
 محيطشاخصهاي آماري بهداشت توضيح

و روستايي استانكنت منظوربه و معيارهاي تعيين شده وزارتي رل كيفي آب شرب مناطق شهري و(، بر اساس استانداردهاي ملي آب ...)جمعيت تعدادي نمونه

و ستاد و كارشناسان بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني ودر طول هر ماه از طريق كاردانان در هاي بهداشت شهرستانها تهيه به آزمايشگاههاي آب مستقر

و تحليل،در راستاي حفظ و نتايج پس از تجزيه و همچنين آزمايشگاه رفرانس آب استان ارسال و درمان تامين سالمت عمومي مورد بهره شبكه هاي بهداشت

و مداخله قرار مي گيرند .برداري

وو جهت كنترل تاسيسات كلرزني ، كارخانجات منفرد و همچنين شهركهاي صنعتي و روستايي همچنين سنجش ميزان كلر باقيمانده آب در كليه مناطق شهري

، كليه بهورزان باتفاق دانش آموختگان بهداشت محيط شاغل در واحدهاي محيطي زير  و اماكن عمومي و توزيع مواد غذايي مجموعه دانشگاه تمامي مراكز تهيه

و معيارهاي تعيين شده وزارتي، بر اس و(اس استانداردهاي ملي و ...) جمعيت در طول شبانه روز مبادرت به كلرسنجي بوسيله كيتهاي مختلف كلر سنج نموده

و بهبود روند كلرزني به دستگاههاي ذيربط  و آبفار( نتايج نامطلوب را جهت اصالح و مداخالت الزم را معمول) آبفا .مي نمايند اعالم نموده

، آشاميدني و بهداشتي مورد استفاده–به منظور كنترل كيفي مواد خوراكي و روستايي استان ساكنينآرايشي و بر اساس مقدار مناطق شهري ، حسب نياز

و مصرف كنندگان–مواد موجود در بازار از–شكايات واصله–سطح فرهنگ عرضه كنندگان سال كسب اطمينان و مواد توليدي كارخانجات مت كيفيت

و ظرفيتهاي موجود ....و) متناسب با فرموالسيون تعيين شده( و كارشناسان بهداشت محيطو نيز نيرو،امكانات تعدادي نمونه در طول هر ماه از طريق كاردانان

ش و ستادهاي بهداشت و به آزمايشگاه مواد غذايي مستقرمراكز بهداشتي درماني و دارو هرستانها تهيه و ارسال مستقر در معاونت غذا و نتايج پس از تجزيه

و مداخله قرار مي گيرندو ،در راستاي حفظ تحليل كه از طرف آزمايشگاه نامطلوب اعالم گردد مواد غذايي(.تامين سالمت عمومي مورد بهره برداري

و معدوم ميگيردد .)صورتجلسه

و اماكن عموميجهت كنترل وضعيت سالمت شاغلين مراكز و فروش مواد غذاي و نقل ، حمل ، نگهداري ، توزيع ،)در راستاي حفظ سالمت عمومي( تهيه

، كارت تندرستي و در صورت تاييد سالمت آنان متناسب با نوع صنف افراد شاغل در مقاطع شاغلين مذكور به آزمايشگاههاي تشخيص طبي دولتي معرفي

و يكساله صادر ميگردد6زماني  .ماهه

دفع بهداشتي–جداسازي محلهاي نگهداري دام از محل سكونت انسان-دفع بهداشتي پسماندهاي عادي( در زمينه شاخصهاي مرتبط با جوامع روستايي

و  و بر همين اساس ...فاضالب و تذكرات داده شده ارائه آموزش به خانوارها از طريق تمامي سطوح در دستور كار قرار دارد در صورتيكه خانوارها به آموزشها

بر اساس قانون دفع بهداشتي پسماندها در مناطق روستايي.بي توجهي نمايند موارد داراي تخلف بهداشتي از طريق مراجع قضايي مورد پيگيري قرار مي گيرند

و امكانات در اختيار ايشان صورتده مجلس شوراي اسالمي بايستي از طريق 1383مديريت پسماند مصوب سال  .گيردياريها

و نيز در زمينه دفع بهداشتي فاضالب و با جلب مشاركت مردم و اعتبارات استاني و ساخت سرويسهاي بهداشتي با استفاده از اعتبارات متمركز وزارتي ، بهسازي

و حمايت ساير ادارات در دستور كار و مستقيم واحد بهداشت محيط جلب مشاركت ي سرويسهاي بهداشتي و بهساز و سعي بر اين است كه با ساخت قرار داشته

و فاضالب. دفع بهداشتي فاضالب سطح سالمت عمومي افزايش يابد  و انتقال فاضالبهاي سطحي در جوامع روستايي از طريق شركت آب بطر كلي هدايت

و همچنين طرحهاي هادي كه توسط بنياد مسكن به مرحل .ه اجرا در مي آيد صورت مي پذيردروستايي

و توزيع مواد غذايي و ارتقاء سطح سالمت مواد غذايي بهسازي نمودن مراكز تهيه و جوندگان در اينگونه مراكز و تكثير حشرات به منظور جلوگيري از رشد

و بازرسي قرار ميگيرد كه خوشبخ و مستمر مورد ارزيابي  100تانه با تالشهاي صورت گرفته در سنوات گذشته قريب به عرضه شده در اين مكانها بصورت ويژه

و شرايط بهداشتي نيز بصورت مستمر در بازرسيهاي صورت گرفته مورد توجه قرار ميگيرد .درصد اين مراكز داراي معيار بهسازي هستند

و–هتلها–مساجد–مدارس-بيمارستانها( در خصوص اماكن عمومي اين اماكن برنامه بر اقدامات روتين در زمينه ارتقاء وضعيت بهداشتي عالوه...) رستورانها

.در حال انجام مي باشد ...و ساماندهي اماكن بين راهي-مدارس مروج سالمت-)بهداشت مساجد( هاي ويژه اي همچون طرح شبنم

، عالوه بر استقرار يك نفر دانش آموخته بهداشت در زمينه بهداشت بيمارستانها و كنترل مسائل بهداشتي محيطي تمامي بخشها محيط در اكثر بيمارستانها

و اقدام است  و در حال پيگيري ي دستگاههاي غيرسوز زباله از سنوات گذشته بصورت مستمر پيگيري شده هم اكنون بسياري از بيمارستانهاي دولتي( خريدار

.نسبت به خريداري دستگاه اقدام نموده اند 


