
 بهذاشت

 اختواػی هتطىل ّای وَضص ٍسیلِ تِ سالهتی استما ٍ ػوش وشدى طَالًی ّا، تیواسی اص پیطگیشی ٌّش ٍ ػلن تْذاضت

 .داسد ٍخَد غزایی تْذاضت ٍ سٍاًی تْذاضت ػوَهی، تْذاضت فشدی، تْذاضت تشای تؼاسیفی اساس، ّویي تش. است

 

 بهذاشت تاریخچه

 حال تِ سسیذگی ٍ دسهاى تِ وسی ٍ آهذًذ هی ضواس تِ آسواًی تالی غشفاً هسیح، اص لثل سال ۰۰۳۳ حذٍد تا ّا تیواسی

 .وشد ًوی الذام تیواساى

 

 ضذى تیواس اص ای گًَِ تِ خَد، خشافی یا هزّثی اػتمادات ًیض، ٍ تدشتیات تِ تَخِ تا پیطاتاسیخ دٍساى هشدم ٍخَد، ایي تا

 .وشدًذ هی خلَگیشی

 دس هتؼذدی ػوَهی ّای حوام هٌظَس، ّویي تِ. ضذ هی ضٌاختِ سالهتی ًواد ػٌَاى تِ تْذاضت تاستاى، سٍم دس

 وٌٌذُ تضویِ هفَْهی حذٍدی تا وِ استحوام تش ػالٍُ. یافتٌذ سٍاج ًیض ضشق وِ ضذًذ، هی ساختِ هختلف ضْشّای

  الِْ تِ ٍ دٍسُ، ّواى تِ ًیض  تْذاضت  ولوِ هٌطأ. گشفتٌذ هی لشاس استفادُ هَسد ًیض هؼطش ّای وشم ٍ هاساط داضت،

 . گشدد تاصهی اسملثیَس دختش ،(Ὑγιεία: تاستاى یًَاًی تِ) ّیدیا پاویضگی، ٍ سالهتی

 

 ٍ صهاى هشٍس تِ ٍلی. ضذ هتذاٍل هشدم اص تسیاسی هیاى دس سٍح،  وٌٌذُ پان ػٌَاى تِ استحوام ٍسطی، لشٍى اتتذای دس

 ضَد، هی تذى تِ ّا تیواسی ٍسٍد ٍ پَست هٌافز ضذى تاص هَخة آب وِ ایي تش هثٌی خشافاتی اػتمادات گستشش تا

  الیِ تذى چشن هماتل، دس. ضذ ضٌاختِ ّا تیواسی تِ اتتال تشای هٌثؼی ػوَهی ّای حوام ٍ افتاد؛ سٍاج اص استحوام

  للؼِ دس حتی) داضتٌذ لشاس هألػام دس ٍ ػوَهی هىاى دس ّا تَالت ػالٍُ، تِ. ضذ پٌذاضتِ ّا تیواسی تشاتش دس هحافظی

 ایي دس وِ تذى اص ّایی تخص تٌْا غَست ٍ ّا دست. ضذ هی ضٌاختِ طثیؼی ای هٌظشُ ّا وَچِ دس فضَالت ٍ ،(پادضاّاى

 .ضذ هی استفادُ ػطش اًَاع اص تٌْا تذى تذ تَی پَضاًذى تشای تشتیة، ایي تِ. ضذًذ هی ٍضَ ضست هٌظن طَس تِ دٍسُ

 

 تشای هشدم. ضذ تذتش طاػَى ٍ سیفیلیس چَى خطشًان، ّایی تیواسی ضیَع ػلت تِ سًٍساًس دٍساى دس ٍضغ ایي

 خطه ّایی پاسچِ اص تٌْا ٍضَ ضست تشای ٍ سساًیذًذ، حذالل تِ سا آب اص استفادُ ّا، تیواسی ایي تِ اتتال اص خلَگیشی

 .وشدًذ هی استفادُ



 

 ّایی اتاق تِ ّا ضَیی دست ٍ تَالت. ضذ هتذاٍل تذسیح تِ ٍ دٍتاسُ, آب اص استفادُ ضاًضدّن، لَیی پادضاّی دٍسُ دس

 اص ّذف ّشچٌذ یافت؛ سٍاج خاًِ دس حوام داضتي. گشفت اًدام دیگشاى چطن اص دٍس تِ استحوام ٍ ضذ هٌتمل خذاگاًِ

 .ٍضَ ضست ًِ ٍ تَد، استشاحت اٍل دسخِ دس ّا آى

 

 سٍاج هشدم اغلة هیاى دس غاتَى تا غَست ٍ دست ضستي ٍ ضذ فشدی تْذاضت سػایت الصهِ استحوام ًَصدّن، لشى دس

 فاضالب ّای ضثىِ ایداد. تَدًذ ضَیی دست ٍ حوام داسای اسٍپا دس ّا ساختواى اوثش ًَصدّن، لشى اٍاخش دس. یافت

 خْاًی ساصهاى ػالٍُ، تِ. ضذ ضْشّا دس ػوَهی تْذاضت سطح استمای هَخة تیستن لشى دس ًیض خاًِ تػفیِ ٍ صیشصهیٌی

 .یافت تأسیس خْاى سطح دس ػوَهی تْذاضت ٍضؼیت استمای ٍ ّواٌّگی هٌظَس تِ ،۶۰۹۱ سال دس تْذاضت

 

 

 اسالم جهان در بهذاشت

 ضشٍست تش ػالٍُ. داضت پاویضگی ٍ تْذاضت سػایت تش صیادی تأویذ اسالم هیالد، اص پس ّفتن لشى دس ظَْسش تا

 غزایی، تْذاضت سػایت خولِ اص) دیگشی ّای تَغیِ ٍ ٍاخثات غسل، ٍ ٍضَ تا پٌدگاًِ ّای ًواص حیي دس پاویضگی

 . داسد ٍخَد اسالم دیي دس تْذاضت سػایت تا ساتطِ دس...( ًداسات تطْیش استحوام، صدى، هسَان

 

 بهذاشت سطوح

 .سَم سطح ٍ دٍم سطح اٍل، سطح پیطگیشی: است استَاس سطح سِ تش تِ تْذاضت تْذاضت، خْاًی ساصهاى طثك

 

 اول سطح پیشگیری

 تاال هَخة الذاهات ایي. ضَد هی اًدام تیواسی تشٍص اص خلَگیشی تشای وِ الذاهاتی  هدوَػِ اص است ػثاست هشحلِ ایي

 تمطین هشحلِ دٍ تِ خَد ٍ ضَد؛ هی صًذگی هحیط ضذى تش سالن ٍ خاهؼِ افشاد سٍاًی ٍ خسوی لذست هیضاى سفتي

 :ضًَذ هی

 



 

 بهذاشت ارتقای

 واس، هسىي، هٌاسة ضشایط آٍسدى فشاّن سٌی، ّای گشٍُ اساس تش غزایی سطین تْثَد تْذاضت، ّوگاًی آهَصش ضاهل

 .ضَد هی سالن تفشیحات تأهیي ٍ

 

 ها بیماری و بهذاشتی وقایع مقابل در ویژه حفاظت

 پیطگیشی تشای ٍاوسي تضسیك ّوچَى وٌذ؛ هی خلَگیشی ّا تیواسی تشخی تشٍص اص وِ است اختػاغی ّایی سٍش ضاهل

 A ٍیتاهیي وپسَل اص استفادُ هاالسیا،  پطِ تا هثاسصُ تشای سوپاضی ،...ٍ اطفال فلح سشفِ، سیاُ وضاص، سشخه، تِ اتتال اص

 ٍ واسگشاى، ًضد سیَی ّای تیواسی اص پیطگیشی تشای هؼادى دس گشدٍغثاس وشدى ون ضثىَسی، تِ اتتال اص خلَگیشی تشای

 .سیِ سشطاى اص پیطگیشی تشای دخاًیات استؼوال ٍ َّا آلَدگی تا هثاسصُ

 

 دوم سطح پیشگیری

 سیش اص خلَگیشی تشای الذاهات ایي. است سشػت تِ ٍ هٌاسة دسهاى ٍ تیواسی هَلغ تِ تطخیع ضاهل هشحلِ ایي

 .داسد ضشٍست سالن افشاد تِ تیواسی سشایت ٍ ًاتَاًی ٍ ًمع آهذى ٍخَد تِ پیطشفتِ، هشاحل طشف تِ تیواسی

 

 سوم سطح پیشگیری

 تشگشداًذى تشای فیضیَتشاپی. است هشي یا واهل ًاتَاًی اص خلَگیشی ٍ تیواسی سیش وشدى هتَلف ّذف هشحلِ، ایي دس

 ٍ سوؼه ػیٌه، اص استفادُ خشاحی، ّای ػول. است اػوال ایي اص ای ًوًَِ دیذُ، ػاسضِ ػضَ یه تِ حشوت

 یا سفتِ دست اص ّای تَاًایی اص لسوتی تاصگشداًذى تشای وِ ّستٌذ الذاهاتی اص دیگش ّایی هثال هخػَظ، ّای ٍسصش

 .گیشًذ هی لشاس استفادُ هَسد تش تیص ًاتَاًایی اص خلَگیشی

 

 فشدی تْذاضت

 .است هسشی ّای تیواسی اًتمال اص خلَگیشی ٍ فشدی تْذاضت سػایت ّای ضیَُ تشیي هْن اص یىی ّا دست ضستي



 تذى اػضای داضتي ًگِ پاویضُ ٍ ّا تیواسی اًَاع تشٍص اص پیطگیشی خْت اغَلی ٍ ّا سٍش اص هتطىل فشدی تْذاضت

 ٍ ًظافت اغَل سػایت ٍ ًاخي ٍ هَ ًظافت تذى، ول استحوام یا ٍ دست ضستطَی اص اػن اهَس تشیي سادُ. است

 .وٌذ تأهیي صیادی تسیاس حذٍد تا سا فشد یه سالهت تَاًذ هی فشدی ّای پَضص اًَاع ٍ لثاس پاویضگی

 

 ٍ سادُ  ًىتِ چٌذیي سػایت تا. دّذ هی تطىیل سا خاهؼِ یه ًْایت دس ٍ فشد سالهت اغلی  پایِ فشدی تْذاضت

 .تَد خَاّذ دسهاى اص تْتش پیطگیشی آى  ًتیدِ وِ ضَد هی حاغل ٍی تشای تاالیی اهٌیت فشد، صًذگی دس سٍصهشُ

 

 غزایی تْذاضت

 

 لَاًیي. است غزایی هسوَهیت اص خلَگیشی ٍ ّا، تیواسی گستشش غزایی، آلَدگی اص پیطگیشی غزایی تْذاضت ّذف

 .وٌٌذ هی روش غزا دسست خَسدى ٍ غزایی، هَاد هٌاسة ًگْذاسی ٍ وشدى آهادُ تشای سا اهٌی ّای ساُ غزایی تْذاضتی


