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 بسمه تعالی

كاهش مخاطرات و با عنايت به ابالغ سياست هاي كلي نظام سالمت توسط مقام معظم رهبري و تأكيد بر     

غذا و در  و آب، هوادر زمينه هاي از جمله  آلودگي هاي تهديد كننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي

خصوص تأمين سالمت جامعه ايران راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

مديريت بهداشت محيط در پيشگيري و كنترل بيماري هاي نقش كشوري ساالنه همايش  در  اسالمي

با حضور مديران و كارشناسان مسئول گروه بهداشت محيط دانشگاه هاي علوم كه ب و غذا آمنتقله از 

در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات  9313ماه  ارديبهشت پانزدهم و چهاردهمدر تاريخ پزشكي سراسر كشور 

و اهميت كنترل عوامل محيطي بويژه آب و  نقش برگزار گرديد  بختياري و چهار محالبهداشتي درماني 

 ،يژه قرار گرفتومورد تاكيد  مواد غذايي در پيشگيري و كنترل طغيان بيماريهاي منتقله از آب و غذا 

محور تحت عنوان  دهبيانيه اي در ، گلستانبيانيه نارسايي ها در اجراي موفقيت ها و ارزيابي با همچنين 

تهيه زير  بيانيه با مفاد ايناجراي رود مي  انتظار )محل برگزاري همايش( به تصويب رسيد. شهر كردبيانيه 

به ويژه از طريق كارگروه كاري بين بخشي مجلب مشاركت و هبرنامه ريزي مناسب و  ساخت هاي الزم ،

پي گيري و گزارش آن هر سه ماه يكبار براي مركز با تمام توان سالمت و امنيت غذايي استان و شهرستان 

 .سالمت محيط و كار ارسال گردد

 2931در سال  گلستاندر راستای اجرای بیانیه  یگزارش عملکرد  کشور

جهت دستيابي به اهداف سند ملي بهبود كيفيت آب  هانجام شد : با توجه به پيگيري و هماهنگي9محور 

شهر شروع شد و  3جلسه بين بخشي در سطح ملي برگزار شد. توسعه برنامه ايمني آب در  5شرب 

شناسايي منابع آالينده حوضه آب ريز كارون بزرگ و تعين عناوين و اولويت بندي  استاندارد هاي مورد نياز 

 در مقوله آب مشخص گرديد.

 253 وجلسه هماهنگي بين بخشي  282از قبيل  پيگيري هاي انجام شده اقدامات و با توجه به:  2محور 

 318 خام آبياري مزارع كشاورزي با فاضالب سطح زير كشت 9312در سال  مورد معرفي به مراجع قضايي

 پيدا كرد. كاهش هكتار

شهرستان از  353امكان استفاده  9312با توجه به برنامه ريزي و هماهنگي انجام شده در سال : 3محور 

شهرستان نتايج اندازه گيري كلر  219سامانه جامع مديريت بازرسي براي مديريت اطالعات فراهم شد. تعداد 

شهرستان نتايج  11شهرستان موارد نمونه برداري ميكروبي و شيميايي از آب و  952آزاد باقيمانده تعداد 

 ثبت مي نمايند.ر سامانه بازرسي از سامانه تامين آب شرب را د
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جلسه هماهنگي بين بخشي و پيگيري هاي صورت گرفته براي  231با برگزاري  9312در سال : 4محور  

  منبع تامين آب شرب شناسنامه بهداشتي صادر گرديد . 2523

جلسه   333تعداد   12در جهت فعال سازي تيم بررسي طغيان بيماري آب و مواد غذايي در سال :  5محور 

 گرديد. طغيان بصورت تيمي بررسي و گزارش 833هماهنگي درون بخشي تشكيل شد و 

نحوه ي صحيح بررسي  ناشي از آب و غذا و در راستاي توانمند سازي تيم بررسي طغيان بيماري:  3محور 

آموزشي براي همكاران در  هجلس 993 تعداد9312در سال  ، و اجراي دستورالعمل كنترل طغيانطغيان 

  .شهرستان برگزار شد آموزشي براي همكاران در سطح هجلس 594و تعداد  سطح استان

شركت هاي  در راستاي تامين آب سالم در مناطق روستايي به ويژه روستا هاي غير تحت پوشش: 2محور 

و حسب پيگيري هاي جلسه هماهنگي بين بخشي برگزار گرديد  331تعداد  9312در سال  آب و فاضالب

  مين آب گرديد.أروستا ت 345انجام شده 

امكنه تهيه و توزيع مواد  3438تعداد  9312حسب بازرسي و پيگيري هاي انجام شده در سال:  8محور 

ساالد و سبزيجات بسته بندي استفاده مي  از امكنه تهيه و توزيع مواد غذايي 5921غذايي از يخ بهداشتي و 

 كنند.

در  اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص پيشگيري از بيماري هاي منتقله از آب و غذادر جهت  : 1محور 

جلسه آموزشي براي مسئولين و تعداد  531، تعداد آموزشي براي كشاورزان  هجلس 2329 تعداد 9312سال 

 جلسه آموزشي براي عموم مردم برگزار شد.  3543

موارد اطالع رساني به  218285تعداد  9312ري شكايات در سال در راستاي اطالع رساني و پيگي: 93محور  

  شكايت دريافت و رسيدگي شد. 92833مردم انجام شد و تعداد 
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  شهر کردبیانیه 

توصيف كامل سامانه تأمين آب شرب تمام اجتماعات انساني، كنترل كيفي آب ) اندازه گيري كلر آزاد  -9

وشيميايي( و بازرسي سامانه مطابق استاندارد ملي و راهنماهاي باقيمانده، نمونه برداري ميكروبي 

 كشوري و ثبت آن در سامانه جامع مديريت بازرسي انجام شود.

با توجه به ابالغ دستور عمل جديد نحوه اجراي خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مراكز و اماكن  -2

پتانسيل بخش خصوصي در قالب  و نقش بسزاي به كارگيري از توان و 98331233عمومي به شماره 

شركت ها و مؤسسات و افراد مشاور الزم است به منظور نهادينه كردن اين مهم موضوع برنامه در كميته 

هاي نظارت كليه استان ها به منظور هماهنگي و جلب مشاركت مطرح گردد تا ضمانت اجرايي آن در 

 سطوح عالي مديريت استان ها مورد حمايت قرار گيرد.

توجه به نقش نيروي انساني و ابزار نظارتي و منابع مالي در پيشگيري از بيماري هاي منتقله از آب و با  -3

غذا حمايت ها و پشتيباني هاي همه جانبه وزارتي و دانشگاهي به منظور تأمين منابع مالي و انساني 

 صورت گيرد.

هاي نظارتي از طريق انجام  به منظور ارتقاي سطح ايمني مواد غذايي در سطح عرضه، افزايش پوشش -4

نمونه برداري ها از مواد غذايي به صورت هدفمند در دستور كار معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها قرار 

 گيرد . 

با توجه به اهميت جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب در پيشگيري از طغيان بيماري هاي منتقله از  -5

و با تهيه برنامه عمل مشخص اقدام مقتضي در جهت  بطبا هماهنگي دستگاه هاي ذيرآب و مواد غذايي 

جلوگيري از استفاده  فاضالب براي آبياري كاهش ريسک ناشي از فاضالب صورت گيرد. در اين خصوص 

و جلوگيري از آلودگي منابع آب شرب بسيار مهم  ورزي كه بصورت خام مصرف مي شوندمحصوالت كشا

بايد ضمن انجام اقدامات موثر و پيش گيرانه، اقدامات قانوني هاي علوم پزشكي كشور  دانشگاهاست لذا 

 خود را در اين زمينه تشديد نمايند. 

كيد أمورد اهتمام و تاستفاده از سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت محيط وكار در تمام سطوح   -3

با برنامه ريزي  ثبت و زمينه حذف تدريجي روش هاي سنتيتمام فعاليت ها در سامانه  وقرار گيرد 

هاي علوم پزشكي كشور بايد با تجهيز بازرسان به وسايل و امكانات الزم  مناسب فراهم گردد. دانشگاه

 دستيابي به اين هدف را تسريع نمايند. 
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دستورالعمل مديريت  بصورت تيمي ومطابقطغيان بيماري  بررسي محيطي، آزمايشگاهي واپيدميولوژيک -2

تمام  وديگر راهنماهاي ملي دركنترل طغيان هاي منتقله از آب و غذا  بهداشت محيط در پيشگيري و

 كيد قرار گيرد.أسطوح مورد ت

كه با  تمهيدات الزم براي مقابله با تهديدات كمي و كيفي آب شرب به ويژه براي شهر و روستا هايي -8

تنش آبي مواجه هستند و همچنين روستاهاي غير تحت پوشش شركت هاي آب و فاضالب با هماهنگي 

 بين بخشي و تدوين برنامه عمل مشخص انديشيده شود. 

پيگيري و تعميم استفاده از يخ بهداشتي و ساالد و سبزيجات بسته بندي شده مجوز دار در اماكن تهيه   -1

 در دستور كار قرار گيرد.و توزيع مواد غذايي كماكان 

ناپذير است. با توجه به  يت آموزش سالمت در پيشگيري از بيماري هاي منتقله از آب و غذا انكاراهم  -93

نقش راديو، تلويزيون، مجالت، روزنامه و نشريات در ارتقاي سالمت آب و مواد غذايي و ارتقاي فرهنگ 

هاي نوين انتقال آگاهي در دستور كار قرار  بهداشتي آموزش از طريق رسانه هاي گروهي و تكنولوژي

 گيرد .

 

مي  9313بيانيه جزو اولويت هاي مهم و اساسي مركز سالمت محيط و كار در سال اين  3و 2 ، 9بندهاي 

هاي علوم پزشكي و همكاران بهداشت محيط  معاونين محترم بهداشتي دانشگاهرود مي  انتظارباشد لذا 

كارگروه سالمت و امنيت و بهره گيري از پتانسيل هاي كاري بين بخشي مه جلب مشاركت وبا سراسر كشور 

نسبت به عملياتي نمودن اولويت هاي مذكور  شهركردتوجه به مفاد كامل بيانيه  و و شهرستانغذايي استان 

 توجه و اهتمام جدي داشته باشند.


