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سٓ•
 ضٛدوٝ ٔٛخة اختالَ دس تٙذسستی ٚ یا ٔشي ٔادٜ ای ٞش

ٖٚسٚد تٝ تذ
تٕاس تا پٛست

ٔسٕٛٔیت•
 آسیة ٞای ایداد ضذٜ  تٛسط ٔٛاد سٕی دس دستٍاٜ ٞای ٔختّف تذٖاختالالت ٚ

 احتیاطیتی
تؼٕذی

داسٚ تٝ ػٙٛاٖ سٓ•
ٔػشف تیص اص حذ
 ٔػشف ٘ادسست



ا٘ٛاع ٔختّف تٕاس ٚ ػٛاسؼ•
 ٘اٌٟا٘ی، ػٛاسؼ ٔطٟٛد ٚ سشیغتٕاس
تٕاس تذسیدی، ٔسٕٛٔیت ٞای تاخیشی

ٌاٞی ػٛاسؼ ٔسٕٛٔیتی ٔذتٟا تؼذ اص تٕاس تا ػأُ ٔسٕٛٔیت تشٚص ٔی وٙذ.

تذٖٚسٚد سٓ تٝ ساٟٞای •
خٛساوی
تٙفسی
خزب پٛستی
تضسیمی

.اغّة ٔسٕٛٔیت ٞای خاٍ٘ی اص طشیك خٛساوی یا تٙفسی است•



ٚیژٌی ٞای ٔسٕٛٔیت ٌٛاسضی•
اص ضایؼتشیٗ ٘ٛع ٔسٕٛٔیت ٞا
 (غاِثا)اتتال تػٛست تػادفی
ٖٚسٚد ٔادٜ سٕی اص ساٜ دٞا
تشٚص ػالئٓ تػٛست تذسیدی ٚ تا تاخیش

ػٛأُ ٔٛثش دس تشٚص ػالئٓ ٔتفاٚت •
ٓ٘ٛع س
ٓلذست س
ٔمذاس ٔػشف
ٜخثٝ فشد ٔػشف وٙٙذ
ٓصٔاٖ طی ضذٜ اص ِحظٝ ٔػشف س

ٌٛاسضیػُّ ایداد ٔسٕٛٔیت •
ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد سٕی ٚ ضیٕیایی ٔختّف دس ظشٚف ٘أٙاسة یا ظشٚف ٔٛاد آضأیذ٘ی



ػٛأُ اغّی ٔسٕٛٔیت ٌٛاسضی ػثاستٙذ اص•

ٜٔسٕٛٔیت غزایی تا خٛسدٖ غزاٞای آِٛد
ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد سٕی ٚ ضیٕیایی ٔختّف دس ظشٚف ٘أٙاسة یا ظشٚف ٔٛاد آضأیذ٘ی
ٜٔسٕٛٔیت دس اثش ٔٛاد ضیٕیایی سٛصا٘ٙذ
ٔسٕٛٔیت دس اثش داسٚٞا
ٔسٕٛٔیت دس اثش ٔٛاد ٘فتی
ٔسٕٛٔیت اص طشیك ٌیاٞاٖ سٕی
ٔسٕٛٔیت تا سْٕٛ آفت وص



(اص طشیك دستٍاٜ تٙفسی)ٔادٜ سٕی تٝ ٍٞٙاْ ٘فس وطیذٖ ٚسٚد •

ػٛأُ اغّی ایداد ٔسٕٛٔیت تٙفسی•
 (وّش، آٔٛ٘یان)استٙطاق ٌاصٞای ضیٕیایی
 ٗ(تخاسی، آتٍشٔىٗ، وشسی، اٌضٚص اتٛٔثیُ)ٔٛ٘ٛ اوسیذ وشتٗ ٚ دی اوسیذ وشت
اسپشی حطشٜ وص یا سْٕٛ دفغ آفات ٘ثاتی
تخاس ٔتػاػذٜ اص خٛٞشٕ٘ه ٚ ٚایتىس

ٝتسیاس خطش٘ان تشای چطٓ، پٛست ٚ سی
اِضاْ استفادٜ اص ٔاسه
ٝاِضاْ ٚخٛد تٟٛی



تحشیه یا آسیة ٔحُ خزب تٛسط سْٕٛ خزب ضٛ٘ذٜ اص طشیك پٛست•

 خزب سٓ اص طشیك پٛست تا آسیة خضئی یا تذٖٚ آسیة اتفاق ٔی افتذدس ٔٛاسد ٘ادس

.تؼییٗ ٘ٛع سٓ غاِثا تا وٕه ضخع ٔسْٕٛ ا٘داْ ٔی ضٛد•



ػٛأُ اغّی ایداد ٔسٕٛٔیت تضسیمی•
ٖتضسیك داسٚ تٝ تذ
ٌاصٌشفتٍی تٛسط حیٛا٘ات
ٔاسٌضیذٌی
ٌضش حطشات
 ػالئٓ ٚ ٚاوٙطٟای حساسیتی دس اثش تضسیك تشخی داسٚٞاایداد

(ID, SC, IM, IV)

 داسٚٞاحساسیت ضخػی تٝ تشخی

تضسیمیػالئٓ اغّی ٔسٕٛٔیت •
ضٛن حساسیتی یا آ٘افیالوتیه
ٖخاسش دس سشاسش تذ
ْتٛس
ؾؼف ػٕٛٔی
تیٟٛضی
ٓ٘ثؽ ٚ تٙفس ٘أٙظ



 ایٗ .ٔی تش٘ذ دٞاٖ تٝ سا خٛد اطشاف اخساْ ٚ دست اغّة سضذضاٖ سٚ٘ذ دِیُ تٝ وٛدواٖ•
 اص تیطتش تشاتش 5 تا 4 وٛدواٖ .ٔی ضٛد تذ٘طاٖ تٝ ٔحیط سشب اص ٔمادیشی ٚسٚد سثة واس

 ٌشٜٚ دٚ تاسداس ص٘اٖ ٚ ساَ 5 صیش وٛدواٖ .ٔی وٙٙذ خزب سا ٔحیط سشب تضسٌساالٖ،
ٝ ی اغّی تشیٗ .ٞستٙذ سشب تا تٕاس اثش دس خطش ٔؼشؼ دس اغّی  تىأُ دس سشب ػاسؾ

.ٔی ٕ٘ایذ تشٚص وٛدن ٞٛضی تٟشٜ ٚ وٛدواٖ ػػثی سیستٓ
ٝ ٞای لذیٕی، ٔٙاصَ دس•  حاٚی وٝ دیٛاس ٚ چاسچٛب دس ٔٛسداستفادٜ سً٘ ٚ سشتی آب ِِٛ

.ضٛد سشب تا ٔسٕٛٔیت تٝ ٔٙدش ٔی تٛا٘ذ است سشب





 سفتاسی، اختالالت تشٚص تٝ ٔٙدش ٔی تٛا٘ذ وٛدواٖ دس سشب تا ٔسٕٛٔیت•
.ضٛد  تطٙح تشٚص تٝ ٔٙدش ٚ سضذ دس اختالَ یادٌیشی، دس اختالَ وٙذرٞٙی،

 ٔٛخٛد سشب ٔؼّك رسات خٛسدٖ یا ٚ تٙفس طشیك اص ٔی تٛا٘ذ سشب تا ٔسٕٛٔیت•
.ٌیشد غٛست آب یا ٚ خان ٞٛا، دس



 دٞاٖ تا ٔحیط سشب آِٛدٌی تٕاس ٔا٘غ وٛدواٖ دس دست ٞا ٔشتة ضستطٛی•
ٖ ٞا .ٔی ضٛد آ

ٝ ٚاسطٝ اٌش•   اص خٌّٛیشی تشای ٞستیذ، تٕاس دس سشب ٔطتمات تا خٛد ضغُ ت
.وٙیذ تؼٛیؽ سا خٛد واس ِثاس ٔٙضَ تٝ ٚسٚد اص لثُ آِٛدٌی، ا٘تماَ

ٝ ٔٙظٛس•   داس٘ذ، تٕاس سشب تا وٝ غٙؼت دس ضاغُ افشاد خٖٛ دس سشب سٙدص ت
ٝ طٛس تایذ خٖٛ آصٔایص .ضٛد ا٘داْ ٔشتة ت



ْ آسایص خػٛغاً غیشاستا٘ذاسد ٚ حتی سشٔٝ، حاٚی ٔمادیش تاالی • تشخی اص ِٛاص
ٖ ٞا خٛدداسی وٙیذ. سشب ٔی تاضٙذ .اص ٔػشف آ

 ا٘ساٖ تذٖ تٛسط سشب خزب سشػت افضایص سثة چشب غزاٞای ٔػشف•
.ٔی ٌشدد



داسٚٞا یىی اص خطش٘اوتشیٗ ػٛأُ ٔسٕٛٔیت صا دس ٔٙاصَ•

وطٙذٜ تٛدٖ ٔمادیش تاالی داسٚٞای تظاٞش وٓ خطش•
ٖوٛدوا
ٗافشاد ٔس

ایشاٖضایؼتشیٗ ػّت ٔشاخؼٝ تٝ تخص ٔسٕٛٔیت تیٕاسستاٖ ٞای •
 ٝوطٛستٕاسٟای ساِیا٘ٝ ٔشاوض اطالع سسا٘ی داسٚٞا ٚ سْٕٛ وُ دسغذ  70٘ضدیه ت
 وطٛسٔٛیذ ضیٛع تاالی ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی آٔاس ٔسٕٛٔیٗ ٔشاخؼٝ وٙٙذٜ تٝ تیٕاسستاٟ٘ای

است

ػٛأُ ایداد ٔسٕٛٔیت داسٚیی•
ٚػذْ تٛخٝ تٝ ٔیضاٖ ٔػشف داس
ٔػشف داسٚٞا دس تاسیىی یا ٍٞٙاْ خٛاب آِٛدٌی
ٔػشف خٛدسشا٘ٝ داسٚٞا



.اغّة ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی دس تضسٌساالٖ ٚ تػٛست تؼٕذی سخ ٔی دٞذ•

.دسغذ پاییٙی اص ٔشاخؼات ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی ٔشتٛط تٝ وٛدواٖ است•

.ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی وٛدواٖ غاِثا تػادفی ٞستٙذ•
وٙدىاٚی وٛدن
 ٜٚاِذیٗاضتثا

ٔسٕٛٔیت ٞای تؼٕذی دسغذ تاالیی اص ٔشاخؼات ٔسٕٛٔیتی تٝ تیٕاسستاٟ٘ای •
.وطٛس سا تطىیُ ٔی دٞٙذ

اغّی تشیٗ ػُّ ٔسٕٛٔیت ٞای تؼٕذی•
ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی
ٔسٕٛٔیت تا سْٕٛ دفغ آفات ٘ثاتی



ػُّ افضایص ضیٛع ٔسٕٛٔیت ٞای داسٚیی•
َدستشسی آساٖ تٝ ا٘ٛاع داسٚٞا دس ٔٙاص
ٝآٔاس تاالی ٔػشف داسٚ دس خأؼ
َػذْ ٍٟ٘ذاسی غحیح داسٚٞا دس ٔٙاص
 پاییٗ تٛدٖ اطالػات الصْ دسخػٛظ ٍٟ٘ذاسی، ٔػشف، ػٛاسؼ، خطشات ٚ ٞطذاسٞای ٔشتٛط

تٝ داسٚٞا
ٜافضایص تؼذاد تیٕاساٖ افسشد
 داسٚٞاوٓ تٛدٖ آٌاٞی ػٕٛٔی ٔشدْ اص لاتّیت وطٙذٌی تشخی



 غؼٛدی سیش ضاٞذ ٔتاسفا٘ٝ ٌزضتٝ ساَ 14 طی دس ٔٛخٛد ٌضاسضات اساس تش•
.ایٓ تٛدٜ داسٚٞا اص ٘اضی فٛت تٝ ٔٙدش ٞای ٔسٕٛٔیت

 لّٕذاد ٔسٕٛٔیت اص ٘اضی ٔیش ٚ ٔشي ػأُ چٟاسٔیٗ یا سٛٔیٗ داسٚیی ٔسٕٛٔیت•
.ٔیطٛد

 تشیٗ ػٕذٜ وطٛس پضضىی ػّْٛ ٞای دا٘طٍاٜ اص آٔذٜ تذست آٔاس اساس تش•
 داسٚٞای تشتیة تٝ ٔیطٛد، ٔطاٞذٜ ٞا ٔسٕٛٔیت ٔشاخؼات دس وٝ داسٚٞایی

 ٞای ٔسىٗ اؾطشاب، ؾذ ٚ آسأثخص داسٚٞای ٔا٘ٙذ سٚاٖ ٚ اػػاب سیستٓ
 لّثی داسٚٞای سپس ٚ خٖٙٛ، ؾذ داسٚٞای ؾذافسشدٌی، داسٚٞای غیشٔخذس،

  .تاضذ ٔی



دسغذ وُ ٔٛاسد ٘اضی اص ٔسٕٛٔیت 65تا  60•
(وٛدواٖ)اتفالی •
(تضسٌساالٖ)خٛدوطی، لاچاق •
 21تا  17ٔسٕٛٔیت تا ٔٛاد ٔخذس تا ضیٛع  1399تا ٘یٕٝ ٘خست ساَ  1397اص ساَ •

ػٛأُ ٔشاخؼٝ تٝ تخص ٔسٕٛٔیٗ دس تیٕاسستاٟ٘ای اص ٟٕٔتشیٗ دسغذی خضء یىی 
.وطٛس ٔیثاضذ

ٔسٕٛٔیت تا ٔتذٖٚ ٚ تشأادَٚ دس غذس ػٛأُ ٚ ٔسٕٛٔیت تا تشیان ٚ ضیطٝ دس •
.ستثٝ تؼذ ٞستٙذ



وشٚ٘ا ػأُ ٔسٕٛٔیت تا اِىُ•
ٔشي ٘اضی اص اِىُ 558: 1398•
ٔشي ٘اضی اص اِىُ 778: 1399پٙح ٔاٜ ٘خست •
ٔٛسد ٔشاخؼٝ ٔسٕٛٔیت تا اِىُ تٝ تیٕاسستاٟ٘ا 10500: 1398•
تیٕاسستاٟ٘أٛسد ٔشاخؼٝ ٔسٕٛٔیت تا اِىُ تٝ  7583: 1399٘یٕٝ ٘خست •



.ٔیثاضذ حیاتی ٔسْٕٛ فشد ٘دات تشای ٔسٕٛٔیت تشٚص اص پس اِٚیٝ ِحظات•
.تٍیشیذ تٕاس 115 یا 190 ضٕاسٜ تا ٔسٕٛٔیت ٔٛاسد تا تشخٛسد اص پس تالفاغّٝ•
 ٕٞشاٞاٖ یا ٔسْٕٛ فشد سإٞٙایی سْٕٛ، ٚ داسٚ سسا٘ی اطالع ٔشاوض ٟٔٓ ٚظیفٝ•

آٖ دسٔاٖ ٘ٝ است، ٔسٕٛٔیت اص ٘اضی ػٛاسؼ واٞص ٚ وٙتشَ تشای ٚی
.افتذ ٔی اتفاق ساَ 5 صیش وٛدواٖ دس اتفالی ٔسٕٛٔیتٟای اوثش•
 دسٔا٘ی ٔمادیش اص تیص داسٚٞا ٔػشف  خٟاٖ دس ٔسٕٛٔیت تشٚص ػّت ضایؼتشیٗ•

.است



.است تذٖ تٝ سْٕٛ ٚسٚد ساٜ ضایؼتشیٗ دٞاٖ•
.٘یست تذٖ اص سٓ خشٚج ساٜ تٟتشیٗ ٕٞیطٝ استفشاؽ ایداد•
 ٔیتٛا٘ذ سإِٙذ افشاد ٚ تاسداس، خإٟ٘ای وٛدواٖ، دس ٔسٕٛٔیت اص ٘اضی خطشات•

.تاضذ افشاد دیٍش اص ضذیذتش
 اص ٘اضی دایٕی ٔؼِّٛیت حتی ٚ ٘اپزیش خثشاٖ ٘اٌٛاس، ػٛاسؼ تشٚص تذِیُ•

 .است ٟٔٓ تسیاس ٞا ٔسٕٛٔیت اص پیطٍیشی ٔسٕٛٔیت،




