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 الهه رضای نظرزاده
مربی مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 فرید حسامی

 مربی مرکز آموزش بهورزی مبارکه
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهورزان و نظارت بهداشتی 
بر غسالخانه ها و آرامستان ها 

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:

کنند.  حمایت از خودمراقبتی را تعریف 
 با آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها آشنا شوند.

 شرایط غسالخانه بهداشتی را شرح دهند.

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

مقدمه
و  روستایی  و  شهری  جمعیت  افزایش  و  رشد  به  توجه  با 
مناسب  محل  به  نیاز  روستاها  و  شهرها  وسعت  همچنین 
کفن و دفن اموات است. در این زمینه باید به مشکالتی  برای 
توجه  نیز  و...  ترافیک  نقل،  و  حمل  فضا،  کمبود  همچون 
همه  رستایی  و  شهری  آرامستان های  ساخت  در  و  داشت 
نگهداری  و  تعمیر  مانند  مسایلی  نظرگرفت.  در  را  جوانب 
زیرساخت های  فنی،  مسایل  ساختمان ها،  و  تجهیزات 
عمرانی، تأسیسات مورد نیاز، توسعه عمومی شهر و روستا و... 
که در احداث آرامستان باید به آن ها  از جمله نکاتی هستند 
کرد. در مکان یابی و موقعیت سنجی یک آرامستان  توجه ویژه 
باید به نکات بیولوژیکی، زیست محیطی، امنیت اجتماعی، 

مسایل فرهنگی و مذهبی و... نیز اهمیت داد.

کن عمومی گی های خاص اما ویژ
زیارتگاه ها،  تفریحگاه ها،  عمومی  کن  اما بهداشت  بر  کید  تأ
مساجد و آرامستان ها، به خاطر حفظ و تأمین سالمت افرادی 
کن مراجعه می کنند. الزم است که متصدیان  است که به این اما
کن در رعایت اصول و موازین بهداشتی  و اداره کنندگان این اما
کوتاهی نکنند. رعایت نکردن اصول  کوشا بوده و در این زمینه 
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کن می تواند مشکالت فراوانی ایجاد کند و  بهداشت در این اما
کانون هایی جهت انتقال و انتشار بیماری های مسری باشد.

آب  تأمین  و  تهیه  قبیل:  از  محیط  بهداشت  کلی  اصول 
زِاید،  مواد  و  زباله  و  فاضالب  صحیح  دفع  و  سالم  آشامیدنی 
با حشرات و جوندگان،  تهویه، مبارزه  نور،  حرارت و رطوبت، 
زیارتگاه ها  و  تفریحگاه ها  و  عمومی  کن  اما همه  در  تقریبًا 
یکسان است. سایر مسایل بهداشتی هریک بستگی به نوع 
که نظارت بر اجرای این مصوبات  کار و فعالیت در آن ها دارد 
کارشناسان بهداشت محیط  و دستورالعمل ها در شهر برعهده 
محیط  بهداشت  کارشناسان  برعهده  روستا  در  و  شهری 

روستایی و بهورزان عزیز است. 

آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها 
تشکیالت  قانون  یک  ماده   2 بند  راستای  در  آیین نامه  این 
مصوب  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  وظایف  و 
بهداشت محیط مصوب سال 1371  آیین نامه  و  سال 1367 
هیأت وزیران و اجرای تبصره 3 قانون اصالح ماده 13 قانون 
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 
سال  مصوب  شهرداری ها  قانون   55 ماده   13 بند  و   1379
به  آرامستان ها  بهداشتی  مقررات  نامه  آیین  عنوان  با   1334

شرح زیر تهیه شد:

الف: مکان، موقعیت و مساحت آرامستان
کیلومتر نباشد و  کمتر از 10  فاصله آرامستان تا محدوده شهر 
ج از بافت روستا و به فاصله حداقل هزار متر باشد. در روستا خار
مجاورت  در  یا  رانشی  سیل گیر،  اراضی  در  نباید  آرامستان 
و  موادغذایی  تولید  و  صنعتی  کز  مرا تربیتی،  و  آموزشی  کز  مرا
همچنین در باال دست منابع آب سطحی )رودخانه، چشمه، 

کمتر از 200 متر از آن ها ساخته شود. قنات( و فاصله 

ب: شرایط عمومی و ملزومات آرامستان
آرامســتان بایــد غســالخانه، ســردخانه، نمــاز خانــه و ســرویس 
بهداشــتی مناســب داشــته باشــد. مســاحت آرامســتان با درنظر 
گرفتــن حداقــل 2مترمربــع بــرای هرمتوفــی و بــرای 30 ســال 

انتخــاب شــود.
کافی و به صورت، زنانه و  وجود سرویس بهداشتی به تعداد 

مردانه الزامی است.
نصب  و  بهداشتی  سرویس  داخل  در  زباله  سطل  وجود 
سیستم صابون مایع یا مواد شوینده و تمیزکننده الزامی است.
شکل  به  آشامیدنی  و  موادخوردنی  هرگونه  فروش  و  عرضه 

گردی در آرامستان و اطراف آن ممنوع است. دوره 

ج: حمل و نقل متوفی
برای جابه جایی متوفی باید از برانکارد یا تابوت به شرطی 
استفاده  نشود  تشییع کنندگان  به  آلودگی  انتقال  باعث  که 
شود. دسته برانکارد یا تابوت از جنس فلزی مقاوم، مجهز به 
کف آن از جنس مقاوم، قابل شست و شو  روکش شست و شو و 
و ضدعفونی و غیرقابل نفوذ در مقابل آب و ترشحات بدن از 

قبیل خونابه باشد.
برانکارد و تابوت مورد استفاده برای جابه جایی متوفی باید 
برانکارد  بار استفاده شست وشو وگندزدایی شود و  از هر  پس 
مورد استفاده به هیچ عنوان نباید برای جابه جایی افراد بیمار 

یا مصدوم استفاده شود.
از  در همه موارد جابه جایی، غسل و دفن متوفی استفاده 
کم )مثل  کار یك تکه )بیلرسوت( غیرقابل نفوذ با زواید  لباس 
نفوذ  غیرقابل  نیم چکمه  و  ضدآب  پیش بند  ماسك،  جیب(، 
خودروی  با  باید  منحصر  طور  به  متوفی  حمل  است.  الزامی 

ویژه حمل مردگان و دارای شرایط الزم انجام شود.
باید  بوده  تماس  در  متوفی  فرد  با  که  وسیله ای  و  محل 
گندزدایی شود. )مواد گندزدا: هیپوکلریت کلسیم 100 پی پی ام، 
هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، فرمالین 10 درصد، هاالمید 10 

گرم در لیتر(. 
گیر فوت شده  که فرد بر اثر بیماری های عفونی وا در صورتی 
کتانی دو الیه و آغشته به ماده گندزدای  باشد، ابتدا با پارچه 
از  استفاده  با  نایلون  وسیله  به  سپس  و  شود  پیچیده  مجاز 

برچسب بسته بندی و دفن شود.
که متوفی در اثر ابتال به عفونت های روده ای مثل  در صورتی 
توزیع  باشد،  مرده  پاراتیفویید  و  تیفویید  وبا،  خونی،  اسهال 

کسپاری ممنوع است. موادخوردنی، آشامیدنی در مراسم خا
همـه وسـایل فـردی یکبـار مصـرف بایـد بـه روش بهداشـتی 

دفـع شـود.
کار و وسایل حفاظت فردی قابل شست وشو پس از  لباس 

گندزدایی شوند. هر بار عملیات باید شست وشو و 
عفونت های  بیماری های  اثر  در  متوفی  که  صورتی  در 
»جنون  همان  کوب«)CJD(یا  »کروترفلدجا و  عصبی هاری 
گاوی« و تب خونریزی دهنده ویروسی مرده باشد، نباید جسد 

شست وشو شود.

شرایط غسالخانه بهداشتی
نگهداری  برای  سالن  یا  اتاق  کافی  تعداد  باید  غسالخانه 
متوفی قبل از غسل و اتاق های مخصوص شست وشو و غسل 
و  باشد  شیلنگ  و  فشارکافی  با  گرم  و  سرد  آب  به  مجهز  که 
کارگران غسالخانه به تفکیک زنانه و  سرویس بهداشتی ویژه 
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کارگران  مردانه و دارای اتاق استراحت با امکانات مورد نیاز ویژه 
به تفکیک زنانه و مردانه باشد.

فاضالب غسالخانه باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع 
کف تا زیر سقف از جنس  شود. پوشش دیوار غسالخانه باید از 
شکستگی،  خوردگی،  ترك  بدون  سنگ  یا  سرامیک  کاشی، 

شکاف و به رنگ روشن باشد.
کف غسالخانه و حوضچه شست وشو و سکوهای محل غسل 
کفن پیچی اجساد باید از جنس مقاوم و بدون ترك خوردگی،  و 
کاشی، سرامیک یا سنگ باشد.  شکاف، فرورفتگی و از جنس 
ابعاد طول  با  و  باید قوسی، مقعر  کف سکوی تغسیل اجساد 
کف باشد و اختالف  220 و عرض 120 و ارتفاع 200 سانتی متر از 

ارتفاع سکو از مرکز قوس آن 30 سانتی متر باشد.
همه قسمت های غسالخانه باید روزانه شست وشو و با مواد 

گندزدایی شود و مجهز به تهویه باشد. گندزدای مجاز 
تکه  یک  کار  لباس  از  باید  کفن  و  غسل  متصدیان  همه 
برابر  کم )جیب و غیره( غیر قابل نفوذ در  با زواید  )بیلرسوت( 
ساق  الستیکی  دستکش  بلند،  ساق  الستیکی  چکمه  آب، 
در  نفوذ  قابل  غیر  جنس  از  حفاظتی  پوشش  و  ماسک  بلند، 
و  کنند  استفاده  گردن  و  سر  ناحیه  پوشش  برای  آب  مقابل 
کفن  ج شوند. متصدیان غسل و  نباید با این لباس از محل خار
کار دست های خود را تا آرنج با آب  باید هر دفعه پس از انجام 
و صابون شسته سپس در یکی از محلول های ضدعفونی کننده 

کنند. کار استحمام  مجاز فرو برده و هر روز پس از اتمام 

نتیجه گیری
رعایت و اجرای همه موارد این آیین نامه الزامی است و نظارت 
بر نحوه صحیح اجرای آن بر عهده بازرسان بهداشت محیط و 
بهورزان است. امید که همکاران محترم، با تالش و پیگیری های 
الزم و نظارت ها و وحدت رویه در زمینه نظارت های بهداشتی 
منطقه  در  جمعیت  سالمت  ارتقای  و  حفظ  و  تأمین  جهت 

گام بردارند. تحت پوشش خود همچون گذشته 

منابع
آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها به تهیه و تدوین: 

کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی )گروه  1. مرکز سالمت محیط و 
مؤلفین: صابر محمدی، رضا غالمی، ایوب بیکی، فرناز جغتایی(

دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  شهری  خدمات  هماهنگی  دفتر   .2
وزارت کشور)گروه مؤلفین: مسعود احمدی، هاشم نوروزی فرد(

رضوان،  باغ  و  کشف  سایت های  مقایسه  و  بهینه یابی  مطالعات   .3
از مسؤوالن شهر، سازمان فردوس های شهرداری  پرسشنامه نظرخواهی 

مشهد

کد موضــوع SMS 30007273010001 | 94214 | نحوه امتـیاز دهی: امتیاز-شماره مقاله:مثال: بهــــورز |  به این موضوع امتیـــاز دهید ) 1 تا 100( | 
گر امتــیاز شـما 80 باشد 94214-80 ا

کرام شعبه مشهد در گفت و گو با مریم تقوی مدیرمؤسسه فرهنگی داراال
کودک امروز، تولد انسانی توانا و خوشبخت  توانمندسازی 

برای فردای جامعه
در   1380 ســال  از  ابوالفضل العبــاس)ع(  حضــرت  کــرام  داراال مؤسســه 
فعالیــت  بدون سرپرســت  آمــوزان  دانــش  تحصیــل  از  حمایــت  زمینــه 
مســیر  در  حرکــت  به منظــور  مؤسســه  ایــن  وکارکنــان  مدیریــت  می کنــد. 
حمایــت،  مــورد  اقشــار  بــه  خدمــات  ارایــه  در  ارزش آفرینــی  تعالــی، 
بــه  نیکوکارانــه  فعالیت هــای  انجــام  و  نیکــوکاران  جــذب  افزایــش 
کیفیــت  مدیریــت  نظــام  اســتقرار  بــه  اقــدام  اثربخــش،  و  کارا  شــکل 
می کنــد: تــالش  زیــر  اهــداف  تحقــق  جهــت  راســتا  همیــن  در  و  کــرده 

گیر ملی و بین المللی 1. تبدیل شدن به نهاد فرا
کارکنان و ســایر طرف های  2. جلــب رضایــت حمایت شــوندگان، نیکــوکاران، 

ذینفع
کیفیت خدمات کمیت و  3. بهبود مداوم 

4. ارتقــای تحصیلــی دانش آمــوزان و دانشــجویان تحــت پوشــش از طریــق 
اعطــای بورســیه تحصیلــی

5. ارتقــای شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی دانش آمــوزان و دانشــجویان تحــت 
ــان پوشــش و خانواده هــای آن

6. ارتقــای وضعیــت بهداشــت و ســالمت دانش آمــوزان و دانشــجویان تحــت 
پوشــش و خانواده هــای آنــان

بالقــوه  توانایی هــای  و  اســتعداد  شناســایی  طریــق  از  نخبه پــروری   .7
پوشــش تحــت  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان 

کــه بهنــگام بــروز  گــروه از جامعــه انســانی هســتند  کــودکان و نوجوانــان اولیــن 
نابســامانی، در دریــای تنهایــی خــود دچــار رنج هــای مضاعــف می شــوند و 
در چنیــن هنگامــه ای، شکســت در تحصیــل یــا تــرک تحصیــل، چهــره خــود 
کســب دانــش  کنــد. زدودن غبــار رنــج محرومیــت از  را بــه آنــان تحمیــل مــی 
ــر  ــود؛ مگ ــن نمی ش ــتی، ممک ــده هس ــن پدی ــار بی گناه تری ــگ، از رخس و فرهن
کــه نیــروی عشــق  بــا خیــزش امــواج دریــای پهنــاور مهربانــی انســان هایی 
کــودکان را در دل داشــته و دوســت دارنــد لحظه هــای زیبــای  همراهــی بــا 
گشــودن روزنــه امیــد در بــارش لطیــف بــاران خدمــت بــه هم نــوع،  حیــات را بــا 

کننــد. تجربــه 
کــه  کــودکان و نوجوانانــی  کــرام بــرای همراهــی بــا  مؤسســه فرهنگــی داراال
آنــان دچــار مشــکل شــده از طریــق تأمیــن و اعطــای »بورســیه  تحصیــل 
کــه بــا عشــق بــه خداونــد و تــوکل بــه  تحصیلــی« رو بــه ســوی حقیقتــی دارد 
ــد  ــروز، تول ــودک ام ک ــازی  ــه توانمندس ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــه و ب ــی یافت او معن

انســانی توانــا و خوشــبخت بــرای فــردای جامعــه خواهــد بــود.
ــود  ــدی وج ــوان نیازمن ــودک و نوج ک ــوزه فعالیــت همــکاران،  چنانچــه در ح

گیــرد. ــا تحــت پوشــش قــرار  دارد، بــه موسســه معرفــی شــود ت

کرام: راه های ارتباط با مؤسسه فرهنگی داراال
www.Darolekram.com :آدرس سایت

تلفن: 6-32291075 -051 و 09395267744 
شماره حساب پاسارگاد: 325-8100-10484636-3

کارت بانک پاسارگاد: 5022-2910-1771-6331 شماره 
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