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 مرزي بهداشتي مراقبت ابعاد

 مقدمه

 هنوز دريايي و زميني مرزهاي در است، طوالني بس ما كشور در مرزي بهداشتي مراقبت تاريخچه

 و زميني مرزهاي با مرتبط ها موقعيت اين از تاريخي هاي عكس و شود مي ديده فضاها اين از آثاري

 سازوكاري به را كشور دريايي مرزهاي ايران دولت دوم جهاني جنگ از پس است موجود دريايي بعضاً

 در كه روشهايي با و بكاهد كشور به مهلك بيماريهاي ورود از ممكن حد تا كه بتواند كه نمود مجهز

 يافته استقرار فضاها اين ديگر كشورهاي از الگوگيري با بودو محور بيماري ااكثر و بود مرسوم زمان آن

 پرسنل از يكسري شمسي 40 دهه اوايل و 1339 سال خراوا شود، ارائه خدماتي كردند مي تالش

 و آموختند طورعملي به كشور آن در را كشتي پاس نحوه و نموده عزيمت تركيه كشور به بهداشتي

 سال در للالم بين بهداشتي مقررات بازنگري باگرديدند، مستقر جنوب و شمال دريايي مرزهاي در

 جمهوري كشور ميالدي 2007 سال از و نمود بروز راستا اين در نو تحولي (IHR2005 )ميالدي 2005

 مرزهاي از قادرند كه المللي بين خطرناك رخدادهاي به را خود پاسخدهي ظرفيت ايران اسالمي

 ظرفيت كه شد باعث مسئله اين .داد قرار كار دستور در را اقدام اين و داد توسعه نمايند كشورعبور

 اثرگذار مهلك هاي ويروس و ميكروبي اجرام جابجايي از يناش هاي اورژانس به پاسخدهي اصلي هاي

 ،(اي جاده – ريلي) زميني مرزي بهداشتي مراقبت پايگاه 103 تعداد اكنون و يافت ارتقاء شدت به

 تقسيم سه و دو يك، ممتاز، درجات با پايگاهها اين و بوده مستقر كشور نقاط اقصي در دريايي هوايي

 شيراز، مشهد، خميني، امام المللي بين فرودگاه هوايي مرز منجمله مرزها از ضيبع در و گرديدند بندي

 مهران، زميني مرزهاي و باشد مي انجام حال در باال حجم با المللي بين پروازهاي كيش بندرعباس،

 منجمله كشور بنادر از تعدادي و شده محسوب كشور زميني تردد پر مرزهاي از نيز بازرگان شلمچه،

 پرتحرك و فعال بنادر از گيالن انزلي بندر و خوزستان ماهشهربندر هرمزگان، رجايي، شهيد دربن

 كه بوده سندرميك مراقبت نظام كشور المللي بين مرزهاي در مراقبت نظام بهترين .باشند مي كشور

  يردگ قرار ارزيابي مورد مرزها اين در مراقبت نحوه اين دانشگاهي پايلوت شرايط در است اميد

ه منظور جلوگيري از گسترش بيماريها از طريق مسافرت هاي بين المللي ، مقررات بهداشتي بين ب

بمورد اجرا گذاشته شد ، كه با توجه به تغييرماهيت تهديدات  9191( اولين بار در سال IHRالمللي)

نظام هاي ملي سالمت  سالمت بين المللي در طي سه دهه وكسب تجربيات ذي قيمت توسط
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وسازمانهاي بهداشتي بين المللي ، مقرات بهداشتي بين المللي پس از ماهها بحث وتبادل نظرات مورد 

ماده و  99بخش و  91فصل ،  3اصالح ، بازبيني وتصويب مجمع بهداشت جهاني قرار گرفت ودر قالب 

 غ گرديده است .و ابالبه كشور هاي عضو وغير عض 2192گانه جهت اجرا از سال  1منضمات 

 

 مرزي بهداشتي مراقبت اهمیت

 

 مراقبت نظام يك وجود(  A,B,C كالس)مراقبت مشمممول هاي بيماري خروج و ورود با مقابله جهت

 مجموعه( IHR) المللي بين بهداشتي مقررات. است ضروري المللي بين مرزهاي در كارآمد بهداشمتي 

(  Border Surveillance) مرزي بهداشتي مراقبت نظام عملكرد متضمن كه است مقرراتي و قوانين

ي المللمقررات بين .ميگيرد قرار ارزيابي مورد بهداشت جهاني سازمان جانب از و بوده كشورها توسط

در ايران وجود داشته است، اما مقررات جديد بهداشتي در  9191ها از سال بهداشتي مقابله با بيماري

كشورهاي جهان اعالم شد كه ايران نيز از معدود كشورهايي است كه در  بازنگري و به همه 2112سال 

 ابتداي از را نآ اجراي كشورما جمله از كشورها اكثر و المللي نقش داشته استتهيه اين مقررات بين

 آزمايشگاهي و ظرفيت از نظر امكانات نيروي انساني، ظرفيت). است شده متقبل  و  متعهد 2193 سال

وجود اتاق ايزوله  ،  شمده از سموي سمازمان جهاني بهداشت   به ميزان اسمتاندارد تعري  دهي پاسم  

هاي موادغذايي در ايجاد آزمايشگاه،  ازفليتر هپا اسمتاندارد   تنفسمي با فشمار منفي وبا بهره گيري  

آمادگي كامل كشورها براي  ،  دهي سريع در حوادثاقدامات مراقبتي و هشدار و پاس ،  مناطق مرزي

بيماري به موقع شناسايي، تشخيص و درمان و   - المللي هاي داراي خطر انتشمار بين مقابله با بيماري

 د( .درباره آن به ديگر كشورهاي جهان اطالع رساني شو

 كشورهاي ساير و ايران نيازهاي تامين و همسايه كشورهاي مرزي مناطق اقتصادي-اجتماعي وضعيت

 رد ميتواند را اي عديده مخاطرات خود بطن در كه گرديده مرزي تبادالت گسترش باعث ميانه آسياي

 . نمايد استان مردم سالمتي متوجه اول وهله

زميني اعم از ريلي و جاده اي در اقصي نقاط كشور جمهوري اسالمي ايران  -هوايي -مرزهاي دريايي 

 به اشكال مختل  استقرار دارند. 



 
3 

 

اين مرزها جهت ارتباط با كشورهاي همجوار و ساير نقاط دنيا بر حسب اهميت پنج گروه تقسيم  

 ميگردند. 

، تشكيل  3، درجه  2، درجه  9درجه  متاز ، : مپايانه هاي مرزي بين المللي كه از چهار گروه  -9

 ند . گرديده ا

 .بازارچه مستقر در جنب پايانه هاي مرزي بين المللي  -2

 ماكو، جلفا  منطقه آزاد تجاري   –كيش(  -جزاير )قشم -مناطق آزاد اعم از بنادر )چابهار( -3

 وآبادان

خود ميتوانند داراي پايانه هاي دريايي و هوايي بوده كه اين پايانه ها با كشورهاي  مناطق كه اين  

 . باشند همجوار ارتباط داشته و در جابجايي بار و مسافر فعال 

 

  IHR(International Health Regulations) دروظایف نظام مراقبت بهداشتي مرزي 

 

 کلي اهداف

 منظور به كشممور، به وارده مسممافرين سممالمت از اطمينان حصممول مرزي بهداشتتي  مراقبت کلي هدف - 9

 هموطنان با اطمينان حصول از قبل تماس، از جلوگيري

 رد عمومي بهداشتي پاس  نمودن فراهم و كنترل محافظت، پيشمگيري،  ؛الملل بین ستممت  قانون هدف - 2

 يعموم بهداشت خطر به محدود و متناسمب  كه طريقي به اسمت  بيماريها المللي بين گسمترش  قبال

 .گردد پرهيز المللي بين تجارت و آمد و رفت با مورد بي تداخل از و باشد

 اهداف سایر

 

 خارجي اتباع از منتقله واگير بيماريهاي به ابتالء عوارض و ابتالء مير، و مرگ كاهش .9

 اگيرو بيماريهاي به ابتال از ناشي درماني و پيشگيري مراقبتي، مداخالت هاي هزينه كاهش .2

 مرزها داخل در وارده واگير بيماريهاي طغيان از جلوگيري .3
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 مراقبت و كنترل طريق از آنان مندي رضايت و جامعه افراد سمالمت  ارتقاء و حفظ تامين، .4

 مرزي هاي پايانه در واگير بيماريهاي

 كشور از خارج به مسافرين دانش و آگاهي سطح افزايش .2

 هاي پايانه در(  International Health Regulation) الملل بين سممالمت قانون اجراي .9

 مرزي

 محيطي بهداشت خدمات اجراي .7

 

 الملل بین سممت قانون اصول

 

 باشد اشخاص اساسي هاي آزادي و انساني حقوق شان، كامل رعايت با بايد قانون اين اجراي .9

 بهداشت جهاني سازمان اساسنامه و متحد ملل سازمان منشور توسمط  بايد قانون اين اجراي .2

 شود هدايت

 گسترش برابر در دنيا مردم همه محافظت براي آن جهاني كاربرد هدف با بايد قانون اين اجراي .3

 شود هدايت بيماريها المللي بين

 براي حاكميت حق الملل، بين حقوق اصول و متحد ملل سمازمان  منشمور  با منطبق كشمورها  .4

 آنها اساس اين بر دارند را خود بهداشتي سمياسمتهاي   انجام حين در آن اجراي و قانونگذاري

 نمايند حمايت مقررات اين اهداف از بايستي

 الملل بین سممت قانون برابر در کشورها تعهد

 

 يم قرار ارزيابي مورد گيري تصميم ابزار اساس بر را خود حاكميت تحت وقايع عضو كشور هر .9

 دهد

 ملي نتپوي فوكال بوسيله موجود ارتباطي شيوه موثرترين و سريعترين با بايد عضو كشور هر .2

IHR به را المللي بين تهديد با بهداشتي رخداد يك WHO دهد هشدار 
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 را وقايعي همه عمومي، بهداشت اطالعات ارزشيابي از ساعت 24 عرض در بايد عضو كشور هر .3

 اقدامات همچنين و. باشد المللي بين ابعاد با عمومي بهداشمت  اورژانس يك اسمت  ممكن كه

 نمايد بيان را وقايع اين به پاس  در شده اجرا بهداشتي

 اطالعات و داده ادامه WHO با را خود ارتباط بايد اخطار، يك بدنبال عضممو، كشممور يك .4

 نمايد ارائه را شده داده هشدار واقعه به مربوط موقع به و كامل دقيق، عمومي بهداشت

 پشتيباني نيازهاي و شده مواجه مشكالت گزارش بايد اخطار، يك بدنبال عضمو،  كشمور  يك .2

 نمايد ارائه را المللي بين توجه با عمومي بهداشت احتمالي اورژانس به پاس  براي

 خطر شواهد دريافت از ساعت 24 عرض در باشد، اجرا قابل آنجائيكه تا بايد، عضو كشورهاي .9

 يالملل بين گسترش بيماري است ممكن و شده تعيين كشور آن خارج در كه عمومي بهداشت

 را آلودگي يا عفونت كه ناقليني انساني، موارد)  از را WHO يابد واردات يا صمادرات  طريق از

 .نمايند آگاه(  هستند آلوده كه اشيايي ، كنند مي حمل

 به سممريعا را مراتب باال، موارد به ظن صممورت در موظفند مرزي بهداشممتي مراقبت پايگاه كاركنان *

 .دهند اطالع باالتر سطوح

 

 اختصاصي اهداف

 

 اصلي جزء سه مرزي بهداشتي مراقبت پايگاههاي در باشد قادر كه جامع دسمتورالعمل  تهيه .9

 نمايد هدايت را مستقر نيروهاي فعاليتهاي

 و ورودي مبادي كنترل اهميت مورد در كشور باالي رده مسمئولين  در سمياسمي   تعهد ايجاد .2

 آن مراقبتي نظام اجراي از حمايت و خارجي اتباع مراقبت و پايانه در كشور خروجي

 سممازي فعال و اندازي راه ايجاد، طريق از خارجي اتباع از مراقبت نظام پوشممش تكميل .3

 كشور خروجي و ورودي مبادي در مرزي بهداشتي مراقبت پايگاههاي

 افزايش و اداري و بهداشتي از اعم ، برنامه درگير انساني نيروهاي بازآموزي و آموزش تربيت، .4

 جلب و كشور از خارج به مسافرين آموزش و مرزي بهداشتي مراقبت با ارتباط در نهاآ آگاهي



 
6 

 

 International Health) الملل بين سممالمت قانون برنامه اجراي در آنهما  مشمماركمت 

Regulation ) 

 مورد تجهيزات و ملزومات مواد، به مرزي بهداشتي مراقبت پايگاههاي تجهيز و سمازي  بهينه .2

 كشوري ليست چك از استفاده با نياز

 بيماريهاي كليه و بازپديد نوپديد، بيماريهاي زمينه در كاربردي تحقيقات انجام از حمايت .9

 ديده پايگاههاي ايجاد مانند مرزي بهداشتي مراقبت پايگاههاي در اي قرنطينه اقدامات شامل

 ..... و آنفوالنزا ، ايدز وري

 خارجي اتباع و كشور از خارج مسافرين در پيشگيرانه مداخالت نيازمند موارد تعيين .7

 واگيردار بيماريهاي به ابتال از ناشي عوارض ميزان كاهش .8

 واگيردار بيماريهاي به ابتال از ناشي ومير مرگ كاهش .1

 مناسب كنترلي اقدامات اجراي و آن علل تعيين ، Out break موقع به شناسايي .91

 مواجهه از بعد اقدامات جهت آلوده موارده موقع به شناسايي .99

 پويا و مستمر دقيق، دهي گزارش سيستم تدوين .92

 واگيردار بيماريهاي خطر عوامل و بروز روند پايش .93

 اپيدميولوژيك تحقيقات انجام با انتقال نحوه و آلودگي منبع شناسايي .94

 وضعيت ساماندهي منظور به بخشي برون و بخشمي  درون هماهنگي ايجاد و بيماري مديريت .92

 مرزي بهداشتي مراقبت پايگاههاي

 قانون اجراي سمماماندهي منظور به بخشممي برون و بخشممي درون هماهنگي ايجاد و مديريت .99

 مرزي هاي پايانه در(  International Health Regulation) الملل بين سالمت

 به مرزي ناحيه استحفاضي حوزه محيطي بهداشمت  خدمات اجراي هماهنگي ايجاد و مديريت .97

 طرف هر از متر 411 شعاع

 آزمايشگاهي هاي نمونه تهيه جهت آزمايشگاهي خدمات ايجاد و مديريت .98
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 مسئله اهمیت

 

 و همجوار كشممورهاي در خصمموصمما واگير بيماريهاي سممرايت از جلوگيري منظور به 9339 سممال در

 و يدهانديش تدابيري تا داشت آن بر را مختل  كشورهاي واگير، بيماريهاي انتشار سرعت از جلوگيري

 علت به قرنطينه ،  پست عنوان جاي به حاضمر  حال در نمايند نظر تجديد كشمور  قرنطينه وضمع  در

 .گردد مي اطالق "مرزي بهداشتي مراقبت پايگاه" ، شده تعري  ويژه مسئوليتهاي و جديد ماهيت

 صورت كاركناني توسط بايد مرزي بهداشتي مراقبت به مربوط مقررات اجراي و مرزها در وظيفه انجام

 رينمسمماف با تماس در كه فردي اولين عنوان به دنبتوان بوده و برخوردار بااليي انضممباط از كه پذيرد

 .دنباش خود كشور اجتماعي شخصيت از عيار تمام الگوي است خارجي

 ، لوارش كت، شامل :  مخصوص فرم لباس به ملبس بايد مرزي بهداشمتي  مراقبت پايگاه كاركنان كليه

 .باشند مخصوصوگردن آويز   آرم داراي پيراهن و كفش

 

 استراتژي

 

بازرگان ،  زميني هاي پايانه)  اول سطح شامل سطح چهار در مرزي بهداشتي مراقبت هاي اسمتراتژي 

 فرودگاه هوايي پايانه ،سلماس وخوي  آهن راه ايستگاه ريلي پايانه ،سرو  وپلدشت ، رازي ، تمرچين 

 كشور چهارم سطح و استان سوم سطح شمهرستان،  بهداشمت  مركز دوم سمطح  ،( اروميه المللي بين

 فعاليت نظر، مورد اهداف و اجرا هاي اولويت و موجود امكانات به بنا سطح هر در و شموند  مي تعري 

 .گردد مي تعيين انجام قابل هاي

 دهي گزارش و ثبت آزمايشگاهي، مراقبت تقويت .9

)  مراقبت هدف بيماري چهار به ابتال نظر از ماه سه از بيش سكونت با خارجي اتباع غربالگري .2

 (سيفليس و ماالريا سل، ايدز،

 دخواهن تماس در كه افرادي به خارجي اتباع از واگير هاي بيماري آلودگي انتقال از پيشگيري .3

 مردم ساير و ها پايانه كاركنان مانند بود
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 خارجي اتباع آموزش غربالگري، امكانات نمودن فراهم منظور به الزم هاي ساخت زير تقويت .4

 آلوده و بيماري به مظنون

 هدف بيماريهاي عليه بر واكسيناسيون .2

 عمومي و اختصاصي رساني واطالع آموزش .9

 ساكن خارجي اتباع در HBV به آلوده موارد مراقبت .7

 اپيدميولوژيك مراقبت .8

 پژوهش و تحقيق .1

 ارزشيابي و پايش .91

 

 وظایف و ها فعالیت

 

 مرزي بهداشتي مراقبت پایگاه در مستقر نیروهاي فعالیتهاي اصلي جزء سه

 محيط بهداشت فعاليتهاي كليه اجراي و فعال بصورت بيماريها مراقبت انجام .9

 مرزهاي طرف دو در بيماريها گيري همه يا طغيان يك بروز شرايط در بيماريها مراقبت انجام .2

 است چشمگير كامال محيط بهداشت فعاليت نيز مرحله اين در كه همسايگان با كشور

 حسن بمنظور اداري مراتب سلسله رعايت با دانشگاه IHR Focal Point با دقيق هماهنگي .3

 (International Health Regulation)الملل بين سالمت قانون اجراي

 اين نيروها : يديگر فعاليت ها

 ريكتش با بهداشتي هاي گواهينامه مطالبه و خارجي توريستهاي و مسافرين بهداشتي كنترل .9

 هستند سهيم المللي بين مسافرتهاي امر در كه دستگاههايي ساير مساعي

 بهداشتي مراقبتهاي ساماندهي منظور به بخشمي  برون و بخشمي  درون هاي هماهنگي ايجاد .2

 (International Health Regulationالملل) بين سالمت قانون اجراي و مرزي

 زباله بهداشتي آوري جمع و تفكيك مانند محيطي بهداشت مقررات برنامه اجراي بر نظارت .3

 فاضالب محيطي بهداشت مقررات برنامه اجراي بر نظارت .4
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 تمراقب پایگاه یک در مرزي بهداشتي مراقبت و الملل بین سممت قانون مجریان کلي وظایف

 مرزي بهداشتي

 مي مرز هر محدوده از متر 411 شعاع تا معموال كه نزيت ترا محيط بهداشتي حراست و حفظ .9

 مرز اكنام كليه نگهداشتن ستاندارد ا محيط، سازي سالم مثل بهداشتي تدابير كليه )  . باشد

 ( مرزي محوطه بعداز متر 411 شعاع تا مرزي محوطه و مجاز

 با مساعي تشريك ضمن واگير بيماريهاي به ابتالء نظر از مرز در شاغلين بهداشمتي  مراقبت .2

 مسئولين

 راننده باالخره و قطار رئيس هواپيما، خلبان)  مرز به وارده نقليه وسمميله رئيس با تماس .3

 .وسيله آن بهداشتي اعالميه مطالبه و(  شخصي اتومبيل

 به مبادرت لزوم صورت در و حشمرات  و موذي جانوران وجود نظر از نقليه وسميله  بارزسمي  .4

 .ها هواپيما و ها كشتي در كشي موش و ضدعفوني و كشي حشره

 ( IHR مقررات حسب بر)  ضروري هاي هينامه گوا ساير يا و آزاد شرت معا نامه جازه ا صدور .2

 ( ملي IHR Focal Point نظر با)  لزوم صورت در مسافرين گذاردن مراقبت تحت .9

 ( ملي IHR Focal Point نظر با)  لزوم صورت در وارده مسافر سازي مجزا به مبادرت .7

ايجاد زمينه  و خروجي و ورودي مبادي در پوشممش تحت جامعه به عمومي آموزشممهاي رائها .8

پذيرندگي توصمميه ها و پيامهاي بهداشممتي در عبور كنندگان از مرز با اسممتفاده از بهترين  

 . تكنولوژي آموزشي

 خروجي و ورودي مسافرين در بيماري به مشكوك افراد شناسايي .1

 كشور از خروج از قبل حساس افراد واكسيناسيون جهت الزم توصيه .91

با   مرزي پايانه وواحدهاي مستقردر مسئولينسماير سمازمانها  و    مشماركت  و همكاري جلب .99

 گسترش و انتشار از پيشگيري و كنترل هماهنگي سمطوح باالتر در راستاي اهداف برنامه و 

 . بيماري

 اي مداخله مرتبط اقدامات انجام و اپيدمي يا طغيان طي در مشكوك موارد پيگيري .92

 پوشش درماني بهداشتي مركز همكاري با و نياز صورت در تخصصي مراكز به بيماران ارجاع .93

 پايگاه دهنده
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 درماني و بهداشتي عملياتي هاي تيم با همكاري .94

 فعال مراقبت انجام با رابطه در كامل آمادگي حفظ .92

 و پرخطر مناطق و كشورها به مسافرين باالخص مسمافرين  به رسماني  اطالع و دادن آگاهي .99

 آلوده

 موارد كش  و وپيگيري مسافرين در فعال بيماريابي .97

 سممطوح به ارائه و عملياتي فرمهاي تكميل و آمده بعمل فعاليتهاي و اقدامات گزارش تهيه .98

 باالتر

 اعزامي درماني بهداشتي مراقبت هاي تيم با همكاري .91

 ي فرابخشي وسيع با تمام ارگانهاي مؤثر در پايانه مرزيهماهنگ .21

 مرزي پايانه در حاضر نيروهاي كليه به سالمت بخش اهداف دقيق ارائه .29

 اقدامات بخشي اثر و ارتقاء جهت در پشتيباني و حمايت كسب .22

ؤثر در ي منيروها ساير پابپاي شده تعيين استاندارد جانمائي در مسئوليت با و دقيق استقرار .23

 پايانه

 جنبه كه بيماريهائي بخصوص بوده فوري دهي گزارش مشممول  كه بيماريهائي موارد كشم   .24

 اي منطقه وسمميع گيري همه و طغيان بروز خطر و داشممته المللي بين بهداشممتي اورژانس

 (آبله آنفلوانزا، توالرمي،سارس، طاعون، منتشر، وباي) داشت خواهند

معاونت غذا و دارو در رابطه با كنترل هاي خاص و حسمب ضوابط و مقررات   نيروهاي با تعامل .22

 تعري  شده.

بروز يك خطر  بهداشممتي زمان اجراي اقدام فوري در  با رابطه در اورژانس نيروهاي با تعامل .29

 . و حسب ضوابط و مقررات تعري  شده بين المللي

 

 بیماریها با مبارزه و پیشگیري به مربوط کلي وظایف

 

 ( هدف جمعيت شناسايي)  دموگرافي .9

 ( واگير غير و واگير)  يافته ادغام و مهم شايع بيماريهاي زمينه در بيماريابي .2
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 خطر معرض در و هدف گروههاي سازي ايمن .3

 بيماريها اپيدميولوژيكي هاي بررسي انجام .4

 بيماريها دهي گزارش .2

 گيري همه يا بيماري طغيان نوع هر بروز گزارش .9

 با عمومي بهداشممت رخداد يك بعنوان دهي گزارش مشمممول بيماري نوع هر سممريع گزارش .7

 IHR ضوابط طبق المللي بين خطر

 )ورودي وخروجي(مسافران آموزش .8

 الزم هاي هماهنگي انجام و نياز صورت در مشاوره جهت باالتر سطوح به ارجاع .1

 آن پيگيري و مراقبت و بررسي جهت مظنون موارد ارجاع و هماهنگي .01

 بهداشتي هاي مراقبت انجام .99

 منطقه بهداشتي خدمات به مربوط دستورات ساير انجام .92

 

 

 محیط بهداشت به مربوط کلي وظایف

 

 آشاميدني آب بر نظارت .9

 غذايي مواد مصرف و توزيع تهيه، مراحل بر نظارت و اماكن كليه از ادواري بررسي و بازديد .2

 فاضالبها بهداشتي دفع كنترل و نظارت .3

 زباله بهداشتي دفن و آوري جمع بر نظارت .4

 ناقلين و حشرات با مبارزه .2

 منطقه بهداشتي خدمات به مربوط دستورات ساير انجام .9
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  مرزي بهداشتي مراقبت پایگاه پرسنل اختصاصي وظایف

 9درجه ،  پايگاههاي در و باشد مي پايگاه در مستقر پزشك ممتاز پايگاههاي در :پزشتک  وظایف(  الف

پزشمك بصورت آنكالي انجام وظيفه   3و2بصمورت مقيم يا آنكال بوده ودرپايگاههاي درجه    پزشمك 

 مينمايد .

 حولهم وظاي  هماهنگي و پايگاه مسئوليت مربوطه، پايگاه در پزشك سازماني پست نبود صورت در* 

 غير به ار پايگاه پزشك وظاي  شرايط اين در. باشد مي پايگاه بيماريهاي با مبارزه كارشناس با پزشك

 .باشد مي پوشش تحت درماني بهداشتي مركز آنكال پزشك با پايگاه سرپرستي بند از

 الملل بين سالمت قانون به كامل آگاهي( .  محاوره حد در)  انگليسي زبان به آشنايي .9

 پايگاه در پرسنل وظاي  جراي حسن مسئوليت قبول و پايگاه سرپرستي .2

 شده اعالم اطالعات صحت تائيد و اطالعات آوري جمع و مراقبت نظام اجراي حسن بر نظارت .3

 پرسنل توسط

 پايگاه در مستقر محيط بهداشت پرسنل فعاليت عملكرد بر نظارت .4

 تمشكال رفع و خدمات ارائه كيفيت بهبود امر در پايانه مسئولين با هماهنگي و تعامل ايجاد .2

 تنگناها و

 وربط پايانه ترانزيت سالن محل در مسمتقر  دسمتگاههاي  ديگر نمايندگان با هماهنگي ايجاد .9

 مستمر

 مسافرين ميان در بيماري طغيان با بهداشتي رخداد گونه هر موقع به گزارش .7

 اورژانش بروز شرايط در بيماران اضطراري جداسازي جهت باش آماده و واحد مسئوليت قبول .8

 استاني IHR Focal Point نظر با المللي بين بهداشتي

 الذكر فوق شده اعالم بيماريهاي موارد اساس بر سرپايي درماني خدمات انجام به كمك .1

 آموزشي هاي برنامه در شركت و هماهنگي .91
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  مرزي بهداشتي مراقبت پایگاه در مستقر بیماریها با مبارزه کاردان یا کارشناس وظایفب ( 

 
 شايع، بيماريهاي به نسبت خروجي و ورودي مسمافرين  به اگاهي ارتقاء و بهداشمت  آموزش .9

 تمسئولي اصلي اولويت بعنوان آموزش امر به ويژه توجه و فردي بهداشت ، بازپديد و نوپديد

 ممكن آموزشي امكانات كليه از استفاده با مرزي بهداشتي مراقبت پايگاه

 فهم قابل گويش(  محاوره)  انگليسي زبان به آشنايي .2

 )فعالً انجام نمي پذيرد(مسافرين بهداشتي گواهينامه صدور و مراقبت .3

 طضواب حسب بر المللي بين بهداشتي رخداد از ناشمي  بيماريهاي مراقبت پايش در نظر دقت .4

IHR 

 ......( و پمفلت پوستر،)  مسئولين كمك با آموزشي ابزار و امكانات و لوازم تامين و تهيه .2

 ممكن زمان كوتاهترين در و متقابل احترام رعايت با مسافرين بهداشتي اوراق بازبيني .9

 ورودي مسافرين ميان در واگير بيماريهاي فعال مراقبت نظام اجراي حسن امر در دقت .7

 IHR بهداشتي الملل بين سالمت قانون با آشنايي .8

 واگير غير و واگير مهم شايع بيماريهاي زمينه در بيماريابي .1

 خطر معرض در هدف گروههاي ايمنسازي .91

  دانشگاه IHR Focal Point نظر با لزوم صورت در مسافرين دادن قرار مراقبت تحت .99

  دانشگاه IHR Focal Point نظر با لزوم صورت در وارده مسافرين سازي مجزا به مبادرت .92

 ( بيماريها مخزن و ناقل)  جوندگان و حشرات با مبارزه زمينه در نظارت و ريزي برنامه .93

 آگاهي افزايش و(  ضروري مواقع در IHR Focal Point از ابالغ)  خاص گروههاي سازي ايمن .94

 كشوري ايمنسازي هاي سياست اجراي راستاي در جامعه

 مرزي همجوار مناطق و منطقه آندميك و شايع بيماريهاي تاريخچه مطالعه .92

 و باليني شواهد اساس بر كاردانها، ساير و كارشمناسمان   پزشمك،  همكاري با بيماريابي نجاما .99

 ورودي مسافرين با مصاحبه

 و ايران و همسايه كشورهاي بهداشتي مشكالت خصموص  در اپيدميولوژيكي مطالعات انجام .97

 شايع بيماريهاي شناخت
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 هدف بيماريهاي بيماريابي و ايمنسازي اجرايي و فني امور انجام به نسبت كامل تسلط .98

 رد آن از كاربردي استفاده و بهداشتي هاي داده تحليل و تجزيه و بندي طبقه اطالعات، ثبت .91

 مراقبت انجام

 بهداشتي هاي فعاليت و آمار موقع به ارسال .21

 غير و فوري گزارش و بيماري نوع حسممب بر موجود چارت اسمماس بر بيماري موارد گزارش .29

 دهنده پوشش درماني بهداشتي مركز به فوري

 مي منتقل غذايي مواد و آب طريق از كه اي روده بيماريهاي جمله از فصلي بيماريهاي كنترل .22

 شوند

 آن از پيشگيري راههاي و آميزشي بيماريهاي زمينه در عموم آگاهي سطح افزايش .23

 پسخوراند تهيه و معين انتظارات با مقايسه در خدمات پايش انجام .24

 موجود استانداردهاي و انتظار حد اساس بر مقرر اهداف به نيل و خدمات ارزشيابي .22

 الزم هاي راهنمايي ارائه و ها پايانه در مستقر انهايگار جلسات در فعال شركت .29

 سندرميك مراقبت نظام مشمول بيماريهاي گزارش .27

 مرزي بهداشتي مراقبت پایگاه در مستقر محیط بهداشت کاردان یا کارشناس وظایفج ( 

 
 غذايي مواد مصرف و توزيع و تهيه مراحل بر نظارت و اماكن كليه ادواري بررسي و بازديد .9

 ناقلين و حشرات با مبارزه و زباله فاضالبها، بهداشتي رفع و كنترل بر نظارت .2

 محيط در توزيعي غذايي مواد كيفيت ابعاد كليه به ويژه توجه .3

 در اغذ از ناشي بيماري طغيان عامل كش  با رابطه در بيماريها با مبارزه كارشناس با همكاري .4

 مسافرين ميان

 يصتشخ شناسايي، با رابطه در آزمايشگاه و بيماريها با مبارزه كارشناس و پزشك با همگامي .2

 منطقه در گيري همه بخصوص و بيماري بروز سريع

 ارسال و محيط بهداشت مسئول به شده برداري نمونه غذايي مواد مورد در اقدام گزارش تهيه .9

 غذايي مواد آزمايشگاه به شده برداشته غذايي مواد هاي نمونه
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 فردي بهداشت و محيط بهداشت ابعاد تمام در مستمر آموزش .7

 و محيط شممرايط كيفيت بهبود در پايانه مسممئولين با مثبت تعامل ايجاد و مشمماركت جلب .8

 مسافر سالمت حفظ جهت در فردي بهداشت

 جوندگان و حشرات نمو و رشد محلهاي زمينه در اطالعات آوري جمع و بررسي .1

 دخانيات استعمال تابلو نصب و دخانيات استعمال مخاطرات زمينه در بهداشتي هاي توصميه  .91

 ارگانها براي ممنوع

 عرف با رابطه در ها پايانه و فرودگاه محل در موجود ادارات مسئولين حضور با جلسات تشكيل .99

 بهداشتي مشكالت

 بهداشتي و آشاميدني و خوردني مواد فروش و توزيع و تهيه مراكز آمار و اطالعات آوري جمع .92

 عمومي اماكن و

 رعايت مورد در آنان كسب هاي محل بهداشمتي  نكات رعايت زمينه در متصمديان  راهنمايي .93

 كار ابزار بهداشت و بهداشتي معاينه كارت اخذ بخصوص فردي بهداشت

 كسب محلهاي به مربوطه بهداشتي مقررات و موازين اجراي در مربوطه فرمهاي تنظيم .94

 نواقص كنترل و بهداشممتي موازين رعايت نظر از الذكر فوق اماكن مسممتمر كنترل و بازديد .92

 شده اخطار بهداشتي

 بهداشممت مركز به بهداشممتي مقررات از متخل  معرفي پيشممنهاد و بازديدها نتايج گزارش .99

 شهرستان

 نحوه زمينه در وران پيشممه راهنمايي و آشمماميدني و خوردني مواد نگهداري نحوه بررسممي .97

 آنها نگهداري صحيح

 صورت تنظيم و شكايت داراي يا و مشكوك غذايي مواد از برداري نمونه و غذايي مواد كنترل .98

 قانوني موازين رعايت با مجلس

 نآ عفوني ضد و سالمسازي نحوه و مصرف مورد آبي منابع باره در الزم اطالعات آوري جمع .91

 ها فاضالب دفع و آوري جمع نحوه و آب كننده آلوده منابع مورد در الزم اطالعات آوري جمع .21

 هوا كننده آلوده منابع مورد در الزم اطالعات آوري جمع .29

 الزم آزمايشات انجام جهت فاضالب و بآ از منظم برداري نمونه .22
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 مرزي پايانه در مستقر ارگانهاي با شده اعالم بهداشتي هاي توصيه اجراي پيگيري .23

 مشروب آب شبكه باقيمانده كلر آزمايش .24

 آبي منابع بهسازي جهت در آموزش .22

 آب تاسيسات در موجود نواقص رفع جهت در طريق ارائه و آشاميدني بآ تاسيسات از بازديد .29

 مشروب

 شهرستان بهداشت مركز به فاضالب تاسيسات نواقص اعالم و فاضالب تاسيسات از بازديد .27

 موجود آبي منابع از صحيح استفاده طرز و آب نمودن بهداشتي اهميت زمينه در افراد آموزش .28

: مثال بعنوان آب نمودن بهداشممتي براي دسممترس در امكانات ترين سمماده از اسممتفاده و

 منابع بهسازي براي افراد هدايت و تشويق و جلب همچنين و مادر كلر از استفاده جوشاندن،

 آب

 زباله دفع و آوري جمع زمينه در افراد آموزش .21

 هزبال دفع زمينه در نياز مورد امكانات و وسايل و زباله بهداشتي دفع عملي روشهاي بررسي .31

 زباله صحيح دفع مستمر كنترل و نظارت .39

 آنان راهنمايي و زباله دفع در همكاري براي افراد مشاركت جلب .32

 زباله بهداشتي دفع و آوري جمع در نياز مورد وسايل و لوازم تهيه امر در نظارت .33

 با مبارزه ضممرورت مورد در محل، در موجود موسممسممات و ارگانها پرسممنل و افراد آموزش .34

 بهداشت مركز همكاري با آنها با مبارزه روش ارائه و بندپايان جوندگان، حشرات،

 جوندگان و حشرات نمو و رشد محلهاي زمينه در اطالعات آوري جمع و بررسي .32

 غيره و دان زباله توري، قبيل از حشرات با مبارزه جهت نياز مورد وسايل تهيه در راهنمايي .39

 آن پيگيري و شهرستان بهداشت مركز به تخل  موارد گزارش و شكايات به رسيدگي .37

 مدفوع بهداشتي دفع و انها كردن بهسازي و بهداشتي هاي سرويس بر نظارت .38

 در مسافري پايانه و گمرگ مجموعه در موجود ادارات مسئولين حضور با جلسمات  تشمكيل  .31

 منطقه بهداشتي مشكالت خصوص

 الزم هاي راهنمايي ارائه و ها پايانه در مستقر اركانهاي جلسات در فعال شركت .41

 التور بحران و اي روده بيماريهاي اپيدمي موقع در مختل  مناسبتهاي در افراد آموزش .49
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 IHR الملل بين سالمت قانون اساس بر بهداشتي اقدامات ساير انجام .42

 مرزي بهداشتي مراقبت پایگاه در مستقر آزمایشگاهي علوم کاردان یا کارشناس وظایفد ( 

 
 محيط بهداشت و بيماريها با مبارزه كارشناس پزشك، با نزديك همكاري .9

 بيماريها قطعي تشخيص به رسيدن كامل اعتقاد .2

 به ارسال...  و التور سل، ماالريا، بيماريهاي قطعي تشمخيص  جهت در دقيق هاي گيري نمونه .3

 مرجع آزمايشگاه

 شده ارسال هاي نمونه نتايج پيگيري .4

 دهي گزارش نظام كيفيت بهبود با رابطه در همگامي .2

 ماالريا المهاي آميزي رنگ و تهيه .9

 آميزي رنگ و BK الم تهيه .7

 دهي گزارش .8

 منطقه بهداشتي خدمات به مربوط دستورات ساير انجام .1

 احتمال شرايط در ملي IHR Focal Point نظر اساس بر نياز مورد برداريهاي نمونه كليه انجام .91

 المللي بين بهداشتي رخداد يك بروز

 آموزش

 

 محور 2 بر آموزش استراتژي الزمست آنها به نيل و اهداف پيشمبرد  در آموزش مهم اصمل  به توجه با

 امر اين اجراي در مرزي بهداشتي مراقبت پايگاه در مستقر نيروهاي تمامي و گردد اجرا و طراحي زير

 .هستند دخيل

 ..... و رانندگان وران، پيله تجار، گردشگران آموزش .9

 پايانه در ساكن جمعيت و اداري كادر آموزش .2
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 جمله از كه است الزم خاص فعاليتهاي شمده  ياد محورهاي از كدام هر در اسمتراتژي  اين اجراي براي

 : آنها مهمترين

 ورودي ومسافرین  گردشگران به آموزش

 
 لحظات اولين در بهداشممتي مراقبت پايگاه كاركنان توسممط چهره به چهره موثر آموزش ارائه .9

 ايران در رايج بهداشتي موازين و اصول رعايت جهت در كشور به ورود

 اصول رعايت و خود بيماري موارد اعالم بمنظور خارجي اتباع سازي فرهنگ جهت در آموزش .2

 نياز صورت در درماني بهداشتي اماكن به مراجعه و پيشگيري جهت در فردي بهداشت

 آموزشي پمفلتهاي توزيع .3

بيل بورد ، تلويزيونهاي ،  نما پيام بوسمميله انتظار سممالنهاي در بهداشممتي پيامهاي نمايش .4

LCD امكانات ساير ومستقر در فرودگاه 

تجهيزات الزم  بوسمميله مرتبط هاي آموزش و بهداشممتي وتيزر هاي فيلمها نمايشش وپخ .2

 انتظار سالنهاي دروموجود 

 گردشگران براي آموزشي متون تهيه در همكاري يا و تهيه .9

 خروجي ومسافرین گردشگران به آموزش

 
 كشممور داخل برخورد آخرين در بهداشممتي كارمند توسممط چهره به چهره موثر آموزش ارائه .9

 مسافرت مدت طول در بردن بكار جهت بهداشتي پيامهاي ارائه و ايران

 در بهداشتي اصمول  رعايت جهت در خارجي و ايراني اتباع سمازي  فرهنگ جهت در آموزش .2

 مقصد در رايج بيماريهاي از پيشگيري جهت

 خطرناگ و شايع بيماريهاي مورد در آموزش .3

 آموزشي هاي پمفلت توزيع .4

 بهداشتي پيامهاي مايشن .2

 بهداشتي فيلمهاي نمايش .9
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 گردشگران براي آموزشي متون تهيه در همكاري يا و تهيه .7
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