر٢ٕ آٚكي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔغيٜي ُٙبًبيي ٚ اكميبثي ٔيناٖ ٤ًٚت ٔمبؿيل عتي رنئي ام آِٛؿٌي اًت 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔغيٜي ٕٔىٗ اًت ام ًٜٛط وبكي ، ًٜٛط تٕبى . وٝ ٔٙزل ثٝ ٚل١ٛ ٛغيبٖ ٌلؿيـٜ اًت 

 . تزٟينات ثب ٔٛاؿ غقايي ، ٟلٚف ٚ ًبيل ًٜٛط ام لجيُ ًلؿؽب٘ٝ ٚ فلينك ثبُـ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔغيٜي ٕٔىٗ اًت ُبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي ام وبكوٙبٖ ؿًت ا٘ـكوبك تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي ُبُٔ  

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔـف٣ٛي ، ؽٖٛ يب ًٛآح تلُغبت ثيٙي ٚ مؽٕٟبي ٔٛرٛؿ ؿك ؿًتٟب ثبُـ وٝ تًٛٚ وبكؿاٖ يب 

 .وبكُٙبى ثيٕبكيٟب ا٘زبْ ٔي ُٛؿ 

ٌُٛت ؽبْ ٔل٥ ٚ ؽلٚى ، ٌبٚ  ٚ يب ًبيل ٔغٔٛالت ٌُٛتي اغّت آِٛؿٜ ثٝ ًبِٕٛ٘ال ، وبٔپيٛثبوتل رزٛ٘ي ، 

ٚ ًبيل  o 157يلًيٙيب ا٘تلٚوِٛيتيىب ، وًّٛتليـيْٛ پلفل٘و٘ي ، اًتبفيّٛوٛن اٚكئٛى ، اُلُيب وّي 

عبَ صٙب٘ضٝ ٞل يه . پبتٛهٟ٘بيي اًت وٝ ثٝ تلتيت مٔب٘ي ؿك يه ٔغيٚ آُپنؽب٘ٝ ٕٔىٗ اًت ٟبٞل ُٛ٘ـ 

ام ايٗ ٣ٛأُ ؿك ثلٚم يه ٛغيبٖ ٠ٖٔٙٛ ثبُٙـ ، تىٝ ٞبي ثبليٕب٘ـٜ ام ٌُٛت ؿك ًٜٛط يؾضبَ ٚ ًلؿؽب٘ٝ 

ٚ ثبليٕب٘ـٜ فكات آٖ كٚي ك٘ـٜ يب تيغٝ ٞبي ثلٍ يب ًبيل اثناك ٚ ِٛامْ ُبُٔ ؿًتٕبَ ٠٘بفت ٔين ، تؾتٝ ٞبي 

 . ٔي تٛا٘ـ ؿك ُٙبًبيي ٔمبؿيل عتي رنئي ام ٔٙبث٢ آِٛؿٌي ٔفيـ ثبُـ ... ثلٍ ، ؽلؿوٗ ٚ 
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 وبكوٙبٖ ٔلاون تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي  -2-8

. وبكوٙبٖ ؿؽيُ ؿك أل تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي ؽٛؿ ٔي تٛا٘ٙـ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٔٙج٢ آِٛؿٌي ٔٛاؿ غقايي ثبُٙـ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔـف١ٛ يب كوتبَ ًٛآح ايٗ افلاؿ رٟت ثلكًي ٞبي آمٔبيٍِبٞي ثلاي ت٤ييٗ افلاؿ ٘بلُ يب ٔٙج٢ 

ًُٛي ام ثبوتلي اًتبفيّٛوٛن اٚكئٛى تِٛيـ وٙٙـٜ ًٓ ام ٛليك ثيٙي ٚ پًٛت . آِٛؿٌي ٔفيـ ٔي ثبُٙـ 

عّك وبكوٙبٖ  اٌل ثٝ ٌٕٔٛٔيت ثب ًٓ اًتبفيّٛوٛن اٚكئٛى ٠ٖٔٙٛ ٌٞتيٓ ام. افلاؿ ٘بلُ لبثّيت ا٘تمبَ ؿاكؿ 

 . ٔي تٛا٘يٓ ًٛآح تٟيٝ وٙيٓ 

ام ٘مبٙ  (وٛكن ، رٍٛ ٞب ،  مؽٓ ٞبي ٣فٛ٘ي ٚ ًٛؽتٍي ٞب  )ًٛآح ٕٞضٙيٗ ثبيـ ام ٗبي٤بت پًٛتي ثـٖ 

المْ اًت ثل٘بٔٝ اي تـٚيٗ ُٛؿ وٝ وّيٝ افلاؿ تًٛٚ يه پنُه ٚينيت ٌلؿ٘ـ . غيلپُٛيـٜ ثـٖ ٌلفتٝ ُٛؿ 

 ٚرٛؿ ؿاكؿ ، ا٘زبْ تٌت ؽٖٛ افلاؿ ثلاي يبفتٗ آ٘تي ثبؿي  Aصٙب٘ضٝ اعتٕبَ آِٛؿٌي ثٝ ٚيلٚى ٞپبتيت . 

IgM ٗايٗ ٚيلٚى ٗلٚكي اًت ٚ صٙب٘ضٝ ٘تيزٝ آمٖٔٛ ٔخجت ثبُـ فلؿ يب افلاؿ ٔي ثبيٌت تب مٔبٖ ام ثي 

 . كفتٗ ٣الئٓ ٚ ًبيل ثلكًي ٞبي ث٤ـي ام ف٤بِيت ؿك ٔىبٖ تٟيٝ ٚ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي ٢ٙٔ ُٛ٘ـ 

 ثلكًي كؿپبي ٔٛاؿ غقايي -2-9

اٌل صٙب٘ضٝ ؿك ثلكًي يه ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ، ٔٙج٢ آِٛؿٌي ؿك ٔغُ تٟيٝ ٚ آٔبؿٜ 

ًبمي غقا ٘جبُـ ، ثبيـ اعتٕبَ ٚل١ٛ آِٛؿٌي ٔٛاؿ غقايي لجُ ام ٚكٚؿ ثٝ ٔغُ آٔبؿٜ ًبمي ٚ ٛجؼ ٜٔلط ُٛؿ 

ثلٚم ٛغيبٟ٘بي ٔت٤ـؿ ٚ ٕٞنٔبٖ ام يه ثيٕبكي ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ؿك ٘مبٙ ٔؾتّف اغّت عبوي ام . 

آِٛؿٌي ٞبيي وٝ وٓ ٚ ثيَ ؿك ٔٛاؿ ؽبْ اِٚيٝ ٔي تٛا٘ـ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ . آِٛؿٌي اِٚيٝ ؿك ٔٛاؿ ؽبْ اًت 

يب ُىُ ٔتـاَٚ تل آٖ ثبوتلي ًبِٕٛ٘ال ؿك ٔبويبٖ اًت وٝ ثٝ ِغبٝ  (ثبًيّٛى ًلئٛى ؿك غالت  )ُبُٔ 

ؿك ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاكؿ ثلكًي ٞبي . عفٞ ايٕٙي ٔٛاؿ غقايي ، المْ اًت ايٗ ٔٛاؿ ثٝ ٓٛكت وبُٔ پؾتٝ ُٛ٘ـ 

ٔىب٘ي ثلٚم آِٛؿٌي اِٚيٝ ثٌتٍي ثٝ ٔٙبث٢ ٔٛرٛؿ ، اِٚٛيت ٞب ٚ ٔٛل٤يت ٞبي اپيـٔيِٛٛهيىي ٜٔٙمٝ ثلٚم 

 . ٛغيبٖ ؿاكؿ 

 :فبوتٛكٞبيي وٝ ؿك آِٛؿٌي ٔٛاؿ غقايي ٘مَ ؿاك٘ـ 

  ْٛٔٛاؿ غقايي ؽبْ ٕٔىٗ اًت ؿك ٔٙج٢ تِٛيـ ام ٛليك ًبِٕٛ٘ال ، وبٔپيّٛثبوتل ، وًّٛتليـي

پلٚفله٘ي، يلًيٙيب ا٘تلٚوِٛيتيىب ، ٌِتليبًٔٛ٘ٛيتٛه٘ن ، اًتبفيّٛوٛوٛى اكئٛى يب ًبيل پبتٛهٖ ٞب 

  non-01ؿك ث٤٘ي ٔٙبٛك ٔبٞي ؽبْ اغّت آِٛؿٜ ثٝ ٚيجليٛپبكإِٞٛيتيىٛى ٚ ٚيجليٛوّلا .آِٛؿٜ ٌلؿؿ
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ثل٘ذ ٚ ًبيل عجٛثبت اغّت عبُٔ ثبًيّٛى ًلئٛى ٔي ثبُٙـ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٌيبٞي ٔٛاؿ . ٔي ثبُـ 

 .غقايي ٘ين ٕٔىٗ اًت عبُٔ وٌّتليـيْٛ پلفله٘ي ثبُٙـ 

  ٕٗ(ٓـف ، ٔبٞي ، ُيلؽبْ ، تؾٓ ٔل٥ ؽبْ ، لبكس ٞب )ٔٛاؿ غقايي ثـًت آٔـٜ ام ٔٙبث٢ غيل اي 

 آة غيل لبثُ ُلثي وٝ رٟت آٔبؿٜ ًبمي ٔٛاؿ غقايي ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٔي ٌيلؿ 

  ٜعبّٔيٗ اًتبفيّٛوٛن اكئٛى ، افلاؿي وٝ ؿك ؿٚكٜ يب فبم وٕٖٛ ٞپبتيت  )افلاؿ آِٛؿA ، للاك ؿاك٘ـ 

ٚ ٕٞضٙيٗ ٔٛاؿ غقايي آِٛؿٜ اي وٝ ث٤ـاً  (افلاؿ آِٛؿٜ ثٝ ٘ٛكؿ ٚيلٚى ٚ عبّٔيٗ كٚؿٜ اي ُيٍال 

 .تغت فلآٚكي ٌلٔبيي ٔٙبًت للاك ٍ٘لفتٝ ا٘ـ 

  آاليٙـٜ ٞبيي وٝ ام ٛليك ؿًت ا٘ـكوبكاٖ ، ِجبى يب تزٟينات ، ٔٛاؿ اِٚيٝ ؽبْ ثب ِٔٙبء عيٛا٘ي

 .ٔٙتِل ٌلؿيـٜ ا٘ـ 

  وٝ ثٜٛك  (صبلٛ ٚ ٟلٚف ٍٟ٘ـاكي ٔٛاؿ غقايي  لبُك ٚ وف ٌيل ، ؽلؿوٗ ، تؾتٝ وبك ، )تزٟينات

 . ٓغيظ تٕين ٍ٘لؿيـٜ ا٘ـ 

  ٝٔٛاؿ غقايي ثب اًيـيتٝ ثبال وٝ ؿك ٟلٚفي فؽيلٜ ُـٜ يب ام ٛليك ؽٚ ِِٛٝ اي ا٘تمبَ يبفتٝ ا٘ـ و

ثٛؿٜ ٚ ثب٣ج ِ٘ت يب ٟٔبرلت فّن  (آ٘تيٕٛاٖ ، ٔي ، وبؿٔيٓ ، ًلة ٚ كٚي  )عبٚي فّنات ًٕي 

 .ًٕي ثٝ ٔبؿٜ غقايي ُـٜ ا٘ـ 

  ٔٛاؿ ًٕي ام لجيُ آفت وَ ٞب وٝ ثـِيُ ثي تٛرٟي عٛاؿث يب فؽيلٜ ًبمي غيل آِٛي ثب ٔٛاؿ

 . غقايي تٕبى پيـا ٔي وٙٙـ 

  يب فلآٚكي ٔٛكؿ ٘يبم  (ًٔٛ٘ٛـيٓ ٌّٛتبٔبت  )افنٚؿ٘ي ٞبي ٔٛاؿ غقايي ؿك ٔمبؿيل ثيَ ام ٔيناٖ ٘يبم( 

 (٘يتلات ًـيٓ

  ٔٛاؿ غقايي وٝ ؿك عيٗ فؽيلٜ ًبمي ام ٛليك تٕبى ثب فبٗالة آِٛؿٜ ُـٜ ا٘ـ 

  آاليٙـٜ ٞبيي وٝ ام ٛليك رقة ًٜغي ٟلٚف ثٌتٝ ثٙـي تًٛٚ ٘مْ ؿك فِبك ثؾبك يب ُىٌتٍي

 . ٞب ٚاكؿ ٔٛاؿ غقايي ٔي ٌلؿ٘ـ 

 :فبوتٛكٞبيي وٝ ؿك ٔيناٖ ثمب ٣ٛأُ پبتٛهٖ تبحيل ٌقاك٘ـ 

  ٔٛاؿ غقايي وٝ ؿك ؿٔب ٚ مٔبٖ ٘بوبفي ٛجؼ يب فلآٚكي ٌلٔبيي ُـٜ ا٘ـ . 

  ٔٛاؿ غقايي پؾتٝ ُـٜ وٝ ٔزـؿاً ٛي مٔبٖ ٚ ؿٔبي ٘بوبفي علاكت ٔي ثيٙٙـ . 

  ٔٛاؿ غقايي وٝ ثٜٛك وبُٔ اًيـي ٕ٘ي ثبُٙـ. 

 :فبوتٛكٞبيي وٝ ثل كُـ ٔيىلٚثي تبحيل ٌقاك٘ـ 
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  ٔٛاؿ غقايي ٛجؼ ُـٜ وٝ ؿك ؿٔبي اتبق ؿك ٔـت مٔبٖ ميبؿي ٍٟ٘ـاكي ُـٜ ا٘ـ 

  ٍٟ٘ـاكي ؿك وٛمٜ ٞبي ثنكي يب ًبيل ٟلٚف ثنكي  )ٔٛاؿ غقايي وٝ ثٜٛك غيل ٓغيظ ًلؿ ُـٜ ا٘ـ

 (ؿك ًلؿ وٙٙـٜ 

  غقاٞبي ٌلٔي وٝ ؿك ؿٔبي اتبق فؽيلٜ ُـٜ ا٘ـ وٝ تىخيل ثبوتليٟب كا ثٝ ٕٞلاٜ ؿاكؿ. 

  ٘بوبفي يب آٌٞتٝ ٓٛكت ٌيلؿ  (تؾٕيل اًيـي  )ؿك ربيي وٝ فلآيٙـ تؾٕيل. 

  ٔٛاؿ غقايي ؿاكاي كٛٛثت پبييٗ ٚ ٔتًٛٚ وٝ ٔيناٖ آة ف٤بَ آٟ٘ب افنايَ ٔي يبثـ. 

  ام ف٤بِيت ثبوتلي ٞبي كليت رٌّٛيلي ٚ ُلايٚ ٔٙبًجي ثلاي كُـ ثبوتلٞبي ثيٕبكينا ثـًت آيـ( 

  (ثٌتٝ ثٙـي ؽالء

  غ٠ّت ٘بوبفي ٕ٘ه افنٚؿ٘ي ثلاي آٖ ؿًتٝ ام ٔٛاؿ غقايي وٝ ٘يبم ثٝ كًيـٌي ؿاك٘ـ. 

 اػوال ضَاتط قاًًَي هشتثط ٍ هستٌذ ساصي ٍ گضاسش دّي تِ هقاهات ها فَق : گام سَم 

ؿك ايٗ ٌبْ پي ام ؿكيبفت ٘تبيذ تٌتٟبي آمٔبيٍِبٞي ا٘زبْ ٌلفتٝ ثل كٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔٛاؿ غقايي ثب آ٘بِين ٚ 

تغّيُ ايٗ ٘تبيذ ٣ّت ثلٚم ٛغيبٖ تِليظ ٔي ٌلؿؿ ٚ آٔٛمُٟبي ثٟـاُتي المْ رٟت رٌّٛيلي ام اؿأٝ ٚ يب 

 . تىلاك ٛغيبٖ ثٝ افلاؿ ؿاؿٜ ٔي ُٛؿ 

ؿاِ٘ىـٜ ٣ّْٛ / ًپي فلْ ٌناكٍ فٛكي ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا تًٛٚ ٤ٔبٚ٘ت ثٟـاُتي ؿاٍِ٘بٜ 

 ٤ٔبٚ٘ت –تىٕيُ ٚ ثٝ ٔلون ًالٔت ٔغيٚ ٚ وبك  ( 4پيًٛت ُٕبكٜ  )پنُىي ٚ ؽـٔبت ثٟـاُتي ٜٔٙمٝ 

ٕٗٗ ايٙىٝ ٕٞنٔبٖ ٛجك لبٖ٘ٛ . ثٟـاُت ٚماكت ثٟـاُت ،  ؿكٔبٖ ٚ آٔٛمٍ پنُىي اكًبَ ٔي ٌلؿؿ 

 لبٖ٘ٛ ٔٛاؿ ؽٛكؿ٘ي ، آُبٔيـ٘ي ، آكايِي ٚ ثٟـاُتي ؿك ٓٛكت ٘يبم ا٣ٕبَ 14 ٚ ٔبؿٜ 13آالعيٝ ٔبؿٜ 

 .ٗٛاثٚ ٔي ٕ٘بييٓ 
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 فصل پنجن 

 اقذاهبت تکويلي پس اس پبیبى طغيبى

 :ؿك ايٗ ٔلعّٝ پي ام پبيبٖ ٛغيبٖ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا الـأبت تىٕيّي ميل ا٘زبْ ٔي پقيلؿ 

 تـاْٚ آٔٛمُٟب ٚ اٛال١ كًب٘ي 

 ثل٘بٔٝ كيني ثٝ ٠ٙٔٛك عفٞ ُلايٚ ٔٛرٛؿ ٚ رٌّٛيلي ام ثبمٌِت ُلايٚ اپيـٔي 

  ( 5پيًٛت  )تٟيٝ ٌناكٍ ٟ٘بيي ٚ ٘تبيذ ثٝ ؿًت آٔـٜ ٛجك فلٔت ٌناكٍ ؿٞي  

 ربيٍنيٙي الالْ ٔٔلفي ؿك ٛي ف٤بِيتٟبي وٙتلَ ٛغيبٖ ثلاي ٔٛاكؿ ثلٚم اعتٕبِي ٛغيبٖ آتي 

  ٖ(٘مبٙ لٛت ٚ ٘مبٙ ٤ٗف  )ثلكًي ، تزنيٝ ٚ تغّيُ ٛغيب 

 ا٘تمبَ تزلثٝ ثـًت آٔـٜ ام ٛغيبٖ ثٝ ٕٞىبكاٖ ؿكٌيل 
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 : 1پيوست

 "هطبلعه علل وقوع طغيبى " 

ثلاي ثلكًي ٣ُّ ٚل١ٛ ٛغيبٖ ٔي تٛاٖ ام كُٟٚبي ٔتفبٚت ٜٔب٤ِبتي اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ وٝ ؿك ميل ؿٚ كٍٚ 

 ؿك ايزبؿ ٛغيبٖ ُلط ؿاؿٜ Aُبٞـي رٟت ثلكًي تبحيل ؽٛكؿٖ غقاي -ٜٔب٤ِبتي وٛٞٛكت ٚ ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ

 :ٔي ُٛ٘ـ 

 هطالؼات كََّست گزضتِ ًگش

ايٗ ٜٔب٤ِبت اغّت ثلاي ٛغيبٖ ٞبي ؿك ر٤ٕيت وٛصه ٚ ٔغـٚؿ ثٝ يه ٜٔٙمٝ وٝ ٕٞٝ افلاؿ ٔٛارٟٝ يبفتٝ 

ايٗ ٜٔب٤ِبت ثٝ ٔمبيٌٝ ثلٚم ثيٕبكي ثيٗ ؿٚ ٌلٜٚ ٔٛارٟٝ . ٚ ٘يبفتٝ لبثُ ُٙبًبيي ٔي ثبُٙـ أىب٘پقيل اًت 

 ثٝ ثيبٖ ايٗ ٜٔب٤ِٝ ، ؿك 1رـَٚ .يبفتٝ ثب يه كيٌه فبوتٛك ِٔىٛن ٚ ٌلٜٚ ٔٛارٟٝ ٘يبفتٝ ٔي پلؿامؿ 

ؽّٔٛ ثلٚم ٛغيبٖ ؿك يه رِٗ ٣لًٚي ٚ ٘تبيذ ٔٔبعجٝ ثب افلاؿ ؿ٣ٛت ُـٜ ثٝ آٖ وٝ غقا ٚ ُ٘ٛيـ٘ي 

 .ٔٔلف ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ پلؿاؽتٝ اًت 

 فاكتَس هَاخِْ تيواسضذگاى سالن هدوَع هيضاى حولِ 

 Aافشادي كِ غزاي  48 20 68 71%

 سا خَسدُ اًذ

 Aافشادي كِ غزاي  2 100 102 2%

 سا ًخَسدُ اًذ

 هدوَع 50 120 170 29%

 ٜٔب٤ِٝ وٛٞٛكت- 1رـَٚ 

  ثب ٔمبيٌٝ ا٣ـاؿ ٔلثٛٙ ثٝ ٔيناٖ عّٕٝ ِٔؾْ ٔي ٌلؿؿ وٝ غقايA ّٕٝثب  % 71 ثب ٔيناٖ ع

 .تٛٗيغبت فيُ اعتٕبال يه كيٌه فبوتٛك ثيٕبكي ثٛؿٜ اًت 



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا

 

28 
 

  ٔيناٖ عّٕٝ ؿك ٔيبٖ وٌب٘يىٝ غقايA ( 71 ).  كا ٔٔلف ولؿٜ ا٘ـ ثبالًت %  

  ٔيناٖ عّٕٝ ؿك ٔيبٖ وٌب٘يىٝ غقايA اؽتالف ٔيناٖ  ( % 2 ) كا ٔٔلف ٘ىلؿٜ ا٘ـ پبييٗ اًت ٚ

 % (69 ). ثبالًت  (اؽتالف كيٌه  )عّٕٝ افلاؿي وٝ غقا كا ؽٛكؿٜ ا٘ـ ٚ ٘ؾٛكؿٜ ا٘ـ 

  اوخل ثيٕبكُـٌبٖ غقايA (96 ).  كا ؽٛكؿٜ ا٘ـ %  

 وٝ ام ٌ٘جت ؿٚ ٔيناٖ عّٕٝ ثٝ ُلط فيُ ٔغبًجٝ ٔي ٌلؿؿ ، ثبالًت ث٤الٜٚ ٔيناٖ ؽٜل ٌ٘جي . 

 𝑅𝑅  خطر نسبی =
 میزان حمله برای کسانی که با غذای 𝐴 مواجهه داشته اند

میزان حمله برای کسانی که با غذای 𝐴 مواجهه نداشته اند
   

𝑅𝑅 =
71%

2%
= 35.5 

ٔيناٖ ؽٜل ٌ٘جي ٚاعـ ٘ـاُتٝ ٚ ؿك ٚال٢ ًٙزِي اًت ثلاي ثيبٖ ٔيناٖ ُـت اكتجبٙ ثيٗ ٔٛارٟٝ ٚ 

 اًت ، 35.5 كا ٔٔلف ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ  Aؿك ٔخبَ فٛق ٔيناٖ ؽٜل ٌ٘جي ثلاثل ثلاي افلاؿي وٝ غقاي . ثيٕبكي 

 كا ٘ؾٛكؿٜ  A ثلاثل ثيِتل ام افلاؿي وٝ غقاي 35.5 كا ؽٛكؿٜ ا٘ـ ،  Aثـيٗ ٔفْٟٛ اًت وٝ افلاؿي وٝ غقاي 

 .ا٘ـ ثيٕبك ُـٜ ا٘ـ 

  ضاّذي–هطالؼِ هَسد 

ؿك ثٌيبكي ام ٔٛال٢ ثـِيُ ٣ـْ أىبٖ ُٙبًبيي ٚ ٔٔبعجٝ ثب افلاؿ ٔٛارٟٝ يبفتٝ ٚ ٔٛارٟٝ ٘يبفتٝ ، ٜٔب٤ِٝ 

وٛٞٛكت ٣ٕال أىب٘پقيل ٘يٌت ، ؿك ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛال٢ ، پي ام ا٘زبْ يه ٜٔب٤ِٝ تٛٓيفي ٚ ر٢ٕ آٚكي 

ؿك ايٗ .  ُبٞـي الـاْ ٕ٘ٛؿ –اٛال٣بت ٔلثٛٙ ثٝ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ٔي تٛاٖ ٌ٘جت ثٝ ا٘زبْ يه ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ 

ٜٔب٤ِٝ ٌ٘جت ٔٛارٟٝ ؿك  ثيٗ ٔٛاكؿ ثيٕبكي ٚ يه ٌلٜٚ ام افلاؿ ًبآِ ث٤ٙٛاٖ ٌلٜٚ وٙتلَ ثب يىـيٍل ٔٛكؿ 

پلًِٙبٔٝ ٞبي ٞل ؿٚ  ٌلٜٚ ثزن ًٛاالت ٔؾتْ ٣الئٓ ثبِيٙي ثلاي ٌلٜٚ ثيٕبك . ٔمبيٌٝ للاك ٔي ٌيل٘ـ 

 .يىٌبٖ اًت 

 ٌلٟٚٞبي وٙتلَ ٘جبيـ رنء افلاؿ ثيٕبك ثبُٙـ أب ٔي ثبيٌت ٕ٘بيٙـٜ رب٤ٔٝ اي ثبُٙـ وٝ ثيٕبكي ؿك آٖ :٘ىتٝ 

ثل ايٗ اًبى ٌلٜٚ وٙتلَ ثيبٍ٘ل ًٜغي ام ٔٛارٟٝ اًت وٝ لجُ ام ثلٚم ثيٕبكي ٔٛكؿ ا٘ت٠بك . كػ ؿاؿٜ اًت 

 . اًت ٚ ٛجي٤تب اٌل ٔيناٖ ايٗ ٔٛارٟٝ ؿك ايٗ ٌلٜٚ ثيِتل ُٛؿ ، ٔٙزل ثٝ ثيٕبكي ؽٛاٞـ ُـ 

                                                           
 RR( relative risk) 
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 . ُبٞـي تىلاك ٔي ٌلؿؿ – ثلاي ٜٔب٤ِٝ وٛٞٛكت ، ٔزـؿا ث٤ٙٛاٖ ٔخبَ يه ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ 1ٔخبَ رـَٚ 

 

 هدوَع گشٍُ كٌتشل هَاسد تيواسي هَاخِْ

 68 20 48  خَسدُ ضذAُغزاي 

 102 100 2  خَسدُ ًطذAُغزاي 

 170 120 50 هدوَع

 %40 %17 %96 دسصذ هَاخِْ

 ُبٞـي-   ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ – 2رـَٚ 

ثٙبثلايٗ عـى مؿٜ .  كا ٔٔلف ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ Aٌلٜٚ وٙتلَ غقاي % 17ثيٕبكاٖ ؿك ٔمبيٌٝ ثب % 96ؿك ايٗ ٔخبَ 

ثل٣ىي ٜٔب٤ِٝ وٛٞٛكت ، ٔيناٖ عّٕٝ ٚ ت٤ييٗ ؽٜل .  ثب ثيٕبكي ٔلتجٚ ثبُـ Aٔي ُٛؿ وٝ ٔٔلف غقاي 

ٌ٘جي ثـِيُ ايٙىٝ وُ افلاؿ ؿك ٤ٔلٕ ؽٜل ُٙبؽتٝ ُـٜ ٘يٌتٙـ ، لبثُ ٔغبًجٝ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ٚ ثٝ ربي آٖ ام 

  (3رـَٚ  ) ُبٞـي اًتفبؿٜ ٔي ٌلؿؿ – ؿك ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ  (OR )فبوتٛك ٌ٘جت ُب٘ي 

 هدوَع گشٍُ كٌتشل هَاسد تيواسي هَاخِْ

 68 20 48  خَسدُ ضذAُغزاي 

 102 100 2  خَسدُ ًطذAُغزاي 

 170 120 50 هدوَع

                                                           
 OR ( odds ratio ) 



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا

 

30 
 

 ُبٞـي-   ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ – 3رـَٚ 

𝑂𝑅 =
48x100

20x2
= 120 

Chi-square   92.6 p...Value<6.10
24 

 اًت ثـيٗ ٔفْٟٛ وٝ ُب٘ي ٔٛارٟٝ ثب غقاي 120 ثلاثل Aثلاي غقاي  (OR)ؿك ايٗ ٔخبَ ٣ـؿ ٌ٘جت ُب٘ي 

 كا ٘ؾٛكؿٜ ا٘ـ ثب ايٗ ٔفْٟٛ A ثلاثل افلاؿي اًت وٝ غقاي 120آِٛؿٜ ؿك افلاؿي وٝ ؿصبك ثيٕبكي ٌلؿيـٜ ا٘ـ 

 . ٚرٛؿ ؿاكؿ Aوٝ اكتجبٙ لٛي ثيٗ ثيٕبك ُـٖ ٚ ٔٔلف غقاي 

 ُبٞـي رٟت ثلكًي ٣ُّ ثلٚم ٛغيبٖ ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي – ا٘زبْ يه ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ :طشح يك هثال 

  A ام ٛليك رـَٚ 1996ؿك ؿٚثّيٗ ايلِٙـ ؿك ًبَ ©اًتفبؿٜ ُـٜ ؿك ثيٕبكًتبٖ

Odds 
ratio 

 (n = 65) هَسدّا                                       (n=62 )كٌتشل ّا 

غزا سا 

 ًخَسدُ

غزا سا 

 خَسدُ

غزا سا 

ًخَسدُ 

 اًذ

غزا سا 

خَسدُ 

 اًذ

 ليست هَاد غزايي سشٍ ضذُ

 ًٛح پيبم فلاٌ٘ٛي 8 51 15 45 0.47

 ٕٞجلٌل ًلػ ُـٜ 21 37 18 42 1.32

 ًي ر٤فلي 18 40 15 45 1.35

 ًبالؿ ًلؿ 5 4 8 52 0.6

 ًيت مٔيٙي ولْ ؿاك 23 35 23 35 1

 ُّغٓ ٚ وّٓ 30 29 21 38 1.87

 ثل٘ذ ٚ رٛرٝ ًلػ ُـٜ 15 44 7 53 2.58

 ًب٘ـٚيش 6 53 3 56 2.11

 ويه ؿإ٘بكوي 1 58 6 53 0.15

 ويه ُىالتي 42 16 5 53 27.83

 ثٌتٙي 10 48 16 43 0.56

 وّٛصٝ 1 58 4 56 0.24

 1996ؿك ؿٚثّيٗ ايلِٙـ ؿك ًبَ ©ُبٞـي ثلكًي ٣ُّ ثلٚم ٛغيبٖ ٔٙتمّٝ ام ٔٛاؿ غقايي ؿك ثيٕبكًتبٖ-   ٜٔب٤ِٝ ٔٛكؿ – Aرـَٚ 
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 ٘فل ام ثيٕبكاٖ ٚ ًبيل 65ت٤ـاؿ .  ثل اًبى ُي١ٛ يه ٛغيبٖ ًبِّٕٛ٘ٛميي ت٠ٙيٓ ُـٜ اًت Aرـَٚ 

پلًُٙ ثيٕبكًتبٖ ث٤ٙٛاٖ ٌلٜٚ ٔٛكؿ ت٤ليف ُـٜ ا٘ـ ٚ ٔيناٖ ٔٛارٟٝ آٟ٘ب ثب ٔٛاؿ غقايي ًلٚ ُـٜ ؿك ٔمبيٌٝ 

رٟت ت٤ييٗ كاٜ ٞبي .  ٘فل ام افلاؿ ًبِٓ ث٤ٙٛاٖ ٌلٜٚ وٙتلَ ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلفتٝ اًت 62ؿك ٔمبيٌٝ ثب 

 ؿًتٝ ام ٔٛاؿ غقايي وٝ ؿك ٛي ٓجغب٘ٝ ، ٟ٘بك ٚ ُبْ ؿك 56 ثلاي ٣Odds ratioٕـٜ ا٘تمبَ ٚ ٔٙج٢ ٛغيبٖ 

 فمٚ ٔٛاؿ غقايي وٝ ثلاي ٟ٘بك Aرـَٚ  ) كٚم ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٌلفتٝ اًت ، ٔغبًجٝ ُـٜ اًت 3ٔـت 

 (ثىبك كفتٝ اًت كا فول ٕ٘ٛؿٜ اًت 

 . ثلاي ٔٔلف ويه ُىالتي ٔغبًجٝ ُـٜ اًت Odds ratioِٔؾْ ٌلؿيـٜ اًت وٝ ثبالتليٗ ٔيناٖ 

  ثلاي ٔٔلف ويه ُىالتي2X2تِىيُ رـَٚ 

 هَاخِْ هَسدّا كٌتشل كل

 ويه ُىالتي ؽٛكؿٜ ا٘ـ 42 5 47

 ويه ُىالتي ٘ؾٛكؿٜ ا٘ـ 16 53 69

115 58 58  

 

𝑂𝑅 =
42x53

5x16
= 27.8 

  ِٔؾْ ٔي ٌلؿؿ وٝ ؽٜل اثتال ثٝ ثيٕبكي ؿك ثيٗ افلاؿي وٝ ويه ُىالتي كا Odds ratioثب ٔغبًجٝ 

 .  ثبك ثيِتل ام افلاؿي اًت وٝ ٘ؾٛكؿٜ ا٘ـ 27.8ؽٛكؿٜ ا٘ـ 
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 : 2پيوست

 "توصيه هبیي جهت افشایص آگبهي هزدم بونظور پيطگيزي اس بزوس بيوبریهبي روده اي اس جوله تيفوئيذ و وبب " 

 .ٔٛاؿ غقايي ؽٛؿ كا ام فلٍُٚبٟٞبي ؿاكاي ُلايٚ ثٟـاُتي تٟيٝ ٚ ؽليـاكي ٕ٘بييـ  .1

 .ام ٔٔلف ٔغتٛيبت لٛٛي ٞبي وٌٙلٚ ٚ وٕپٛت ثبؿ ولؿٜ ؽٛؿؿاكي ٕ٘بيٙـ  .2

 .  ؿليمٝ ؿك آة ثزُٛب٘يـ20ثلاي إٛيٙبٖ ، ا٘ٛا١ وٌٙلٚ كا لجُ ام ثبم ولؿٖ ٚ ٔٔلف ثٝ ٔـت  .3

عتي االٔىبٖ ام ٔٔلف ثٌتٙي ٞبي ًٙتي ٚ ُيليٙي ؽبٔٝ اي ثؾّٔٛ ؿك فُٔ تبثٌتبٖ ؽٛؿؿاكي  .4

 . ٕ٘بئيـ 

 1ُيل پبًتٛكينٜ ِ٘ـٜ غبِجبً ثٝ ٣ٛأُ ثيٕبكينا آِٛؿٜ اًت عتٕبً ُيل پبًتٛكينٜ ِ٘ـٜ كا ثٕـت  .5

 . ؿليمٝ رُٛب٘ـٜ ٚ ًپي ٔٔلف ٕ٘بئيـ

 . ٕٞيِٝ ام ُيل ٚ فلآٚكؿٜ ٞبي ِجٙي پبًتٛكينٜ اًتفبؿٜ ٕ٘بئيـ  .6

 .ثلاي ٌُتِٛ ٚ آٔبؿٜ ًبمي ٚ ٛجؼ ٔٛاؿ غقايي ام آة ًبِٓ اًتفبؿٜ ٕ٘بئيـ  .7

 . ام ُ٘ٛيـٖ آة آُبٔيـ٘ي غيل ٜٕٔئٗ رـاً ؽٛؿؿاكي ٕ٘بئيـ  .8

آة صِٕٝ ٞب ٕٞيِٝ ًبِٓ ٘يٌت ، ٍٞٙبْ ٌٔبفلت ٚ ٌلؿٍ ؿك تبثٌتبٖ ٕٞٛاكٜ ام ًالٔت آة  .9

ٔٔلفي إٛيٙبٖ عبُٓ وٙيـ ٚ ؿك ٓٛكت ِٔىٛن ثٛؿٖ ام آة رُٛيـٜ ٚ يب آة ثٜلي ُـٜ ؿاكاي 

 . ِٔؾٔبت ثٟـاُتي  اًتفبؿٜ ٕ٘بئيـ 

ٍٞٙبْ ٌلؿٍ ؿك ؽبكد ُٟل تٛرٝ ؿاُتٝ ثبُيـ ام آة كٚؿؽب٘ٝ ٞب ثلاي آُبٔيـٖ اًتفبؿٜ ٕ٘ٙبئيـ ٚ  .10

 .  ؿليمٝ رُٛب٘يـٜ ٚ ٔٔلف وٙيـ 3ؿك ٓٛكت ٣ـْ ؿًتلًي ثٝ آة ٜٕٔئٗ آٖ كا ثٕـت 

ؿك تبثٌتبٖ ٍٞٙبْ ٌلؿٍ ؿك پبكوٟب ثٝ تبثّٛٞبي ِٞـاكؿٞٙـٜ ٚ ِٔؾْ وٙٙـٜ آة آُبٔيـ٘ي ؿك  .11

 . ف٘بي ًجن تٛرٝ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ام ٔٔلف آة ف٘بي ًجن رٟت آُبٔيـ٘ي رـاً ؽٛؿؿاكي ٕ٘بئيـ
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ًجنيزبتي كا وٝ ثٔٛكت ؽبْ ٔٔلف ٔي ُٛ٘ـ اثتـا ثب آة ًبِٓ ؽٛة ثِٛئيـ ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ٔٛاؿ  .12

ُلط وبُٔ ). پبن وٙٙـٜ ٚ ٗـ٣فٛ٘ي وٙٙـٜ ٚ ٌُتِٛي ٔزـؿ ًبٌِٕبمي ٚ ًپي ٔٔلف ٕ٘بئيـ 

 ( 3ؿك پيًٛت 

ثب ٌلْ ُـٖ ٞٛا ؽٜل ثلٚم ثيٕبكيٟبي اًٟبِي تِـيـ ٔي ُٛؿ ثٙبثلايٗ ام ؽٛكؿٖ ًجنيزبت ؽبْ  .13

 . لجُ ام ٌُتِٛي وبُٔ ٚ ٗـ٣فٛ٘ي ولؿٖ رـاً ؽٛؿؿاكي ٕ٘بئيـ 

وبٞٛ ًٚجنيزبت ؽبْ ٕٔىٗ اًت ؿاكاي ٔيىلة ٚ تؾٓ اٍُ٘ ثبُـ ثٙبثلايٗ ام ٔٔلف وبٞٛ ٚ ًجني  .14

 . ٌِ٘تٝ ٚ ًبٌِٕبمي ِ٘ـٜ رـاً ؽٛؿؿاكي وٙيـ 

ٍٞٙبْ پبن ولؿٖ ًجني ٚ وبٞٛ ٚ أخبَ آٟ٘ب ، ًٚبيُ ٚ اثناك وبك  ٚ ؿًتٟب ُـيـاً آِٛؿٜ ٔيِٛ٘ـ ِقا ام  .15

 . ؽٛكؿٖ ٚ آُبٔيـٖ ٍٞٙبْ وبك ٚ لجُ ام ٌُتِٛي ؿًتٟب ثب آة ٚ ٓبثٖٛ ، ؽٛؿؿاكي ُٛؿ

وبكؿ ٚ ًيٙي ٚ ًجـ ٚ ًبيل ًٚبئُ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ثلاي پبن ولؿٖ ًجنيزبت پي ام اتٕبْ وبك ثب ٔٛاؿ  .16

 . پبن وٙٙـٜ وبٔالً ٌُتِٛ ُٛؿ

ؽٛكاويٟبي ؽبْ يب پؾتٝ وٝ تًٛٚ ؿًت فلُٚبٖ ؿٚكٜ ٌلؿ ٣لٗٝ ٔي ُٛؿ ثٟـاُتي ٘جٛؿٜ ٚ ٔٔلف  .17

 . آٖ ربين ٘يٌت 

 ثٝ فلم٘ـاٖ ؽٛؿ آٔٛمٍ ؿٞيـ وٝ ٞلٌن ام فلُٚٙـٌبٖ ؿٚكٜ ٌلؿ ؽٛكاوي ٘ؾل٘ـ .18

وٛتبٜ ولؿٖ ٘بؽٗ ٞب ٚ تٕين ٍٟ٘ـاُتٗ آٟ٘ب ثٝ پيٍِيلي ام اثتالء ثٝ ثيٕبكيٟبي اًٟبِي ثؾّٔٛ ٘نؿ  .19

 . وٛؿوبٖ وٕه ٔي وٙـ

 . للاك ؿاؿٖ ٔٛاؿ غقايي ٌُتٝ ِ٘ـٜ ؿك وٙبك ٔٛاؿ غقايي تٕين ؿك ؿاؽُ يؾضبَ ؽٛؿؿاكي وٙيـ  ام .20

ام تٕبى ٔٛاؿ غقايي ؽبْ ثب . غقاي پؾتٝ ًبِٓ ثب وٛصىتليٗ تٕبى ثب غقاي ؽبْ ، آِٛؿٜ ٔي ٌلؿؿ .21

 . ٔٛاؿ غقائي پؾتٝ ؽٛؿؿاكي وٙيـ

ٚلتي غقاٞـــبي پؾتٝ ُـٜ ؿك ؿكرٝ علاكت اٛبق ًلؿ ٔي ُٛ٘ـ ٔيىلٚثٟب ُل١ٚ ثٝ كُـ ٚ تىخيل  .22

 . ٔي ٕ٘بيٙـ ٚ ٞل صٝ ثيِتل ثبلي ثٕب٘ـ ؽٜل ٌٕٔٛٔيت ؿك احل ؽٛكؿٖ ايٗ ١ٛ٘ غقاٞب ثيِتل ٔي ُٛؿ
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ثٌيبكي ام ٔٛاؿ غقايي ؽبْ ثؾّٔٛ ٌُٛت ٔل٥ آِٛؿٜ ثٝ ٔيىلٚثٟبي ثيٕبكينا اًت ٚ اٌل ؽٛة پؾتٝ  .23

 . ِ٘ٛؿ ٕٔىٗ اًت ٔٔلف آٖ ٔٛرت ثيٕبكي ُٛؿ

 . ٔٛاؿ غقائي كا ام ؿًتلى عِلات ، رٛ٘ـٌبٖ ٚ ًبيل عيٛا٘بت ؿٚك ٍٟ٘ـاكيـ .24

 . ا٘ٛا١ ٌُٛت ٔٙزٕـ ثبيـ لجُ ام پؾتٗ ام عبِت ا٘زٕبؿ ؽبكد ُٛؿ .25

 .  ؿليمٝ ثزُٛب٘يـ تب ثٝ ثيٕبكي وِٙـٜ ثٛتِٛيٌٓ ٔجتال ِ٘ٛيـ5وِه ٔبي٢ كا لجُ ام ٔٔلف ثٝ ٔـت  .26

 . ام كيؾتٗ آُغبَ ٚ مثبِٝ ؿك كٚؿؽب٘ٝ ٞب ، رٛيٟب ٚ ٤ٔبثل ٚ أبوٗ ٣ٕٛٔي رـاً ؽٛؿؿاكي وٙيـ  .27

 : ٌُتِٛي ؿًتٟب ؿك ٔٛاكؿ فيُ اِنأي اًت  .28

 ٝپي ام تٕبى ثب ٔٛاؿ غقايي ؽبْ ٚ ٌِ٘ت 

  پي ام كفتٗ ثٝ تٛاِت 

 پي ام تٕبى ثب ٞل ١ٛ٘ ٔٛاؿ مائـ 

 ٝپي ام ت٤ٛيٖ وٟٙٝ ٚ پُٛه ثض 

  ؿك ٓٛكتيىٝ ؿك رليبٖ تٟيٝ ٚ آٔبؿٜ ًبمي ٔٛاؿ غقايي ٚلفٝ اي ؿك وبك ايزبؿ ُٛؿ. 
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 "اطالعيه بهذاضتي سبلوســبسي سبشیجـــبت "  :       3پيوست 

٠٘ل ثٝ ايٙىٝ ثلاي آثيبكي ٚ تغقيٝ ًجنيزبت ، اغّت ام آثٟبي آِٛؿٜ ٚ وٛؿٞبي اٌ٘ب٘ي ٚ عيٛا٘ي اًتفبؿٜ 

ٚ ٣الٜٚ ثل آٖ ، عيٛا٘بت اّٞي ٚ ٚعِي ؿك ٔناك١ وِت ًجنيزبت كفت ٚ آٔـ ٔي ٕ٘بيٙـ ، ِقا ايٗ ٔغٔٛالت 

وِبٚكمي ثٝ ا٘ٛا١ ٚ الٌبْ تؾٓ اٍّٟ٘ب ٚ ٔيىلٚثٟب آِٛؿٜ ٌٞتٙـ ٚ ٔٔلف وٙتلَ ِ٘ـٜ آٟ٘ب ثٔٛكت ؽبْ ا٣ٓ ام 

ٕٞلاٜ ثب ًبالؿ يب ثٔٛكت آة  )وبٞٛ ، ٞٛيذ  ًجني ؽٛكؿٖ ، ًبالؿ فُٔ ، تنئيٗ ٟلف غقا ، ٕٞلاٜ ًب٘ـٚيش ،

ثب٣ج اثتالء  ثٝ اٍّٟ٘بي كٚؿٜ ٚ ثيٕبكيٟبي ٣فٛ٘ي كٚؿٜ اي ٔخُ ا٘ٛا١ اًٟبِٟب ، عٔجٝ ، ... ، وّٓ ، ٌُ وّٓ ٚ  (ٞٛيذ 

ثبالؽلٜ ثلٚم ٚ اُب٣ٝ اپيـٔي ثيٕبكيٟبي ٔقوٛك ؿك رب٤ٔٝ ٔيٍلؿؿ، ثـيًٙٛيّٝ ثٝ ٞٓ .... ُجٝ عٔجٝ ، ٚثب ، اِتٛك ٚ 

ٔيٟٙبٖ ٣نين تٛٓيٝ ٚ تأويـ ٔيِٛؿ ثلاي رٌّٛيلي ام ٔجتال ُـٖ ثٝ اٍّٟ٘ب ٚ ثيٕبكيٟبي كٚؿٜ اي عتٕبً ًجنيزبتي 

 (پبوٌبمي ، اٍُ٘ مؿايي ، ٗـ٣فٛ٘ي ، ٌُتِٛ )كا وٝ ٔيؾٛاٞٙـ ثٔٛكت ؽبْ ٔٔلف وٙٙـ ثٜليمٝ ميل ًبٌِٕبمي

 . ولؿٜ ٚ ًپي ثٕٔلف ثلًب٘ٙـ 

 . اثتـا ًجنيزبت كا ثؾٛثي پبن ولؿٜ ٌُتِٛ ؿٞيـ تب ٔٛاؿ مائـ ٚ ٌُ ٚ الي آٖ ثلٛلف ُٛ ؿ– 1

 لٜلٜ ٔبي٢ ٟلفِٛئي ٤ِٕٔٛي ثٝ آٖ اٗبفٝ 5 تب 3 ِيتلي كيؾتٝ ثبماء  ٞل ِيتل 5 ًپي آ٘لا ؿك يه ٟلف – 2

 ؿليمٝ ًجني 5ٔـت . ولؿٜ ٚ ٟلف كا ام آة پل ولؿٜ لـكي ثٟٓ ثن٘ٙـ تب تٕبْ ًجني ؿك ؿاؽُ وفبة للاك ٌيلؿ 

كا ؿك وفبة ٍٟ٘ـاكي ًپي ًجني كا ام كٚي وفبة ر٢ٕ آٚكي ٚ وفبة كا تؾّيٝ ولؿٜ ٚ ٟلف ٚ ًجني كا ٔزـؿاً 

  (اٍُ٘ مؿائي). ثب اة ًبِٓ ٌُتِٛ ؿٞيـ تب تؾٓ اٍُ٘ ٞب ٚ ثبليٕب٘ـٜ ٔبي٢ ٟلفِٛئي ام آٟ٘ب رـا ُٛ٘ـ

 ؿكٓـ كا ؿك 70پٛؿك پلوّليٗ  (٘ٔف لبُك صبيؾٛكي) ثلاي ٗـ٣فٛ٘ي ٚ ام ثيٗ ثلؿٖ ٔيىلٚثٟب ،  يه ٌلْ – 3

ًپي ًجني اٍُ٘ مؿائي .  ِيتلي پل ام آة كيؾتٝ وبٔالً عُ وٙيـ تب ٔغَّٛ ٗـ٣فٛ٘ي وٙٙـٜ ثـًت آيـ5ٟلف 

تٛٗيظ .  ؿليمٝ ؿك ٔغَّٛ ٗـ٣فٛ٘ي وٙٙـٜ اؽيل للاك ؿٞيـ تب ٔيىلٚثٟبي آٖ وِتٝ ُٛ٘ـ5ُـٜ كا ثلاي ٔـت 

 ؿكٓـ يب ؿٚ لبُك ٔلثبؽٛكي 10آ٘ىٝ اٌل پلوّليٗ ؿك ؿًتلى ٘جبُـ ٔي تٛا٘يـ ام يه لبُك ٔلثبؽٛكي آة هاَٚ 

ثزبي يه ٌلْ پلوّليٗ ٚ يب ٞل ٔبؿٜ ٗـ٣فٛ٘ي وٙٙـٜ ٔزبم ؿيٍلي وٝ ؿك ؿاكٚؽب٘ٝ ٞب ٚ ًٛپل ) ؿكٓـ 5آة هاَٚ 

 . ٔبكوتٟب ٚ ثمبِيٟب ٚرٛؿ ؿاكؿ ٛجك ؿًتٛكا٤ُِٕ ٔٔلف آٖ اًتفبؿٜ وٙيـ

 .  ًجني ٗـ٣فٛ٘ي ُـٜ كا ٔزـؿاً ثب آة ًبِٓ ثِٛئيـ تب ثبليٕب٘ـٜ وّل ام آٖ رـا ُٛؿ ٚ ًپي ٔٔلف ٕ٘بئيـ– 4
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  :  4پيوست 

 "فزم گشارش فوري طغيبى بيوبریهبي هنتقله اس آة و غذا " 

 ............................داًطكذُ ػلَم پضضكي ٍ خذهات تْذاضتي دسهاًي  / هؼاًٍت تْذاضتي داًطگاُ 
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                 ًام ٍ ًام خاًَادگي تٌظين كٌٌذُ                                                ًام ٍ ًام خاًَادگي تاييذ كٌٌذُ فشم                                            تاسيخ تكويل

                                    اهضاء                                                                                   اهضاء

  ٚ َاتفبق افتبؿٜ اًت ٘بْ ٔغُ ؿك رـَٚ فول ٌلؿؿ   (... اٌل ٛغيبٖ ؿك ٔلآً ٚ يب ٔغُ ؽبٓي صٖٛ ٔلآً ٣ناؿاكي ، ٔلآً ٣لًٚي ، ٔـكًٝ ، ٚاعـ ؿِٚتي ، ٚاعـ ٓٙفي ، ٔٙن . 
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  :5پيوست 

 "فزم گشارش نهبیي طغيبى بيوبریهبي هنتقله اس غذا " 

 بسمه تعالي 

 ..............داًطكذُ ػلَم پضضكي ٍ خذهات تْذاضتي دسهاًي / هؼاًٍت تْذاضتي داًطگاُ 

  " فزم گشارش نهبیي طغيبى بيوبریهبي هنتقله اس غذا "
 :هطخصبت هنطقه بزوس طغيبى

 :تؼذاد خاًَاس : دس هؼشض خطش  خوؼيت : هحل ٍقَع  :سٍستا  :ضْش :ضْشستاى

 :هطخصبت بيوبري 

 :تؼذاد هَاسد هٌدش تِ فَت  :تؼذاد تستشي ضذگاى  :تؼذاد هثتالياى  : ًام تيواسي 

 : ػاهل طغياى 
 

 :نتبیج بزرسي هبي هحيطي 

 :هٌثغ آلَدگي 

 :داليل اًتقال آلَدگي 

 :اسصياتي احتوال آلَدگي غزا دس فشآيٌذ تْيِ ٍ تَصيغ 

 

 :نتبیج بزرسي هبي اپيذهيولوصیك در خصوظ عبهل انتقبل بيوبري 

 

 :نتبیج بزرسي هبي آسهبیطگبهي 

  :(كيلَگشم)هيضاى هَاد غزايي هؼذٍم ضذُ :                          تؼذاد كل هَاسد ًوًَِ تشداسي هَاد غزايي اًدام ضذُ 

  :(كيلَگشم)هيضاى هَاد غزايي ضثط ٍ تَقيف ضذُ :                                                               ًتايح ًوًَِ ّاي هَاد غزايي 

 

 
 

 :هذاخالت اصالحي انجبم ضذه 

 

 

 :توضيحبت 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگي تٌظين كٌٌذُ                                          ًام ٍ ًام خاًَادگي تاييذ كٌٌذُ                        تاسيخ تكويل

                     اهضاء                                                                                    اهضاء    

 



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا
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 "فلوچبرت اقذاهبت بهذاضت هحيطي در هنگبم بزوس طغيبى   "  :  6پيوست 

 

 
 



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا
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 "ليست تجهيشات هورد نيبس بزاي هقببله و كنتزل طغيبنهبي هواد غذایي   "  :    7پيوست 

 ردیف
ابشار یب هواد هورد 

 نيبس

تعذاد / هقذار 

 پيطنهبدي
 ابشار یب هواد هورد نيبس ردیف

تعذاد / هقذار 

 پيطنهبدي

1 
ظشف استشيل ًوًَِ 

تشداسي غزا 
 1صافي  16 10

 2هاسك  17 1اًثش  2

 18 1چشاؽ الكلي  3
. اًثش ٍ سين ٍ سشب  )اتضاس پلوپ

 (هْش ٍ هَم
1 

 1ٍسيلِ ًقليِ هٌاسة  19 50دستكص يكثاس هصشف  4

 1 اذ هتش –پي  20 1كلذتاكس حول ًوًَِ غزا  5

6 
ضيطِ ٍ ظشٍف ًوًَِ 

تشداسي اب 
 1تشهَهتش ديديتالي  21 10

 1رسُ تيي  22 1كيت كلش سٌح  7

قشظ يا هؼشف كلش سٌدي  8
تؼذاد / تِ هيضاى 

 1فٌذک يا كثشيت  23 الصم

 1سوپاش فاگيٌگ  24 1كلذتاكس حول ًوًَِ اب  9

 2هاطيك  25 4يخ خطك  10

 1چسة ضيطِ اي ٍ كاغزي  26 1سوپاش دستي  11

كاغز دس سايضّاي هختلف  27 1سوپاش پطتي هَتَسي  12
تؼذاد / تِ هيضاى 

 الصم

13 
 –فايكام )سوَم هَسد ًياص 

 (.. سيوپشاتَس ٍ–سالفاک 

تؼذاد / تِ هيضاى 

تشچسة ًوًَِ تشداسي  28 الصم
تؼذاد / تِ هيضاى 

 الصم

14 
 –پشكلشيي )هَاد گٌذ صدا 

 (... دكًَكس ٍ

تؼذاد / تِ هيضاى 

 29 الصم
 )فشهْاي قاًًَي هَسد ًياص 

 (..تَقيف ٍ

تؼذاد / تِ هيضاى 

 الصم

 30 1ّوضى  15
ويت تِؾيْ ًلي٢ آِٛؿٌي 

 ٔيىلٚثي ٔٛاؿ غقايي

تؼذاد / تِ هيضاى 

 الصم

 



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا
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 "چك ليست پبیص ، قبل اس بزوس طغيبى بيوبریهبي هنتقله اس غذا   "  :    8پيوست 

 

 ...................ضواسُ تواس ..................... ًام  ٍ ًام خاًَادگي كاسضٌاس تشًاهِ ..................  ٍاحذ تْذاضت هحيط 

 ..........سوت ................. هحل خذهت ................. تاسيخ تكويل ..................... ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويل كٌٌذُ  

 ايي فشم تايذ تصَست خَد اسصياتي ٍ اسصياتي تاصسسيي هافَق  ّش ضص هاُ يكثاس تكويل ضَد: تزكش 

: ّواٌّگي تيي تخطي -الف

   ؽيل ؟   ثّي  وٕيتٝ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا تِىيُ ُـٜ اًت آيب

   ؽيل   ثّي   ؟ ٓٛكتزٌّٝ وٕيتٝ ثلاي ا٣٘ب ثٔٛكت ٔىتٛة اكًبَ ُـٜ اًتآيب

   ؽيل ثّي  .....  ؿكٓـ پيِلفت؟ ٔٔٛثبت وٕيتٝ ٔٛكؿ پيٍيلي ٚ الـاْ للاك ٌلفتٝ اًت آيب

   ؽيل ؟  ثّي  ٕ٘بيٙـٜ ٚاعـ ثٟـاُت ٔغيٚ ؿك رٌّٝ ع٘ٛك ؿاُتٝ اًت آيب

 :ّواٌّگي دسٍى تخطي: ب

  ؽيل ؟ ثّي  فيلثٚ  تِىيُ ُـٜ اًت ٚاعـٞبي وٕيتٝ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا ثب ع٘ٛك آيب 

  ؽيل ؟    ثّي  ١ٛٗٛٔ ؿك ُٛكاي ًالٔت ٚ أٙيت غقائي ٜٔلط ُـٜ اًت آيب

  ؽيل ؟     ثّي  ٓٛكتزٌّٝ وٕيتٝ ثلاي ا٣٘ب ثٔٛكت ٔىتٛة اكًبَ ُـٜ اًتآيب

  ؽيل ثّي  ......   ؿكٓـ پيِلفت؟  ٔٔٛثبت وٕيتٝ ٔٛكؿ پيٍيلي ٚ الـاْ للاك ٌلفتٝ اًتآيب

  ؽيل ا٘ـ ؟      ثّي  ا٣٘ب ٚ ٔـ٣ٛيٗ  رٌّٝ ثٝ ُىُ وبُٔ ع٘ٛك ؿاُتٝ آيب

: تين اسصياتي -ج

  ؽيل ؟      ثّي  تيٓ اكميبثي ؿك ًٜظ ُٟلًتبٖ تِىيُ ُـٜ اًت آيب

   ؽيل  ؟       ثّي  ا٣٘ب ٔٛكؿ ٠٘ل ؿك تيٓ ٔقوٛك ع٘ٛك ؿاك٘ـآيب

   ؽيل  ؟    ثّي  اٛال٣بت تٕبى ا٣٘ب ثٔٛكت وبُٔ اؽق ٚ ؿك اؽتيبك تٕبٔي ا٣٘ب للاك ٌلفتٝ اًتآيب

  ؟ام اٛال٣بت تٕبى افلاؿ تيٓ ؿك ٚاعـ ثٟـاُت ٔغيٚ رٟت اًتفبؿٜ ؿك ٔٛال٢ ٗلٚكي ٔٛرٛؿ ٔي ثبُـ  ٌ٘ؾٝ ايآيب



    دستَسالؼول اقذاهات تْذاضت هحيطي تِ هٌظَس پيطگيشي ٍ كٌتشل تيواسيْاي هٌتقلِ اص غزا
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  ؽيل     ثّي 

  ؽيل  ؟    ثّي (ؿٚك ٔيني ٚ ٔيـا٘ي ) ٔب٘ٛك فلٗي ثلاي اكتمب تٛإ٘ٙـي ا٣٘ب ثلٌناك ُـٜ اًت آيب

: اطالع سساًي ٍ آهَصش- د

  وبكُٙبًبٖ ٚ تيٓ ثٟـاُتي: 

  ؽيل ؟    ثّي  ا٣٘ب تيٓ ٚ وبكُٙبًبٖ ثٟـاُتي ؿكثبكٜ آَٛ وٙتلَ ٛغيبٖ آٔٛمٍ ؿيـٜ ا٘ـ آيب

  ؽيل ؟    ثّي  ؿًتٛك ا٤ُِٕ ٌبْ ثٝ ٌبْ وٙتلَ ٛغيبٖ ٛلاعي ٚ ؿك ٔغُ ٘ٔت ُـٜ اًت آيب

  ؽيل  ؟    ثّي (...  وتبثضٝ ٚ–رنٜٚ  ) ام ًبيل فلٓتٟبي آٔٛمُي اًتفبؿٜ ُـٜ اًت آيب

  ؽيل ؟  ثّي  ًٜظ اٛال٣بت ٚ تٛإ٘ٙـي وبكُٙبًبٖ ثٟـاُتي ثٔٛكت ًبِيٙٝ اكميبثي ُـٜ اًت آيب

 ْآٔٛمٍ ٣ْٕٛ ٔلؿ 

؟ ثلكًي ؿكؽّٔٛ اٌبٞي ٚ  رب٤ٔٝ ؿك ؽّٔٛ ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا ٚ كُٟٚبي پيٍِيلي ا٘زبْ ُـٜ اًتآيب

  ؽيل     ثّي 

  ؽيل ؟     ثّي  اٛال١ كًب٘ي ٣ٕٛٔي ام ٛليك كًب٘ٝ ٞب ا٘زبْ ُـٜ اًت آيب

  ؽيل ؟    ثّي  ٌٔتٙـات ٔلثٛٛٝ ؿك ٔغُ ٔٛرٛؿ ٔي ثبُـ آيب

  ؽيل ؟     ثّي  ؿك ؽّٔٛ تبحيل آٔٛمُٟبي اكائٝ ُـٜ ثلكًي ا٘زبْ ُـٜ اًتآيب

 ٍٓٙٛف  آٔٛم 

  ؽيل ثّي   ؟     ؿك ٜٔٙمٝ آٔٛمٍُبٜ آٙبف ف٤بَ يب ؿٚكٜ آٔٛمُي ثلٌناك ُـٜ اًتآيب

 ................... ؟ صٙـ ؿكٓـ ام ُبغّيٗ ؿك آٔٛمٍُبٜ آٙبف ُلوت ولؿ٘ـ

  ؽيل  ؟ ثّي  كًب٘ٝ ٞبي آٔٛمُي ثلاي ٌلٟٚٞبي ٞـف ٔؾتّف تٟيٝ ٚ ؿك اؽتيبك آٟ٘ب للاك ٌلفتٝ اًت آيب

  ؽيل ؟    ثّي  ٌٔتٙـات كًب٘ٝ ٞبي ٔقوٛك ؿك ٔغُ ٔٛرٛؿ اًت آيب

 ( ؿك صٝ تبكيؾٟبئي –ثلاي صٝ ٌلٟٚٞبي ) ؟ ام ٛلف ٔلون ثٟـاُت والى يب ؿٚكٜ آٔٛمُي ثلٌناك ُـٜ اًتآيب

 

  ٝ٘آٔٛمٍ آغبة كًب: 

  ؽيل ؟             ثّي آيب اٛال٣بت كًب٘ٝ ٞبي ٔغّي ٔٛرٛؿ ٔيجبُـ 

  ؽيل ؟ ثّي آيب ٜٔبِت ٚ ثٌتٝ آٔٛمُي رٟت آغبة كًب٘ٝ تٟيٝ ٚ ؿك اؽتيبكُبٖ للاك ٌلفتٝ اًت 
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  ؽيل ؟      ثّي ٟ٘ب ثلٌناك ُـٜ اًت آآيب ؿكٓٛكت ِنْٚ وبكٌبٜ آٔٛمُي ثلاي 

 :تدْيضات ٍ هٌاتغ :ح

  ؽيل    ثّي  (7پيًٛت )  ؟آيب ًٚبيُ ٔٛكؿ ٘يبم ثٝ ت٤ـاؿ ٚ ٔمـاك ٔٛكؿ ٘يبم ؿك ٔغُ ٔٛرٛؿ ٔيجبُـ

  ؽيل ؟       ثّي آيب تبكيؼ تِٛيـ ٚ ا٘م٘ب ٔٛاؿ ٔٔلفي وٙتلَ ُـٜ اًت 

  ؽيل ؟     ثّي وٙتلَ ُـٜ اًت  (َُ ٔبٞٝ  )آيب ًٚبيُ ٚ اثناك آالت ثٔٛكت ؿٚكٜ اي 

   ؽيل ؟    ثّي آيب ًٚبيُ ٔىب٘يىي وٝ ٘يبم ثٝ ت٤ٕيل ؿاك٘ـ ٔٛكؿ ت٤ٕيل ٚ كف٢ ٣يت للاك ٌلفتٝ اًت

  ؽيل ؟  ثّي  ؿليمٝ أىبٖ پقيل ٔي ثبُـ15آيب ؿًتلًي ثٝ ًٚبيُ ثٝ كاعتي ٚ ٟلف ٔـت عـاوخل 

  ؽيل ؟                ثّي ٔٛاؿ ٚ ًٚبيُ ٔٙبًت ٔي ثبُـ  آيب ُلايٚ ٔغُ ٚ ا٘جبك ٍٟ٘ـاكي

  ؽيل ؟       ثّي آيب ٟلٚف ٍٟ٘ـاكي ٔٛاؿ ٔٔلفي ًبِٓ ٚ ٔٙبًت ٔي ثبُـ 

: ًظاست ٍ تاصسسي : ٍ

  ؽيل ؟      ثّي آيب ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبى ؿك ٜٔٙمٝ ثٔٛكت وبُٔ ُٙبًبئي ُـٜ اًت 

ثلكًي وبُٔ )؟ ا٘زبْ ُـٜ اًت .. آيب ٠٘بكت ٚ وٙتلَ ثٟـاُت ٔغيٜي ثل ٔلاون ٚ أبوٗ عٌبى ٛجك ؿًتٛك ا٤ُِٕ ٚ

  ؽيل            ثّي ( پلٚ٘ـ5ٜعـالُ 

  ؽيل ؟   ثّي آيب پيٍيلي ٚ الـأبت لب٘ٛ٘ي المْ ؿك ؽّٔٛ كف٢ وبُٔ ٘ٛالْ ث٤ُٕ أـٜ اًت

  ؽيل ؟   ثّي آيب ؿك ؽّٔٛ ًبٔب٘ـٞي ؿًتفلُٚبٖ ٔٛاؿ غقائي پيٍيلي ٚ الـاْ ُـٜ اًت 

 :هستٌذ ساصي ٍ گضاسش دّي : ص

  ؽيل ؟    ثّي آيب صه ِيٌت اكميبثي ثٝ ٣ٙٛاٖ ؽٛؿ اكميبثي ٞل َُ ٔبٜ يىجبك تىٕيُ ُـٜ اًت 

  ؽيل ؟         ثّي آيب لجال ؿك ايٗ ٜٔٙمٝ ٛغيبٖ ٔٛاؿ غقائي كػ ؿاؿٜ اًت 

 ٣ىي ٚ – ٌناكُبت – صه ِيٌت ٞب – ٟ٘بئي –ٌناكٍ اِٚيٝ )آيب ٌٔتٙـات ٛغيبٟ٘بي لجّي ؿك ٔغُ ٔٛرٛؿ ٔي ثبُـ 

  ؽيل                     ثّي فيّٓ
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 "چك ليست ارسیببي اوليه و بزرسيهبي هحيطي   "  :    9پيوست 

 

 .................هحل خذهت ................. تاسيخ تكويل ..................... ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويل كٌٌذُ  

 ...................ضواسُ تواس .......... سوت  

 :هطخصات هحل تشٍص:الف 

 كًٚتب            ٔغُ ٚل١ٛ                  آؿكى ٔغُ ثلٚم ٛغيبٖ ٚ ُٕبكٜ ٞبي تٕبى/ُٟل 

 (٘بْ ٚ ٘بْ ؽب٘ٛاؿٌي ثٝ إ٘٘بْ آؿكى ٚ ُٕبكٜ تٕبى پنُه ٚ وبكُٙبى ثٟـاُت ٔغيٚ ٔلون)ِٔؾٔبت ٔلون ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٜٔٙمٝ 

 :هطخصات هٌثغ ٍ ضثكِ تاهيي آب - ب

 آيب آَٛ ثٌٟبمي ٔٙبث٢ تبٔيٗ ك٣بيت – ٔي ثبُـ يب لٙبت صِٕٝ ٔٙج٢ تبٔيٗ آة صبٜ   -   ٘ـاكؿ ِِٛٝ وِي آة ُٟلي ؿاكؿ 

 ................ؿك ٓٛكت ؿاُتٗ صبٜ ت٤ـاؿ    -    ٘ـاكؿ صبٜ آة اؽتٔبٓي ؿاكؿ   -        ؽيل ُـٜ اًت ؟ ثّي 

          ؽيل تبًيٌبت وّلم٘ي ؿك ٔغُ ٚرٛؿ ؿاكؿ ؟ ثّي  -        ؽيل  آيب صبٜ ثٌٟبمي ُـٜ اًت ؟ ثّي 

         ؽيل تبًيٌبت وّلم٘ي ثٝ ُىُ وبُٔ وبك ٔي وٙـ ؟ ثّي 

 ...................    ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٔٙج٢ تبٔيٗ ٞل وـاْ      ؽيل  آيب ُجىٝ آة ُلة ٚ ٌُتِٛي رـاٌب٘ٝ ؿك ٔغُ ٚرٛؿ ؿاكؿ ؟ ثّي 

 .................. يب   فّنيرٙي ٔؾنٖ  ثتٙي  -  مٔيٙي ١ٛ٘ ٔؾنٖ  ٞٛائي  - ؽيل آيب ٔؾنٖ فؽيلٜ ؿك ٔغُ ٚرٛؿ ؿاكؿ؟ ثّي 

     -        ؽيل آيب ُلايٚ ثٌٟبمي  ٚ أٙيت ٔؾنٖ ك٣بيت ُـٜ اًت؟ ثّي 

          ؽيل ؿكٓٛكت ٚرٛؿ ٔٙج٢ تبٔيٗ يب ٔؾنٖ آيب عليٓ ك٣بيت ُـٜ اًت ؟ ثّي 

 ؽلٚري ٔٙبث٢  فؽيلٜ ٚ عـالُ ؿك ًٝ ٘مٜٝ –ثٌتٝ ثٝ ٤ًٚت ٔغُ عـالُ ؿك ٘مبٙ ٚكٚؿي ُجىٝ ثٝ ٔزت٢ٕ  )ٔيناٖ وّل ثبليٕب٘ـٜ فول ُٛؿ 

  ............................................(ُجىٝ ٔٔلف 

 ؽلٚري ٔٙبث٢  –ثٌتٝ ثٝ ٤ًٚت ٔغُ عـالُ ؿك ٘مبٙ ٚكٚؿي ُجىٝ ثٝ ٔزت٢ٕ  )اِتٛك ٚ ُيٕيبئي ا٘زبْ ُـٜ اًت؟ - ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ٔيىلٚثي

          ؽيل ثّي  (فؽيلٜ ٚ عـالُ ؿك ًٝ ٘مٜٝ ُجىٝ ٔٔلف 

 :ٍضؼيت دفغ فاضالب : ج

          ؽيل ؿف٢ ثٝ صبٜ ربفة يب ُجىٝ ُٟلي ٔي ثبُـ؟ ثّي    -      ؽيل تٔفيٝ ؽب٘ٝ ؿك ٔغُ ٚرٛؿ ؿاكؿ ؟ ثّي 

          ؽيل آيب ر٢ٕ آٚكي ٚ ؿف٢ فبٗالة ثٟـاُتي ٔيجبُـ؟ ثّي 
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 (اص سِ سٍص قثل اص تشٍص اٍليي هَسد تيواسي يا ػالئن تيواسي  ): ٍضؼيت هصشف غزا :د

 هحل هصشف هحل تْيِ ًَع غزا ٍػذُ غزائي سٍص

هدوَع تؼذاد 

افشادي كِ ايي 

ٍػذُ سا هصشف 

 كشدُ اًذ

چِ تؼذاد اص 

افشاد هصشف 

كٌٌذُ دچاس 

ػالئن تيواسي 

 ضذُ اًذ

 اٍل

      ٓجغب٘ٝ

      ٟ٘بك

      ُبْ

ًبيل ٣ٚـٜ ٞب 

 ُٚ٘ٛيـ٘يٟب
   

  

 دٍم

      ٓجغب٘ٝ

      ٟ٘بك

      ُبْ

ًبيل ٣ٚـٜ ٞب 

 ُٚ٘ٛيـ٘يٟب
   

  

 سَم

      ٓجغب٘ٝ

      ٟ٘بك

      ُبْ

ًبيل ٣ٚـٜ ٞب 

 ُٚ٘ٛيـ٘يٟب
   

  

  هالحظات

  

 ..................................٘بْ ٚ آؿكى فلٍُٚبٞي وٝ ٔٛاؿ غقائي ام آٖ تٟيٝ ُـٜ اًت ؟ 
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 .......................٘بْ ٚ آؿكى فلٍُٚبٞي وٝ ٔيٜٛ ٚ ًجنيزبت ام آٖ تٟيٝ ُـٜ اًت ؟ 

      ؽيل آيب ٌٙـمؿايي ٔيٜٛ ٚ ًجنيزبت ا٘زبْ ُـٜ اًت ؟ ثّي 

تِٛـ / ٣لًٚي /ايب افلاؿ ٔجتال ؿك ٞفتٝ ٌقُتٝ ام كًتٛكاٖ ٚ يب ٔلون تٟيٝ تٛمي٢ ٔٛاؿ غقايي غقاي آٔبؿٜ تٟيٝ ولؿٜ ا٘ـ ٚ يب ؿك ٔزبِي ٟٕٔب٘ي 

       ؽيل ُلوت ؿاُتٝ ا٘ـ ؟ ثّي ... ٚ

 .......................................................................................................................ؿك ٓٛكت رٛاة ٔخجت آؿكى ٔغُ

 (هحل هطكَک  )ٍضؼيت تْساصي هحل تْيِ غزا : ُ

      ؽيل ؿاكؿ؟ ثّي  (وف ٚ ؿك ٚ ؿيٛاك)آيب ٔغُ ُلايٚ ثٌٟبمي 

      ؽيل آيب ا٘جبك ٍٟ٘ـاكي ُلايٚ ثٌٟبمي كا ؿاكؿ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ٤ٗٚيت ؿف٢ فبٗالة ٔغُ ٔٙبًت ٔي ثبُـ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب تٟٛيٝ ٔغُ ثٔٛكت ّٜٔٛة ا٘زبْ ٔيِٛؿ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ؿكٚ پٙزلٜ ٞب  ًبِٓ ٚ ؿاكاي تٛكي ٔي ثبُـ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ٠٘بفت ٚ ٌٙـ مؿائي ٔغُ ثٔٛكت ّٜٔٛة ا٘زبْ ٔيِٛؿ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ر٢ٕ اٚكي ؛ ٍٟ٘ـاك ي ٚ ؿف٢ پٌٕب٘ـ ثٔٛكت ثٟـاُتي ٔيجبُـ؟ ثّي 

 :ٍضؼيت سالهت كاسكٌاى : ٍ

      ؽيل آيب وّيٝ ُبغّيٗ وبكت ٤ٔبيٙٝ پنُىي ؿاك٘ـ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب وبكوٙبٖ ام پَُٛ ٔٙبًت اًتفبؿٜ ٔيىٙٙـ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب فلؿي ؿك كٚمٞبي اؽيل ثٝ ٔز٣ٕٛٝ اٗبفٝ ُـٜ اًت ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ٤ٗٚيت ثٟـاُت فلؿي وبكوٙبٖ ّٜٔٛة ٔي ثبُـ ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ام ثيٗ وبكوٙبٖ فلؿي ؿك يه ٞفتٝ اؽيل ٣الئٓ ثيٕبكي ؿاُتٝ اًت ؟ ثّي 

 ...................................  ٣ّت ؟      ؽيل آيب ام ثيٗ وبكوٙبٖ فلؿي ؿك يه ٞفتٝ اؽيل غيجت يب ٔلؽٔي  ؿاُتٝ اًت ؟ ثّي 

 ...................................   ِٔؾٔبت پنُه ٤ٔبِذ      ؽيل آيب  فلؿ ثيٕبك ثٝ پنُه ٔلار٤ٝ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ؿكٔبٖ ُـٜ اًت ؟ ثّي 

 :ٍضؼيت تْذاضت اتضاس ٍ تدْيضات :ص

      ؽيل آيب ٟلٚف ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ام رٙي ٔٙبًت ٔي ثبُٙـ ؟ ثّي 
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      ؽيل آيب ٟلٚف ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ًبِٓ  ٔي ثبُٙـ؟ ثّي 

      ؽيل آيب ٟلٚف ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ثٝ ٛلم ٓغيظ  ٌٙـمؿائي ٚ ٌُتِٛ  ٔي ُٛ٘ـ؟ ثّي 

      ؽيل  ٚ پبوٌبمي ثٔٛكت ٓغيظ ا٘زبْ ُـٜ اًت؟ ثّي  cleaningآيب لجُ ام ٌٙـ مؿائي 

      ؽيل آيب ٔين ٚ ًٚبيُ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ثلاي أبؿٜ ًبمي ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ غقاي أبؿٜ ُـٜ ِٔتلن اًت؟ ثّي 

      ؽيل آيب ٌٙزبيَ فلينك ٚ يؾضبَ ٔتٙبًت ثب عزٓ ٔبؿٜ اِٚيٝ يب غقاًت ؟ ثّي 

      ؽيل آيب يؾضبَ ٚ فلينك ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ًبِٓ ؿاكاي ؿٔب ًٙذ ٚ ثِىُ ٓغيظ وبك ٔي وٙـ؟ ثّي 

 : ٍضؼيت سالهت هَاد غزائي–ح 

      ؽيل آيب ٔٛاؿ اِٚيٝ ٔٛكؿ ٘يبم ؿك تٟيٝ ٔبؿٜ غقائي ُلايٚ ثٟـاُتي المْ كا ؿاكؿ ؟ ثّي  -1

      ؽيل آيب أبؿٜ ًبمي ٔٛاؿ غقائي ؿك ُلايٚ ثٟـاُتي ا٘زبْ ُـٜ اًت ؟ ثّي  -2

      ؽيل آيب ؿك فلايٙـ تٟيٝ ٚ تِٛيـ ٗٛاثٚ ثٟـاُتي المْ ارلا ٔيِٛؿ؟ ثّي  -3

      ؽيل آيب ٔبؿٜ غقائي تٟيٝ ُـٜ تب مٔبٖ ٔٔلف ؿك ُلايٚ ثٟـاُتي المْ ٍٟ٘ـاكي ٔيِٛؿ؟ ثّي  -4

      ؽيل ثيٗ مٔبٖ تٟيٝ تب ٔٔلف ٔبؿٜ غقائي صٝ ٔـت مٔبٖ َٛٛ وِيـٜ اًت ؟ ثّي  -5

      ؽيل آيب ٔٛاؿ غقائي ؽبْ ٚ پؾتٝ ثـٖٚ اكتجبٙ ثب يىـيٍل ٍٟ٘ـاكي ٔي ُٛؿ ؟ ثّي  -6

      ؽيل  ؿكرٝ ٍٟ٘ـاكي ُـٜ اًت ؟ ثّي 60 تب 4آيب ٔبؿٜ غقائي پي ام تٟيٝ ؿك ؿٔبي  -7

      ؽيل آيب ؿًتٛك ا٤ُِٕ ًبٌِٕبمي ًجنيزبت ك٣بيت ُـٜ اًت ؟ ثّي  -8

      ؽيل آيب ٌٔتٙـات ؽليـ ٔٛاؿ اِٚيٝ ؿك ٔغُ ٔٛرٛؿ ٔيجبُـ؟ ثّي  -9

      ؽيل آيب ؿك ا٘تمبَ ٚ عُٕ ٔبؿٜ غقائي ام ٘مٜٝ تٟيٝ تب ٔٔلف ُلايٚ ثٟـاُتي ك٣بيت ُـٜ اًت ؟ ثّي  -10

      ؽيل آيب پٌٕب٘ـٞبي غقائي ثِىُ ٔٙبًت ر٢ٕ اٚكي ٚ ؿف٢ ٔيِٛؿ؟ ثّي  -11

 :سايش تش اساس ًتايح هطاّذات تاصسس : ٍ

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

        

            ٔغُ أ٘ب
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 "چك ليست پبیص اقذاهبت بهذاضت هحيط در سهبى بزوس طغيبى   "  :  10پيوست 

 

      ؽيل آيب ٚل١ٛ ٛغيبٖ تبئيـ ُـٜ اًت ؟  ثّي 

      ؽيل آيب ٌناكٍ ثٕٛل٢ ٚ ثٔٛكت تّفٙي ٚ وتجي ثٝ ٔلار٢ ٔبفٛق اكًبَ ُـٜ اًت؟  ثّي 

 ....................................مٔبٖ ٚ تبكيؼ اكًبَ 

      ؽيل ا٘زبْ ُـٜ اًت ؟  ثّي  ( 9پيًٛت ُٕبكٜ  )آيب صه ِيٌت اكميبثي اِٚيٝ ٚ ثلكًيٟبي ٔغيٜي 

      ؽيل ؿك ًلي٤تليت مٔبٖ ثٝ ٔلار٢ ٔبفٛق اكًبَ ُـٜ اًت؟  ثّي  ( 4پيًٛت ُٕبكٜ  )آيب ٌناكٍ فٛكي ٛغيبٖ 

تٟيٝ ٚ ؿك ُلايٚ اًتب٘ـاكؿ ثٝ آمٔبيٍِبٜ اك ًبَ ُـٜ اًت؟   (اِٚيٝ ٚ ثبليٕب٘ـٜ  )آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ام ٔٛاؿ غقائي ٔٛرٛؿ 

 ( ٠٘بْ ٔلالجت ثيٕبكيٟبي ٔٙتمّٝ ام غقا 70 رـَٚ ٓفغٝ –ثب ثٟلٜ ثلؿاكي ام پيًٛت ُٕبكٜ يه  )      ؽيل ثّي 

 آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آ ة  ثٝ ت٤ـاؿ وبفي ٚ ام ٘مبٙ ٔؾتّف تٟيٝ ٚ ؿك ُلايٚ اًتب٘ـاكؿ ثٝ امٔبيٍِبٜ اك ًبَ ُـٜ اًت ؟

      ؽيل ثّي 

      ؽيل آيب وّل ًٙزي ام ٘مبٙ ٔؾتّف ا٘زبْ ُـٜ اًت؟  ثّي 

      ؽيل ا٘زبْ ُـٜ اًت ؟  ثّي  (وٙتلَ آِٛؿٌي ًٜٛط  ) آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ثلؿاكي ام ًٜٛط 

ت٤ٜيّي ٔٛلت ٔغُ ، ر٢ٕ آٚكي غقاٞبي ِٔىٛن ، رٌّٛيلي ام ف٤بِيت افلاؿ ِٔىٛن  )آيب ٔـاؽالت ثٟـاُت ٔغيٜي  

      ؽيل رٟت رٌّٛيلي ام ٌٌتلٍ ٛغيب ٖ ا٘زبْ ُـٜ اًت ؟  ثّي  (... ثٝ ثيٕبكي ٚ 

 آيب ا٣٘ب تيٓ ٚاوَٙ ًلي٢ پي ام ثلكًيٟب ثلاي تجبؿَ ٘تبيذ عبّٓٝ ٚ ًبؽت فلٗيٝ تِىيُ رٌّٝ ؿاؿٜ ا٘ـ؟ 

      ؽيل ثّي 

      ؽيل آيب ٘تبيذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اكًبِي  ام امٔبيٍِبٜ اؽق ُقٜ اًت ؟  ثّي 

      ؽيل آيب ث٤ـ ام ا٘زبْ ثلكًي ٚ ا٣الْ ٘تبيذ ٜٔب٤ِبت اپيـٔيِٛٛهيه الـأبت المْ ا٘زبْ ُـٜ اًت؟  ثّي 

      ؽيل ثٝ ٔلار٢ ٔبفٛق ثِىُ ٌٔتٙـ اكًبَ ُـٜ اًت؟  ثّي   ( 5پيًٛت ُٕبكٜ  )آيب ٌناكٍ ٟ٘بئي ٛغيبٖ 

      ؽيل آيب پي ام اتٕبْ ٛغيبٖ ٌٔتٙـًبمي ف٤بِيتٟب ا٘زبْ ُـٜ اًت؟  ثّي 

 


