
بسمه تعالي

گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي و اقدامات  بخشي از فعاليتها

برنامه بسيج سالمت نوروزيلرستان در  

، بخش قابل توجهي از هموطنان ما با و فرارسيدن ايام نوروزي از آنجا كه همزمان با آغاز فصل بهار

ت و به ساير مناطق. عطيالت رسمي برايشان فراهم مي سازد استفاده از فرصتي كه بار سفر بسته

را، طريق از اينكشور عزيمت مي نمايند تا  و تالش به فراموشي خستگي ناشي از يك سال كار

خستگي سفر:بنا به داليل مختلف از جمله،و ميليوني در اين جابجاييهاي گسترده"طبعا. بسپارند 

از–نوروزيافرينو كاهش تمركز مس اختالف ارتفاع محل سكونت با مناطق تحمل مشكالت ناشي

وجود اختالف در ميزان موجود عناصر(استفاده از آب شرب با كيفيت شيميايي متفاوت-مقصد

، آشاميدني از اري خريد-) مقصد سفر با مكان زندگي محل شيميايي آب  احتمالي مواد خوراكي

از دوره گردان عرضه و و ضوابط بهداشتي را ننموده و سيار كه رعايت اصول مواد غذايي ثابت

و سالمت  ازبرخياز سوي فردي عدم رعايت بهداشت-نيز برخوردارند پائيني بسيار سطح بهداشت

ووخود و غذا، .....مسافرين و ازجمله بيماريهاي منتقله از آب احتمال بروز بيماريهاي مختلف

؛. يش مي يابد افزابسيار  كه با اين توضيح  كاركنان بهداشتيو تعهدبار مسئوليت پرواضح است

و كارشناسان بهداشت محيط"خصوصا و كاردانان ميهمانان بويژهدر قبال حفظ سالمت عموم

و حساسبيش از پيش نوروزي  و وظيفه شناسيتر شده سنگين تر ،و اين احساس مسئوليت

و را برآن ميدارد كه از هيچما همكاران فرهيخته مراكز كنترل بهداشت محيط براييكوششتالش

و محلهاي اسكان ميهمانان  و توزيع مواد غذايي ، توليدل بهداشت فرديركنت–تهيه عوامل تهيه

و تجهيزات–و توزيع مواد غذايي  ، كنترل بهداشت ابزار مورد استفاده در تهيه مواد خوراكي

در.، مضايقه ننمايند ......وكنترل بهداشت مواد غذايي-ترل بهداشت آب شربكن–آشاميدني 

،هاو پيش از شروع مسافرت امر راستاي تحقق اين از برنامهي نوروزي و تشديد بازرسي نظارت

و  و اماكن عمومي با در نظر گرفتن اولويت مراكز و توزيع مواد غذايي اماكن كليه مراكز تهيه

، قناديها، مهمانسراها، هتل: ظيرنحساس ،ها مسافرخانه،ها، متلهارستوران ها، اغذيه فروشيها

و چادرهاي، مساجد، زيارتگاهها، پاركها،هازائرسرا اسكان مسافران نوروزي، محلمدارس

و مركز استان، فرودگاهسطح استان ترمينالهاي مسافربري، ايستگاههاي راه آهن ، اتوبوسها

و نمازخانه هاي مستقر در جايگاههاي سوختي مسافربري،قطارها پمپ(سرويسهاي بهداشتي

و اماكن مشابه،) بنزينها كه .....و آرايشگاهها و به همكاران ابالغ شده است ماحصل تنها، تدوين



به شرح زير 1393 استان لرستان در نوروز سال همكاران بهداشت محيط تالش بخش كوچكي از

: رسدمي، به نظر خوانندگان گرامي اين مطلب 
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تعداد كارت
بهداشت صادر

 شده

تعداد موارد
 تعطيل شده

تعداد موارد
معرفي شده به

 دادگاه

تعداد موارد
 بازديد شده

و مركز  نوع امكنه

1560 63 393 10939 و فروش موادغذايي  مراكز تهيه، عرضه

314 4 44 3099  اماكن عمومي

66 2 24 359  اماكن بين راهي

1940 69 461 14397  جمع كل
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 فعاليت تعداد كل موارد

522  نمونه برداري از موادغذايي

1092  نمونه برداري ميكروبي آب

5107  كلرسنجي
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20371 و معدوم شده به كيلوگرم مقدار موادغذايي فاسد، كشف

229 تعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد

22302  حجم كاري انجام شده بر حسب نفر ساعت در طول طرح



، اقداماتي به شرح زير نيز صورت گرفته الزم به ذكر است كه از طريق گروه ستادي استان

است:

و مبارزه متشكل از كارشناسان( مراقبتهاي بهداشتياعزام تيم-1 به منطقه) با بيماريهابهداشت محيط

و بمنظور، واقع در استان ايالممرزي مهران  به زائرين الزم كنترلهاي بهداشتي ارائه خدمات

 روز در ايام نوروزي8به مدت عتبات عاليات 

و طبخ غذا براي كاروانهاي-2 اعزام اكيپ ويژه استاني جهت كنترل محلهاي اسكان

 راهيان نور 

و توزيع مواد غذايي به اتفاق كارشناسان گشتهاي نوروزيطيانجام بازديدهاي محي-3 از مراكز تهيه

 شهرستانها

از-4 ي محل استقرار چادرهاي موقت براي اسكان ميهمانان"خصوصا اماكن عمومي بازديد پاركها

 نوروزي شهرستانها

 سطح استان بازديد ويژه از محلهاي اسكان ميهمانان نوروزي در مدارس-5

وو نظارت بر نحوه انجام كلرسنجي-– يسات آب شرب شهرستانهاكنترل تاس-6 نمونه برداري آب

 غذا توسط كارشناسان گشت نوروزي شهرستانها 

و تيم هاي عملياتي-7 و ارائه رهنمود تماس مستمر كشيك ستادي استان با كشيك شهرستانها

 به آنان الزم
و شيم-8  يايي آب به شهرستانها ارسال برنامه نمونه برداري ميكروبي

و شهرستانها-9 و فاضالب استان و شيميايي از طريق آزمايشگاههاي آب  انجام آزمايشات ميكروبي

و نمايشگاههاي بهاره- 10 ، تاريخي  بازديد ويژه از نمايشگاههاي محلي

و تاسيسات بهداشتي اماكن متبركه در سطح استان- 11  بازديد از زائر سراها

، درماني سطح استان بازديد ويژه از مراك- 12  .........ووز بهداشتي

و حرفه اي استان لرستان گروه مهندسي بهداشت محيط–مديريت بهداشت محيط


