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Abstract   
Health information helps reduce risks. Essential health information for military personnel is available in a 

variety of ways such as formal education at the outset and before entering service, in-service teaching tutorials, 

educational booklets, guides, facilities of healthcare centers, educational instructors and religious missionaries 

etc. The use of mass media are among the most important training adjuncts for health promotion in military 

personnel.  

Achievements of the veterans are among the most effective exemplary strategies for health promotion in 

military personnel. In this study, helpful, valid and effective methods are presented. While reviewing the basic 

concepts of personal health, suitable packages for military personnel, and other essential points are presented. 

This documentary should be strengthened and completed in future studies. 
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 13/00/1931 پذیرش مقاله:     20/00/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ابی است. های مختلف قابل دستیها برای نظامیان به شیوهنماید. این دانستنیهای بهداشتی به کاهش مخاطرات کمک شایان میدانستنی

 هایها و جزوات، راهنمای طبقه بندی شده دانستنیحین خدمت، دستورالعمل خدمت، تعالیم آموزش رسمی در بدو و حتی قبل از ورود به

درمانی، بهره بردن از ظرفیت مربیان آموزشی و مبلغین -در مراکز بهداشتی های موجودفرصت استفاده از فضاها، امکانات و ضروری بهداشتی،

های آموزشی و ترویجی بهداشت برای کارکنان نظامی است. الگوها، تجارب و های عمومی، در زمره شیوهدینی، و نیز استفاده از رسانه

طور عام و افزایش سواد سلامت پاسداران حریم امنیت و دفاع از مرزها و نافذترین راهبردهای ارتقای سلامت بهدستاوردهای دفاع مقدس، از 

ات گوناگون نظامی و نک هایهای بهداشت فردی شاغلان بخشرود.دراین مطالعه،ضمن مرور مفاهیم پایه، بستهشمار میاستقلال کشور به

 این مستند در مطالعات آتی تقویت و تکمیل شود. ارائه شده است. شایسته است مؤثر های مفید و معتبر وضروری، شیوه

 
 

  .ارتقاء سلامت ،دفاع مقدس ،بهداشت جنگ، بلایا، جنگ تحمیلی، نظامیان ،بهداشت فردی ،بهداشت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 طحس ارتقای و حفظ به منجر که بهداشتی اقدامات مجموعه به
 بهداشت توانمی گردد،می جنگ میادین در رزمندگان سلامت
 انرزمندگ یکایک به تنها نه جنگ در بهداشت. نمود اطلاق جنگ
 واحدهای در نوعی به که آنانی یمجموعه به بلکه گردد،بازمی

 وطمرب نیز دارند، عهده به وظایفی خدماتی، یا رزمی پشتیبانی،
 (.1) شودمی

 راهبردهای ارائه و اهمیت توصیف مقاله این از اختصاصی هدف
 غایی، هدف. است نظامی کادر در فردی بهداشت ترویج و آموزش
 و نظامی پرسنل عموم برای مخاطرات کاهش و سلامت ارتقای
 سازیفرهنگ و مقدس دفاع تجارب بازسازی. است کشور دفاعی
 فردی بهداشت ارتقاء روزآمد علمی شواهد بر مبتنی و محور ارزش
 .است مطالعه والای اهداف از نیز

 

 هاروش
 مصاحبه و ایکتابخانه هایروش از عمدتاً مطالعه، این در 
 دگاننویسن شخصی تجارب درج. است شده استفاده شفاهی تاریخ

 دکتر یاد زنده فقید استاد مکتوب آثار و هاتوصیه از استفاده و
 دوینت اصلی شاکله ،(علیه تعالی الله رضوان) اصفهانی محمدمهدی

  .است بوده مطالب
 

 و بحث نتایج
 اسلام در بهداشت اهمیت

 انسان تمایز وجه و هستند هاارزش والاترین معنوی هایارزش
 به نسانا دستیابی کلید. باشندمی آفرینش جهان مخلوقات دیگر با

 ردد،گمی سبب بستری چون که است سالم جسم واقعی، هایارزش
 سوی هب ترسریع جسم، نقص از ناشی تبعات و تأثیرات از فارغ روح
 ست،ا اسلام مبین دین آسمانی کتاب که قرآن. بردارد گام تعالی
 (. 2) باشدمی بهداشت و سلامت مورد در دقیقی هایآموزه دارای

ت اس ایمان از قسمتی نظافت: فرمایندمی( ص) اکرم پیامبر
 از بسیاری شرط پیش پاکیزگی اسلام در .الای مان( منَ )الن ِّظافَةُ
 بین پیوند این. است شده قلمداد عبادی عمل یک و عبادات
 موضوعیت دارای اجتماعی و فردی ابعاد در طهارت و پاکیزگی

 یُح ب اللَِّهَ إ نَِّ " فرمایدمی کریم قرآن در متعال خداوند. است

 و بهداشت فواید از یکی رستگاری. "الْمُتَطَهِّ ر ینَ  یُح بُِّ و التَِّوَِّاب ینَ
 هاینشانه از قرآن در هاپلیدی و خبائث از دوری است؛ پاکیزگی

اید شراب و قمار و  اى کسانى که ایمان آورده است ) رستگاری
ا ها و تیرهاى قرعه پلیدند ]و[ از عمل شیطانند پس از آنهبت

 نبوی سیره در. ("30مائده "دورى گزینید باشد که رستگار شوید
 یزپره و حلال و پاکیزه غذای از استفاده) تغذیه در داشتبه به توجه

 دوری و طهارت مناسب، پوشش ،(مضر و ناپاک اشربه و اطعمه از
 محیط و جسمی سلامت به توجه ظاهری، آراستگی نجاسات، از

 ترقی هایراه از یکی و شده رعایت دائمی برنامه عنوان به زندگی،

شهاب -وحیدی مهرجردی)است  گردیده مطرح انسان معنوی
روایات.  و قرآن در عبادات و بهداشت الدین: پیوند

https://meybod.ac.ir).  
 

 صرع در نظامی بهداشت مسائل برخی به گذرا نکاتی

 (ع) امیرالمؤمنین و( ص)اکرمرسول حضرت
 غذای از استفاده ها،جنگ جریان در( ص) اکرم رسول سیرة
رفت گدر جبهه مورد استفاده قرارمیاشاره به نوع غذاهایی که سالم )

رت به سلامت غذای مصرفی از جمله در قضیه ضو توجه آن ح
 کاناتام کردن فراهم (مربوط به غزوه تبوک به نقل ناسح التواریخ.

سوره  13برخی آیات قرآنی از جمله آیه ) رزمندگان همه برای لازم
 عنوم )سم با هاآب کردن آلوده منع (،این مطلب است توبه شاهد

افی کین فروغ کشر  المُ لاد فی ب  لمٌاَ لقیَن یُاَ هیَنَ: رسول الله )ص(
اشاره به منع حضرت آلوده ) هایآب مصرف از پرهیز و (0جلد 

در مسیر  –های دیار حجر رسول اکرم)ص( از مصرف آب از چاه
 کلُ ع ُفَنمغلی یَ الُ الماءُ آب ) جوشاندن دستور و (وادی القری به تبوک

 لیاتٍ ع غَبسَ هُلیتَن اذاغَخِّسَالمُ الماءُ  (ع–)صحیفه الرضا–رضُایَو لَ یٍشَ
)تحفه الاحباب( و موارد مشابه توصیه به  .لی اناء ..ا  اناء  نَم  هُلبتَقَ و

 درمان و پرستاری برای زنان نیروی از استفاده (،جوشاندن آب
 بانوانحضور تعداد کثیری از ) رزمندگان غذای تهیه و مجروحین

های دوران پیامبر اکرم )ص( و حضرت پرستار در جنگ
 تألیف "ارستانات فی الاسلاممتاریخ البی" منین )ع( که هم درؤامیرالم

 ترزنده یاد دکهای بک مصری و هم در بعضی نوشتهدکتر عیسی 
ها و در نظری به ویژگی»از جمله مهدی اصفهانی)ره(،  محمد

نگارش یافته در « معارف اسلاممنزلت خدمات پرستاری در پرتو 
یل و با ذکر اسامی تعدادی از آنها درج شده فصبه ت ،1901سال 
ف تألی چند رد تب مربوطه وک در) فردی بهداشت بر اصرار (،است
محمدمهدی اصفهانی)ره( ازجمله؛ آئین  یاد دکترزنده فقید استاد

ضطرار، ابلایا و شرایط  تندرستی، اصلاح تغذیه وامدادهای غذایی در
حث شده ب فقید تندرستی درپناه اسلام و سایرآثار ارزشمند آن استاد

 ةٍ اهو عَذ دُورَلایُ -سالم ) افراد با بیماران اختلاط از جلوگیری (واست.

 مناسب محل انتخاب به توصیه (،11بحار الانوار جلد  –ح ص علی مُ
 اطلاعات گنجینه در را دیگر مطلب صدها و پسماند دفع برای

 رسول حضرت حاکمیت زمان هایجنگ درباره موجود تاریخی
 یافت توانمی ،(ع) امیرالمؤمنین حضرت متقین امام و (ص)اکرم

 به هرگز روزآن دشوار بسیار شرایط در که نیست تعجب جای و( 9)
 رخوردب اسلام سپاه در اپیدمی بروز و واگیردار بیماری شیوع گزارش
 . کنیمنمی

 

 (عج)عصر ولی عصر در نظامی بهداشت آینده
 منویات از گیریبهره و پروردگارمتعال یاری به که اینک
 امام حضرت معاصر تاریخ ابرمرد اسلامی، انقلاب کبیر بنیانگذار
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 و مرجع( برکاته دامت)رهبری معظم مقام زعامت و( ره) خمینی
 فن،ک گلگون شهدای و اسلام امت پایمردی و اسلام جهان پیشوای
 ه،طاهر عترت سلاله بوسیپای برای اسلام جهان و اسلامی ایران
 ودشمی آماده الفداء مقدمه لتراب روحی زمان امام الاعظم الله بقیه
 تابناک چهره شوند،می سبز سر دوباره امید خشکیده درختان و

 استانداردهای سطح ترینعالی از گیریبهره با اسلام نظامیان
 برکفانجان پیشاپیش در توانایی و تندرستی کمال در بهداشتی
 از برخاسته عزم شادابی، درخشش تصویرگر حضرت آن عاشق
تر سخت فولاد از که قوی یاران این و است آنان رزمی توان و ایمان

ر غیَِّتَ النارُ خلَذا دَا  دید، ان الحدیدَالح  ر بُمن زُ  دُِّشاَ  منَؤالم نَِّ)قال ا)

ات الشیعه صف – هُبُلَ ر قَیَِّغَتَیَ لمَ لَت قُ مَِّثُ رَنشَ مَِّثُ لَت ان قُ منَؤالم و انَِّ

 انسان چهل توان از یک هر جان و جسم نیروی و (،شیخ صدوق –
بحار  19احادیثی که این مضمون از جمله در جلد  است ) ترافزون

 ظلمت از را جهان تا روندمی ((،جلدی 20الانوار )چاپ قدیم 
 روشنایی به است خدا جز چه هر بندگی و هاطاغوت حاکمیت
 به اگر اینان یاری. سازند دگرگون خدا وحکومت عدالت هدایت
قال ارد )د دنبال به را متعال خداوند مغفرت باشد سوزنی یا نخ رشته

ن م  مَدَِّقَرالله ما تَفَغَ  ةٍبرَو اَاَ کٍلَ سَیاً ب ز غا زَهن جَرسول الله )ص( مَ

 هتج در اگر رسد چه (،کتاب جهاد –وسائل الشیعه  ،رخَِّأَا تَ مَ وَ  ه نب ذَ
 یاری که امروز و باشد توانمندی و تندرستی سلاح به آنان تجهیز
 و ان   است ) واجب همگان بر باشد میسر که طریق هربه خدا دین

 (،سوره انفال – 12آیه  –صر النَِّ مُلیکُعَفَ م فی الدین روکُنصُاستَ
 اریی جهت در گامی اسلامی معارف پرتو در نظامی بهداشت تأمین
 واََءامَنُ الَِّذینَ اَیُِّهَا یاَ: فرمایدمی قرآن که گونههمان بود خواهد دین
سوره مباره  1آیه ) ...اَقدامَکُم وَیُثَب ِّت یَنصُرکُم تَنصُرُوااللهَ ا ن

 ("ص"محمد
 

 اسلامی بهداشت هایویژگی
 محورهای قالب در توانمی را هاویژگی این اجمالی نگاه در

 (.1) نمود عرضه و بندیطبقه زیر
 وانی،ر جسمی، مختلف ابعاد دربرگرفتن معنای به جامعیت - 1

 وحی فیاض منبع از گرفتن سرچشمه نیز و روحی تکامل و اجتماعی
  اخروی و دنیوی نیازهای تمامی داشتن نظر در و

 آفرینش هدف با هماهنگی – 2

  انسان کرامت اصل به توجه – 9

  آن وسیع مفهوم در عدالت با آمیختگی – 1

  مسلم واقعیات بر اتکاء – 0

  گرسلطه دشمنان به وابستگی عدم – 0

  لهیا نهی و امر پایش و اسلامی اخلاق با عمیق آمیختگی – 1

  منفعت بر مصلحت تقدم به توجه – 0

  آن خدمات به عبادت اطلاق – 3

 .اسلامی فقه حمایت در آن ارتقاء و مستمر رشد – 10

 یدانشگاه نظامی، محیط نظامی، بهداشت به دوباره نگاهی با
 شهامت ایثار، هایدرس فراگیری و روحی جسمی، بازسازی برای

 گاهجای عارفانه تعبیر به و است مؤمنین عزت حریم از پاسداری و
 لوبمط و هنجار به رفتارهای به تحلیه و ناصواب رفتارهای تخلیه

 سخن به اشاره. )است آنها شدن ملکه و دادن صیقل و تجلیه و

 دانش، نتریپائین – البلاغه نهج –قصار درکلمات–(ع)امیرالمومنین
 است آن دانش، بالاترین و باشد متوقف زبان روی که است دانشی

 وَ  الل سان عَلی وَقَفَ ما الع لمُ اَوضَع. گردد ظاهر آدمی رفتار در که
 (.الاَرکَان وَ الجَوار ح  ف ی ظَهَرَ مَا ارفَعَهُ

 

 نظامیان جهت بهداشت آموزش اهمیت
 سازیتوانمند که است این باشدمی اهمیت حائز بسیار که آنچه

 با تواندمی دیگران سلامت از مراقبت و خود سلامت در افراد
 عوامل گزند از را افراد سازی،فرهنگ و آموزش کارگیریبه

 هب گذشته شرایط در بهداشت بنابراین. سازد مصون آمیزمخاطره
 کاناتام به توجه با که بوده، برخوردار هاییویژگی از خاص اقتضای

 قطعاً  آینده شرایط اما. است بوده مناسب خود حد در مقدورات و
 دیمنبهره و روز دانش از استفاده با است لازم و بود خواهد متفاوت

 امر هایزیرساخت تقویت به مقدس دفاع در بهداشت تجارب از
 نظر انسان سلامت بر مؤثر عوامل و انسانی نیروهای بعد در سلامت
 مودن جلوگیری سلامت امر در مخاطرات از شاءاللهان تا داشت عمیق

 را سلامت ارتقاء اُتاوا، منشور در بهداشت جهانی سازمان(. 0)
 و خود سلامت بر مؤثر عوامل کنترل برای افراد قادرسازی فرایند"

 منشور همین در(. 0) کندمی تعریف "خود سلامت به دسترسی نهایتاً
 محوری مداخلات و اصلی ارکان از یکی فردی هایمهارت توسعه
 بهداشت آموزش راهبردهای در. است شده معرفی سلامت ارتقاء
 آموزش انسانی، نیروی علمی بنیه تقویت کشور، نظامی کادر برای

 علمی شواهد از استفاده و کیفیت به توجه سلامت، ارتقاء و بهداشت

 باشدمی خاص اهمیت دارای درآموزش، المللی بین و ملی تجارب و
(1 .) 
 

 در رزمندگان برای بهداشت آموزش ابتکاری هایروش

 مقدس دفاع
 و چهره به چهره آموزش مانند مستقیم آموزش هایروش از
 و فیلم شنمای همانند مستقیم غیر آموزش تا گرفته کلاس تشکیل
 .گرفت قرار استفاده مورد رزمندگان آموزش برای همگی اسلاید
 :است زیر شرح به هاتلاش این رئوس

 10حداکثر و نیم حداقل) رزمندگان به عمومی الزامی آموزش 
 ( ساعت

 نآ در که تلویزیون و رادیو) ایرسانه امکانات از از استفاده 
 ( داشت وجود تلویزیونی شبکه دو دوران

 آموزش در( اهواز رادیو ویژه به) استانی رادیوهای از استفاده 
  رزمندگان بهداشت
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 هب بهداشت آموزش برای دینی تعالیم فرصت از بردن بهره 
 هایآموزه یا و جماعت نمازهای بین در سخنرانی) رزمندگان

 ..( .روایات و آیات از فردی

 و مضامین دارای هاینوشته پارچه و پمفلت پوستر، تهیه 
 ایمسیره یا و رزمندگان تجمعی اماکن در بهداشتی هایپیام
 ( مرور و عبور

 رزمندگان بین بهداشتی بروشورهای توزیع 
 

  (0) اضطراری ویژه درشرایط رزمندگان تغذیه
 ویژة شرایط در روز چند مدت برای رزمندگان کههنگامی
 وجود قبهع تدارکات به آنان دسترسی کماکان بگیرند قرار اضطراری

 در که غذایی امکانات حداقل با باید که حال عین در و ندارد
 درتق بایستمی کنند، حفظ را خود توانایی و حیات دارند، دسترس

 تغذیه لهمسأ شرایطی چنین در. باشند داشته نیز تهاجم حتی و دفاع
 شت،دا خواهد استثنایی و العادهفوق اهمیت آشامیدنی آب تأمین و
 کم غذای تدارک به هاجنگ در ایام ترینقدیم از لحاظ همین به

 .شدمی ویژه توجه نگهداری قابل همچنین و حمل قابل حجم،
 

  سخت بسیار شرایط در اضطراری جیره
 یژهو غذایی جیره است بوده توجه مورد تحقیق این در که آنچه
 رد تهاجم حتی و دفاع توانایی حفظ امکان برای اضطراری شرایط
 که یمکنمی اضافه اطلاع مزید برای لیکن است کوتاه زمانی مقطع

 زیر قمر دو( فعالیت نه) جان حفظ برای تنها دشوار بسیار شرایط در
 .است شده پیشنهاد
 1000 شامل هفته چند حداکثر کوتاه دورة برای رقمی -1
 (کیلوکالری) روزانه کالری
 چنان و کالری 1000 روزانه ماهه چند دوره برای دیگر رقم -2

 برای تنها و بوده دشوار بسیار شرایط برای ارقام این شد، اشاره که
 . است شده بینیپیش جان حفظ

 

 اضطراری ویژه جیره برای لازم هایویژگی
 شده توجه خاصی موارد به پیشنهادی هایرژیم تدوین در
 ویژه جیرة در باید که نکاتی ترینمهم خلاصه طوربه. است

 :از عبارتند گیرد قرار توجه مورد اضطراری

 برای شده توصیه حد در لااقل نیاز، مورد انرژی تأمین – 1
 سبک هایفعالیت

 و فساد از ایمنی و بحرانی شرایط در نگهداری قابلیت – 2
  مسمومیت

  نیاز مورد غذایی عوامل سایر تأمین – 9

  آن نقل و حمل بودن آسان و حجم محدودیت – 1

 غذایی عادات و ذائقه به توجه با غذا پذیرش قابلیت – 0
  رزمندگان

 توجه با آب به نیاز غیرعادی افزایش و عطش ایجاد عدم – 0
  بآ به دسترسی احتمالی هایدشواری و لازم هایمیدان شرایط به

 (  درد دل یبوست، نفخ،) گوارشی مشکلات عدم – 1

 محصولات از خصوصبه و کشور داخل در تأمین قابلیت – 0
  داخلی تولیدات و

 با مناسب و مطلوب ظاهری شکل در غذا ارائه امکان – 3
  منطقی هایهزینه به توجه

 اغذی،ک سبک بسیار هایبسته در غذا بندیبسته امکان – 10
 قابل غیر یا هزینه پر هایآوری فن به نیاز وعدم....  نایلونی،
 .دسترس

 

 حفظ جهت جنگ میادین در بهداشتی که مواد از برخی

  اندگرفته قرار استفاده مورد رزمندگان سلامت ارتقاء و
 و توتون گرد-لیزول-ادوموس پماد -داراپریم قرص -پرکلرین

 قرص-رسنگ پماد-کلرقرص-ساولون-فیلم-کیکاسپری-تنباکو
 لباس-ونبایگ سم -کلریناتور-کلدباکس-پاشسم دستگاه -نمک

 -ژاول آب -بهداشتی توالت کاسه-کرزول-پاشیسم مخصوص
 فرم لباس -ت.د.د سم -امشی -کلرسنج -ماسک -هیبتون
 ویدئو و پروژکتور -گامگسان سم -آشپزی

 

 رد بهداشت مدیریت راهبردی اصول عنوان به نکاتی

  آینده هایجنگ
 ژهوی به جامعه آحاد کلیه در فردی سلامت ارتقاء بر تکیه  .1

  رزمندگان
 فرماندهی مراتب ترینعالی در بهداشت گذاریسیاست .2
 دیگران و خود سلامت از مراقبت چگونگی اصل بر تکیه .3

 تماعیاج-روانی-جسمی) ابعاد همه برگیرنده در باید تندرستی .4
 .باشد انسان وجودی ساحات همه و( معنوی و

 معنوی، و روانی جسمی، سلامت از برخوردار نظامی نیروهای .5
 .بود خواهند مفیدتر و ترموفق وظیفه انجام در

 گونه هر و واجب دیگران و خود سلامت و جان از محافظت .6
 و جان خود و جسم به رساندن زیان به منجر انگاریسهل

 اصول رعایت نظامی هایمحیط در. است حرام دیگران
 .است ضروری اصل این تحقق برای فردی بهداشت

 

 (3-11) نظامیان برای ضروری بهداشتی نکته بیست
 هب که پرسنلی عموم به بهداشتی ضروری نکات آموزش -1

 باشند، داشته حضور باید عملیاتی مناطق در دلیل هر
 بندیسطح شده، بندیموضوع و بندیطبقه هایدستورالعمل

 در آموزش مناسب هایمحل حتی و آموزش بندیزمان آموزش،
 .شود لحاظ باید آموزشی بسته این

 با رمعتب بهداشتی کارت دارای باید نظامی پرسنل کلیه -2
 .باشند معتبر تاریخ
 یهته -ضروری اقلام -انفرادی بهداشتی ضروری تجهیزات -9

  استفاده نحوه دستورالعمل و آموزش -آنها توزیع و
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 و عام طوربه کشوری برنامه طبق منظم واکسیناسیون -1
 نگهداری و تهیه -مسئول سازمان -خاص طوربه رزمی طب برنامه
 ... کوبیمایه بندیزمان برنامه -هاواکسن
 ولید،ت تهیه، مراکز در که نظامی پرسنل و متصدیان کلیه -0
 رویی،دا بهداشتی، آشامیدنی، غذایی، مواد فروش و نگهداری توزیع،
 ویژه هایکلاس در موظفند دارند، اشتغال آن امثال و پوشاک
 در غذا بخط کارکنان. نمایند کسب معتبر گواهی و شرکت بهداشتی
 بهداشتی دستکش از باید غذا توزیع و طبخ سازی،آماده هنگام

 ظرفشویی محل در دست شستن از و نمایند استفاده مخصوص
 .نمایند اجتناب
 و وظیفه عملیاتی، تا فرماندهی از هارده تمام در نظامیان -0
 هنمود رعایت "کاملا را فردی بهداشت موارد موظفند سطوح سایر

 عمل شود،می داده بهداشت بازرسین طرف از که دستوراتی به و
 .نمایند
 و سر موی ها،ناخن موظفند نظامی پرسنل و کارکنان -1
 .دارند نگه تمیز همواره و کوتاه را خود صورت
 را ودخ شخصی وسایل باید نظامی پرسنل کلیه و کارکنان -0

 .نمایند نگهداری( طبقه 9) انفرادی کمد در
 در ار،ک شروع از قبل باید نظامی پرسنل کلیه و کارکنان -3
 وعن هر با تماس از بعد غذا، صرف از قبل کار، نوع تغییر صورت
 و یندبشو صابون و آب با را خود دستان توالت، از بعد و آلاینده مواد
 یا کاغذی دستمال شخصی، حوله از هادست کردن خشک برای
 .نمایند استفاده برقی کنخشک دست

 فردی، بهداشت اصول با باید نظامی پرسنل کلیه -10
( رلیکنت خود) خود سلامت ارتقاء در افراد نقش تعلیم و شناسایی

 .باشند آشنا
 آب) عمومی بهداشت هایفعالیت بین هماهنگی اهمیت -11

 بهداشت هایو فعالیت....( غذایی مواد بهداشت -سالم آشامیدنی
 .فردی

 هنحو و ضروری بهداشتی غذایی هایبسته با آشنایی -12
 و کنندهپاک مواد و اضطراری مواقع در آنها از استفاده

 و شخصی( عفونی ضد هایمحلول -صابون) کنندهعفونیضد
 نحوه و( مختلف هایمحیط ضدعفونی و زباله دفع برای) عمومی
 .آنها از استفاده صحیح
 و مصادیق و ایزولاسیون و قرنطینه مقوله با آشنایی -19

 .پدافندی و آفندی شرایط در مربوطه هایدستورالعمل
 در آلودگی رفع نحوه و ایمنی موازین با آشنایی -11

 -بهداشتی دیگر اماکن و هااورژانس صحرایی، هایبیمارستان
 یترعا هامحیط این در باید افراد که نکاتی و جنگ زمان در درمانی
 .نمایند
 داروهای از استفاده نحوه ضرورت، خواص، با آشنایی -10
 درمان یا ،(مالاریا نظیر) هابیماری از پیشگیری برای ضروری

 و (اعصاب عوامل با شیمیایی حملات در آتروپین نظیر) مخاطرات
 .آنها مانند

 ند،ب پشه نظیر بهداشتی انفرادی وسایل با آشنایی -10
 ...  محافظ لباس ماسک، حشرات، کنندهدور

 سایر یا دار،تب اسهالی، هایبیماری سریع رسانیاطلاع -11
 یرغ اطرافیان و بیمار برای شده، ایجاد حاد طوربه که هاییبیماری
 با همراه مربوطه نظامی واحد بهداشت بخش به است، منتظره

 .بیمار مشخصات و نشانی
 و عفونی هایزباله از اعم زباله، بهداشتی دفع به التزام -10
 .موجود هایدستورالعمل طبق عادی،
 گندزدایی، نظافت، شامل زندگی، هایمحیط سازیبه -13
 .محیط بهداشت موازین دقیق رعایت
 آفندی حالات همه در ایمن اصول رعایت و شرایط تأمین -20

 .هاآموزش و مقررات و هادستورالعمل طبق پدافندی، و
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