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خودمراقبتياصنافدرارتقايسالمت
مهندس علی اصــغر حســنی یزدی عضـو
هيأت تحريريـه ،کارشناس ارشـد مهندسی
بهداشت محیـط ،مدیر بهداشت محیــط و
حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهنـدس احمـد علـی قربانـی کارشـناس
مهندسی بهداشـت محیط ،کارشناس برنامه
مواد غذایی دانشـگاه علوم پزشـکی مشهد

تعریفخودمراقبتی
خودمراقبتی عملی است که در آن متصدی واحد صنفی از دانش،
مهارت و توان خود به عنوان یک منبع از سالمت خود مراقبت
میکند؛ یعنی فعالیتی برای تامین ،حفظ و ارتقای سالمت خود
انجام میدهــد که با این مراقبت عالوه بر خانــواده و دوستان،
شهروندان و مراجعان به واحد صنفی نیز از آن برخوردار میشوند
و با مسؤولیتپذیری در قبال سالمت خود و خدمتی که انجام
میدهد ،میتواند موجب کاهش حوادث و بیماریهای مختلف
ناشی از نوع خدمت به مصرفکنندگان شود.

خودمراقبتی در واحدهای صنفی
امروزه غذا به عنوان راه مهم انتقال بيماريهــاي ميکروبي
شناخته شده است .عوامل ميکروبي ميتوانند از طريق محيط
اهداف آموزشي
امیــد اســت خواننــدگان محتــرم
(آب و خاک و هوا) ،سطوح محل تهيه و عرضه و فرد درگير
پــس از مطالعــه مقالــه:
در تهيه و عرضه غذا و تجهيزات ،وارد غذا شوند که موجب
 .1خودمراقبتی را تعریف کنند.
آلوده شدن آن شده و در نتيجه عفونت و مسموميت غذايي
 .2با اهمیت خودمراقبتی آشنا شوند.
را به وجود ميآورند .افزودن انواع طعم دهندهها ،رنگها،
 .3با عوامل تهدید کننده در واحد صنفی آشنا شوند.
آنتياکسيدانها و ساير موادشيميايي که در فرآيند مواد
 .4بتوانند در محیط کار از خود مراقبت کنند.
غذايي به کار ميرود ،عالوه بر آلودگي ميکروبي به صورت
طبيعي و مصنوعي سالمت غذا را تهديد ميکند.
تقلب در موادغذايي و يا اسـتفاده از ظروف پالسـتيکي بر
مقدمه
پايـه ترکيبـات نفتي را ميتـوان به عنوان تهديـد در نظر
خودمراقبتي گام اول سالمت است و منظور این است که ما ياد بگيريم
گرفـت .انواع روش هاي نامناسـب فرآينـد تولید و عرضه
خودمان از خودمان مراقبت کنيم ،بين  65تا 85درصد از مراقبتهايي
مـواد غذايـي باعـث کاهش بعضـي از ويتامينها و سـایر
که به سالمت ما منجر ميشود محصول همين خودمراقبتي است ،يعني
مـواد مغذي ميشـود.
فعاليتهايي که باید در محيط کار و واحد صنفي براي حفظ يا ارتقای سالمت
به طور کلي ميتوان از آلودگي متقاطع (محيط و سطوح
مان ،پيشگيري از ابتالي به بيماري و کاهش عوارض آن انجام دهيم و آن
تهيه غذا) ،ابزار و وسايل غيربهداشتي ،موادغذايي ناسالم و
عملي است که در آن هر فردي از دانش ،مهارت و توان خود به عنوان يک
نامطمئن ،آلودگي شيميايي ،حشرات و جوندگان ،حمل
منبع استفاده ميکند تا از سالمت خود مراقبت کند.
غيربهداشتي موادغذايي ،پخت نشدن يا حرارتدهي
با توجه به اين که اصناف به عنوان بخش بزرگ و مهم از شرکاي سالمت هستند
مجدد موادغذايي به ميزان کافي به عنوان سرد يا داغ
و بيشتر شاغالن در واحدهاي صنفي قسمت عمده ساعات شبانه روز را در محل
نگهداشتن مواد غذايي به ميزان کافي ،عوامل تهديد
کار خود ميگذرانند ،گهگاه به بيماريهاي خفيف و گذرا مبتال ميشوند یا
غذا و سالمت توليدکننده و مصرفکننده نام برد.
ممکن است سالهاي زيادي از عمر را با بيماريهاي مزمن حاصل از عوامل
بررسـيها نشـان ميدهـد محلهايـي کـه در آنهـا
فيزيکي ،شيميايي ،بيولوژيکي ،ارگونومی در محيط کار سپری کنند .عواملی که
موادغذايـي بـه طريقـه صحيـح و بهداشـتي تهيـه
باعث بروز بيماري در کوتاه يا دراز مدت براي فرد و يا افت کيفيت در محصوالتي
نشـده و در نهايت منجر به بروز بيماري شـده اسـت
میشود که ارایه ميکنند یا ايجاد عارضه براي مصرفکنندگان میکند؛ لذا هدف
بـه شـرح ذيل اسـت:
خود مراقبتي اين است که مراقبتهاي حرفه اي پزشکي را به حداقل برساند.
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محل هاي بروز بيماري

درصد بروز بيماري

مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي

 33درصد

منازل

 14/7درصد

صنايع غذايي (فرآيند سازي)

 2/8درصد

خرده فروشي

 0/25درصد

مزارع

 0/2درصد

ســامت شــاغالن اصنــاف بــا دريافــت کارت بهداشــت از مراکــز
بهداشــتي درمانــي و انجــام آزمايشهــای الزم بررســي ميشــود.
 1/2درصد
ديگر محل ها
رعايت بهداشت فردي(لباس ،دستکش ،ماسک و  )..و ترک عادتهای
غيربهداشتي ميتواند باعث ارتقای بهداشت و اعتماد مردم به مکان شود و
 44درصد
ناشناخته
در واحد صنفي در هنگام توليد موادغذايي از انتقال آلودگي به موادغذايي
بـه همين منظور خودمراقبتـي در واحدهاي صنفي و آگاهي
جلوگيري به عمل آید.
از عوامـل تهديدکننده سلامت ميتواند در ارتقای سلامت
حفـظ شـرايط بهداشـتي و نظافت به موقـع کف و ديوار و سـقف ،انبار
مؤثر باشد.
و سـالن توليـد و سـرويسهاي بهداشـتي از آلودگي آن و انتقـال آلودگی
خودکنترلــی بهداشــتی :کنتــرل و پایــش مــداوم
بـه موادغذايـي جلوگيـري کرده و باعث جلب مشـتري ميشـود.
مالــک ،مدیــر یــا متصــدی مراکــز و اماکــن عمومــی و یــا
استفاده از تجهيزات و ابزارکار مناسب و سالم در فرآيند توليد و عرضه سالم
ارایهدهنــده خدمــات در زمینــه کنتــرل مــوارد بحرانــی
مواد غذايي مؤثر است.
و غیربحرانــی و انطبــاق شــرایط بهداشــتی واحــد خــود
عرضـه موادغذايـي بـه صـورت فلـهاي در واحـد صنفـي بهدليـل آلودگي
بــا قوانیــن و مقــررات بهداشــتی مــاده  13قانــون مــواد
بـه ميکروبهـا و کپـک و مخمـر ميتوانـد موجـب تهديـد سلامت
خوردنــی و آشــامیدنی اســت.
مصرفکننـدگان شـود.
خوداظهاری بهداشتی :اظهار مالک ،مدیر یا متصدی
از کاربرد مواد شيميايي از قبيل رنگ هاي شيميايي و غيرخوراکي و افزودني
مراکز و اماکن عمومی یا ارایه دهنده خدمات در فواصل
غيرمجاز مانند جوش شيرين در نان به منظور جلوگيري از آلودگي مواد غذايي
بازرسی بهداشتی مبنی بر انطباق محل ،کاال و خدمات
باید خودداري کرد.
ارایه شده با قوانین و مقررات بهداشتی است که از طریق
تمام اقالم موادغذايي که در فروشگاه عرضه ميشود داراي مشخصات بهداشتي
تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارایه آن به مسؤول بهداشت
ثبت شده شامل پروانه ساخت ،نام محصول ،تاريخ توليد و انقضا و آدرس محل
محل صورت میگیرد.
توليد است.
عمـل انطبـاق محـل و محصـول تولیـدی در واحـد
موادغذايي با توجه به شرايط مندرج در روي برچسب موادغذايي به لحاظ نور
صنفـی به ترتیب هر سـه مـاه و دوماه یک بـار انجام
و دما نگهداري میشود.
میگیـرد.
اقالم موادغذايي که فاقد مشخصات بهداشتي هستند عرضه نشود.
عواملمؤثربرحفظخودمراقبتیدرواحدهایصنفی
اقالم موادغذايي که تاريخ انقضای آن به پايان رسيده است عرضه نشود.
گذرانـدن دوره آموزش اصناف در آموزشـگاههاي
بـه منظور بررسـي سلامت محصول توليدي توسـط متصدي هـر دو ماه يکبار
صنوف و دريافت گواهينامه بهداشـت باعث ارتقای
همه موادغذايي جهت بررسـي سلامت به آزمايشـگاه موادغذايي ارسـال ميشـود.
سواد بهداشتي شـاغالن ميشود.
و براسـاس نتيجـه ،اقدامهـای مداخلـه اي در فرآيند انجام ميشـود.
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موادغذايـي بـا توجـه بـه نوع مـاده غذایی به صـورت يخچالـي ،منجمد ،گـرم و معمولي
حمل میشـود.
به منظور انطباق محل کسب با آیین نامه ماده  13با استفاده از چک لیست مربوط هرسه
ماه یکبار خوداظهاری توسط مسؤول فنی یا شرکتهای خوداظهاری انجام میشود.
با انجام معاینات دورهای شاغالن واحدهای کارگاهی بیماریهای منتقله از محیط ناشی
منابع
از عوامل فیزیکی یا شیمیایی و  ...شناسایی میشود.
• بستههای آموزشی و اطالعاتی “خودمراقبتی”
نتیجه گیری و پیشنهاد
ط وحرفهای از مراکز تهیه و توزیع مواد
در بازرسیهای بهداشتی کارشناسان بهداشت محی 
غذایی،اماکنعمومی،واحدهایکارگاهینکاتیمشاهدهمیشودکهتهدیدسالمتمتصدیان
واحد صنفی را در برخواهد داشت به طور مثال در آرایشگاهها عوارض اسکلتی عضالنی
به علت کار ايستاده در زمانهاي طوالني يا مواجهه با موادآرايشي شيميايي ،رنگ و غيره
ایجاد می شود .در واحدهای موادغذایی امکان انتقال بیماریهای میکروبی وجود دارد.
در کارگاهها نظير تعميرگاه ،صافکاري و ...با آلودگی صوتی ،آلودگی به موادشیمیایی و
همچنين شرايط فيزيکي محل کار ،تهويه ،نور و ...مواجه هستیم که با رعایت ضوابط
بهداشتی و افزایش آگاهی توسط مدیران اصناف و خودمراقبتی میتوان از کاهش
آالیندهها و بروز بیماری و همچنین از بهوجودآمدن مشکالت قانونی جلوگیری کرد.

لوپ دووکا

وزارت بهداشت
• مبانـی ایمنـی موادغذایـی ترجمـه وزارت
بهداشـت
• دســتورالعمل نحوه اجرای خودکنترلی و
خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی مرکز
سالمت محیط کار
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