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  تكاليف وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشكي در برنامه مديريت گرد و غبار

آهَظش پعضكي زض آئيي ًاهِ آهازگي ٍ هماتلِ تا آحاض ظياى تاض پسيسُ  تطًاهِ ّاي ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ

تؼلت اّويت هَضَع ٍ پاسد تِ ( 6/5/88ُ هَضخ 40416ت/63106ضيعگطز زض كطَض هػَتِ )گطز ٍ غثاض 

ثات ٍ ًياظّاي جوؼيت تحت تاحيط ٍ زض هَاجِْ تا گطز ٍ غثاضزض گطٍُ تطًاهِ ّاي كَتاُ هست لطاضگطفتِ هغال

لصا تاهيي ًياظّاي تجْيعاتي ٍ ّعيٌِ ّاي هطتَعِ زض ٍظاضت هتثَع پاسرگَي ًياظ جوؼيت زض هؼطؼ . است

 .ذغط ٍ هسيطيت ضيسك ٍ تحطاى زض ضطايظ ٍلَع پسيسُ ضيعگطزّا هي تاضس

ات ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍآهَظش پعضكي ضاهل زٍ ترص هسيطيت ضيسك تا ضٍيكطز پيطگيطي ٍ الساه

كٌتطل ػَاهل ذغطزض ضطايظ ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض ٍ زيگطي هسيطيت تحطاى كِ تا ضٍيكطز افعايص تاض 

طاحي تيواضيْا ٍ ػَاضؼ ًاضي اظ هَاجِْ تا ضيعگطزّا زض جوؼيت ضْطي ٍ ضٍستائي است ، پيص تيٌي ٍ ع

 .ضسُ است

 :مذيزيت ريسك تا رويكزد پيطگيزي و كنتزل عوامل محيطي مخاطزه آميش اثز گذار تز سالمت   –الف 

كٌتطل ايي ػَاهل ضاهل چْاض هحَض ٍ ضيع الساهات تِ لطاض شيل است كِ ػوستاً زض ظيط فؼاليت ّاي هطتثظ تا 

 : هجوَػِ هؼاًٍت تْساضتي ٍظاضت هتثَع لطاض هي گيطز 

هطالثت ٍ پايص آب :  پيطگيزي و مزاقثت اس مواجهه تا عوامل آسية رسان ته سالمت محور  -

هطالثت ٍ پايص سالهت زض هَاجِْ ٍ استٌطاق   آضاهيسًي تِ جْت پيطگيطي اظ تيواضيْاي هٌتملِ ،

ٍلَع پسيسُ گطز ٍ  هطالثت ٍ پايص تْساضت هَاز غصائي ، هٌاتغ تَظيغ ٍ اًثاض ًگْساضي  ، گطز ٍ غثاض

ثاض ٍ ٍضٍز حجن ظياز آى زض فضاّاي كطَض ٍ ًطست ايي شضات زض ضثكِ تػفيِ هٌغمِ ، ضوي غ

تاػج  اذتالل زض فطآيٌس تػفيِ ضسُ لصا   اهكاى پسيسآٍضزى آلَزگي ّاي حاًَيِ زض هٌاتغ آب ضطب ،

ّا  كٌتطل كيفيت آب آضاهيسًي تِ هٌظَض آلَزگي. كيفيت آب آضاهيسًي ضا تحت تاحيط لطاض ذَاّس زاز

ظ تيواضيْاي هٌتملِ اظ آب يكي اظ ٍظايفي است كِ هي تايست ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ اٍ پيطگيطي 

آهَظش پعضكي زض هسيطيت ٍ ضاّثطي ضيسك ػَاهل هحيغي هراعطُ آهيع ًاضي اظ پسيسُ گطز ٍ 

 .غثاض تِ آى الساهات تطسيسي اًجام ًوايس

سَء زض ضطايظ اجتواػي ٍ التػازي جوؼيت  آلَزگي َّاي ًاضي اظ آى ضوي احط ٍضٍز گطزٍغثاض ٍ

احطات سَء تْساضتي ًاضي اظ استٌطاق آى ضا تطاي هطزم تسًثال ذَاّس زاضت لصا زض ايي  هتاحط، 

      ذػَظ ضغس ًوَزى ضاذع ّاي هطتثظ تا استٌطاق َّاي آلَزُ ًاضي اظ شضات زض عَل 

تا زض ضطايظ ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض پيص  ايي اهكاى ضا فطاّن ذَاّس ًوَز  زٍضُ ّاي ظهاًي هرتلف ،

تيٌي افعايص ٍ تطٍظ تيواضاى ٍ هطاّسُ ػَاهل آْسية ضساى تِ سالهت ضا تگًَِ اي زض هٌغك هرتلف 
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وؼيت ضْطي ٍ ضٍستائي جزاضت كِ اهكاى ذسهت ضساًي ٍ پلسد تِ ًياظّاي تْساضتي زضهاًي 

 . فطاّن گطزز

ًطست شضات تط ضٍي  زض هٌاعك گطهسيطي كطَض ،   زض ضطايظ ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض ذػَغاً

ذغَط اًتمال ًيطٍ احط گصاضتِ ٍ ًماط هرتلف ضْطي ٍ ضٍستائي ضا تا لغؼي هكطض تطق هَاجِ 

اًثاضّا ٍ هطاكع تْيِ ٍ تَظيغ  سطزذاًِ اي ،  ايي ٍالؼِ ذػَغاً زض هطاكع ًگْساضي ،. ذَاّس كطز

تا تاكيس تط ًماط گطهسيطي كطَض تِ ّوطاُ ذَاّس   هَاز غصائي ضيسك فساز پصيطي هَاز غصائي ،

زاضت لصا تِ جْت هطالثت ٍ حفظ اهٌيت هَاز غصائي زض سغح ػطضِ ٍ هماتلِ تا تيواضيْاي هٌتملِ اظ 

الظم است ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضكي الساهات تطسيسي زض ايي ذػَظ اػوال   غصا ،

 .ًوايس

هذاضتي درماني و تيمارستان ها ته منظور پوضص خذمات محور تجهيش و ظزفيت ساسي مزاكش ت -

 :در ضزايط ويژه گزد و غثار 

ضيَي ًٍظايط آى يكي اظ   افعايص تاض تيواضيْاي للثي ، افعايص تاض تيواضيْاي هٌتملِ اظ آب ٍ غصا ، 

جٌثِ ّاي هْن ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض هي تاضس كِ تطاي حفظ ٍ هطالثت اظ سالهت جوؼيت آسية 

الظم است   رگَئي تِ هغالثات ٍ ًياظّاي زضهاًي ٍ تْساضتي جؼيت ضْطي ٍ ضٍستائي ،سُ ٍ پاسزي

ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضكي هغاتك تا ايي ًياظ اظ اهكاًات ٍ تجْيعات الظم تطذَضزاض 

لصا ايي هحَض زض گطٍُ . تَزُ ٍ پَضص ذسهاتي هغلَتي ضا تطاي زضهاى ٍ هطالثت هطزم تكاض گيطز

 16يسك تا ضٍيكطز هماتلِ تا احطات سَء ًاضي اظ تطٍظ پسيسُ گطز ٍ غثاض ذػَغاً زض هسيطيت ض

تجْيعات ٍ . استاى آسية پصيط اظ هٌاتغ تَليس گطز ٍ غثاض تا هٌطاء زاذلي ٍ ذاضجي ، لطاض زاضز

تجْيع آظهايطگاُ ٍ اهكاًات   (1: ظطفيت ساظي زض هطاكع تْساضتي زضهاًي ضاهل هَاضز شيل هي تاضس

، استمطاض ًظام  سٌجص آاليٌسُ ّاي َّا ٍسايلتجْيع ( 2،  ريػي كيفيت آب ضطب ٍ تستِ تٌسي ضسُ تط

  طز ٍ غثاض ٍ استٌطاق َّاي آلَزُ ٍ تطٍظ ذطكساليگاعالع ضساًي ٍ ٍاكٌص سطيغ زض هَاجِْ تا 

ض سغح تجْيع اهكاًات سياض ٍ حاتت زضتطريع آلَزگي ّاي هيكطٍتي ، ضيويائي هَاز غصائي ز  (3  ،

تجْيع آظهايطگاُ ّاي تطريع پعضكي تِ ضٍش ّاي سطيغ آظهايطي ( 4    ،ػطضِ ٍ اًثاضزاضي

ٍ هطالثت اظ ظًجيطُ تجْيع   (5   ، تػَضت حاتت ٍ سياض تطاي تيواضيْاي ػفًَي هٌتملِ اظ آب ٍ غصا

ي تجْيع ٍ پَضص ذسهات تطريػي ٍ هطالثتي تيواضيْاي ًاض( 6   ،سطز ٍاكسي ٍزاضٍّاي حساس

 استٌطاق گطز ٍغثاض ٍ گطهاظزگي  اظ ذطكسالي،
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كليِ الساهات :   محور آموسش و اطالع رساني در وسارت تهذاضت درمان و آموسش پشضكي -

ٍ ّوچٌيي آگاُ ساظي جوؼيت هتاحط اظ ٍلَع ٍظاضت تْساضت ٍ آهازگي الظم ًيطٍّاي كاضضٌاسي 

ز كٌٌس تا تا كوتطيي احطات سالهتي ّوطاُ پسيسُ گطز ٍ غثاض تگًَِ اي كِ تا ايي تليِ چگًَِ تطذَض

 .تاضس هطتَط تِ ايي هحَض هي تاضس 

 :ژه وقوع گزد و غثار در حوسه وسارت تهذاضت درمان و آموسش پشضكي  مذيزيت تحزان ضزايط وي –ب 

زض جوؼيت ( هيليَى ًفط  38تالغ تط ) زض ضطايظ ٍلَع گطز ٍ غثاض تسليل آًكِ گطٍُ كخيطي اظ جوؼيت كطَض 

ٍاكٌص ًطاى زازُ ٍ ػالئن ٍ ػَاضؼ   ضْطي ٍ ضٍستائي زض هحسٍزُ كَتاّي اظ ظهاى پسيسُ گطز ٍ غثاض ،

ًاضي اظ استٌطاق َّاي آلَزُ زض آًْا هطَْز ضسُ ٍ يا تساليل غيط هستمين ًاضي اظ ايي ٍالؼِ زچاض 

ًي ٍ تيواضستاى ّا افعايص تيواضيْاي هٌتملِ اظ آب ٍ غصا ضسُ اًس كِ تاض هطاجؼيي تِ هطاكع تْساضتي زضها

     تجْيعات زضهاًي اظ   يافتِ لصا الساهات زضهاًي هتٌاسة تا ايي افعايص تيواضاى ٍ تاهيي الالم زاضٍئي ،

اٍلَيت ّاي ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضكي تَزُ ٍ الظم است پَضص ذسهات زض حس هغلَتي تِ 

رص ػوستاً زض ظيطهجوَػِ فؼاليت ّاي هؼاًٍت زضهاى الساهات زضايي ت. ت كٌٌسگاى اضائِ گطززسزضذَا

 :ٍظاضت هتثَع لطاض زاضز 

ّواًغَض كِ زض ايي   :محور درمان و مزاقثت اس تيماران مثتال ته تيماريهاي ناضي اس مواجهه تا گزد و غثار 

ت ّاي هطكع هسيطيت حَازث ٍ فَضي  ترص تِ آى اضاضُ ضفت ، سيل هطاجؼاى تِ هطاكع تْساضتي زضهاًي ،

چالطي است كِ ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ   پعضكي ٍ تيواضستاى ّا زض ضطايظ ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض ،

آهَظش پعضكي ضا تْسيس هي كٌس يكي اظ جٌثِ ّاي آى ذساضات تحويلي ٍ افعايص ّعيٌِ ّاي هطتثظ تا 

ذسهات هطاكع تْاضتي تْثَز ٍ پَضص لاتل لثَل    زضهاى ٍ هطالثت اظ آسية زيسگاى ٍ زيگطي اضتماء ،

. استاى ٍ زض ذسهت گيطًسگاى هي تاضس 20زضهاًي ،  پايگاُ ّاي اٍضغاًس ٍ تيواضستاى ّاي هستمط زض سغح 

هطالثت ٍ زضهاى   ( 2هطالثت ٍ زضهاى ًاضي  اظ تيواضيْاي هٌتملِ اظ آب ٍ غصا  ( 1: ايي الساهات ضاهل 

هطالثت ٍ زضهاى   (3تا ذطكسالي ٍ گطهاظزگي  تيواضيْاي ًاضي اظ استٌطاق گطز ٍ غثاض ٍ هَاجِْ 

 . است  تيواضيْاي هعهي ٍ غيط ٍاگيط هتاحط اظ گطز ٍ غثاض ٍ ذطكسالي

هؼطفي ضسُ هحَضّاي تطًاهِ ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضكي تطاي تطًاهِ پٌجن پيَست  جسٍل 

يي ضسُ زض هسيطيت ضيسك ٍ تَزجِ پيطٌْازي تطاي الساهات تؼيكِ الظم است . هي تاضستَسؼِ كطَض 

زض زاًطگاُ ّاي ػلَم پعضكي ٍ ذسهات تْساضتي  تحطاى حَظُ ٍظاضت تْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضكي

اظ تَزجِ سٌَاتي عطح جاهغ هماتلِ تا گطز ٍ غثاض هػَب هجلس ضَضاي اسالهي ، تاهيي  كطَضزضهاًي 

 .  هي گطزز




