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  ارزيابي وضعيت موجود 

  

  جمعيت ثابت 2234:تعداد جمعيت           635: تعداد خانوار 

  اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي

  تعداد غير بهداشتي  تعداد بهداشتي  عنوان  رديف
  2  3  نانوايي  1
  2  0  ميوه فروشي  2
  8  5  خوار وبار فروشي لبنيات  3
  0  1  شيريني فروشي  4
  0  1  قصابي و كبابي  5

  12  10  جمع كل   6

  

  اماكن عمومي

  تعداد غير بهداشتي  تعداد بهداشتي  عنوان  رديف
  0  4  مساجد  1
  4  0  حمام   2
  3  0  مدرسه  3
  0  4  حسينيه  4
  0  1  غسالخانه  5
  3  1  آرايشگاه  6

  10  10  جمع كل   7
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  شاخصهاي برنامه بهداشت محيط 
  تعداد خانوار روستايي داراي دسترسي به شبكه آب آشاميدني سالم 

تعداد كل خانوارهاي تحت پوشش 100 100 0   

  تعداد خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي 
تعداد كل خانواردهاي تحت پوشش 100 100 6.29%   

  عدادخانوارهاي كه دفع غير بهداشتي فاضالب دارند  

تعداد كل خانوارهاي    100 100 0.7%   

  تعداد اماكن عمومي روستايي با معيارهاي بهداشتي
تعداد كل اماكن عمومي 100 100 50%   

  تعدادمراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيارهاي بهداشتي 
تعداد كل مراكز تهيه و توزيع 100 100 77.2%   

  تعدادخانوارهاي داراي توالت بهداشتي 
تعداد كل خانوارهاي تحت پوشش 100 100 93.7%   

  تعدادخانوارهاي كه دفع غير بهداشتي زباله دارند 
تعداد كل خانوارها 100 100 41%   

ي تعداداماكن عمومي با معيار غير بهداشت   

تعداد كل اماكن عمومي 100 100 50%   

  تعدادمتصديان فاقد كارت تندرستي 
تعداد كل متصديان 100 100 89%   

  عدادمتصدياني كه دوره بهداشت عمومي را گذرانده  اند

تعداد كل متصديان 100 0   

  تعدادخانوارهاي استفاده كننده از كلر مادر 
تعداد كل خانوار 100 100 62.9%   

  تعدادخانوارهاي استفاده كننده از آب جوشيده
تعداد كل خانوار 100 100 33.3%  

  تعدادخانوارهاي استفاده كننده از آب لوله كشي
تعداد كل خانوار 100 100 3.6%     
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  ليست مشكالت روستاي نشلج 
 ايجاد شبكه آبهاي خصوصي در روستاو عدم نظارت سازمان آب و فاضالب روستايي به شبكه آب  .1

  نبود آبدار در روستا .2
  جمع آوري و دفع غير بهداشتي زباله  .3
  غير بهداشتي بودن سرويسهاي بهداشتي برخي خانوارها و اماكن عمومي  .4
  )بوفه ، سرويس بهداشتي و آبخوريها(مشكالت بهداشتي مدارس  .5
  غذايي بهسازي و بهداشتي نبودن برخي مراكز تهيه و توزيع مواد  .6
  وجود مخروبه ها در سطح روستا و تبديل شدن آنها به زبالداني  .7
  دفع غير بهداشتي فاضالب به دليل صخره اي بودن روستا  .8
  عدم نگهداري از سپتيك تانك روستا و خروج غير بهداشتي فاضالب از سپتيك . .9

  بهسازي نبودن منابع آب آشاميدني   .10
  مخالفت كشاورزان به دولتي شدن آب .11

 زباله در اطراف و محلهاي نگهداري موقت زبالهوجود  .12

 وجود زباله زياد در كوچه ها و جاده ها .13

 وجود مخروبه ها و تلنبار نمودن زباله در آنها .14

 اسفند به عنوان روز بهداشت محيط 11عدم اطالع مردم از مناسبت روز  .15

 عدم پاكسازي روستا طي سالها .16

 كشاورزان از كود حيواني در زمينهاي زراعي مستقيماستفاده  .17

  :مشكل آب آشاميدني  
است منابع آب خصوصي زيرنظر  0 و ميزان كلر باقي مانده . در حال حاضر آب مصرفي خانوارها غير بهداشتي مي باشد 

ي شده كه به دليل بازكردن سازمان آب و فاضالب نمي باشد آبدار در روستا وجود ندارد و كلر زني به وسيله كوزه گلي انجام م
  . درب منابع به وسيله اشخاص متعدد اين كوزه بارها و بارها شكسته است و در حال حاضر هيچگونه كلرزني صورت نمي گيرد 

در فصل تابستان عالوه بر مشكل آلودگي آب با مشكل كمبود آب نيز روبرو هستيم كشاورزان در روستاي نشلج با دولتي شدن 
ه همين دليل با وجود تالشهاي زياد باز هم موفق نشده اندكه آب روستاي نشلج را تحت نظارت سازمان آب و آب مخالفند ب

  . فاضالب در آورند

  :در رابطه با مشكل زباله  
روز درهفته انجام مي شد و خانوارها روزهاي شنبه و سه شنبه زباله هاي خود  2جمع آوري زباله تا قبل از اسفند ماه سال گذشته 

بماند كه مشكل تجمع سگهاي ولگرد و انتشار  قفسهازباله قرار مي دادند و ممكن بود اين زباله ها تا چند روز در اين  قفسهايرا در 
 . بود بوي بد در محيط شده

با انجام جلسات مكرر با شوراي بهداشتي و با همكاري دهياري مقرر گرديد كه         ) روز ملي بهداشت محيط(اسفند ماه  11در روز 
  .روز در هفته جمع آوري و همچنين قفسهاي زباله نيز برداشته شوند 3زباله هاي روستا 
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  اولويت بندي مشكالت نشلج
 يدني بهسازي نبودن منابع آب آشام -

 عدم نظارت سازمان آب و فاضالب روستايي به شبكه آب  -

 مخالفت كشاورزان به دولتي شدن آب  -

 غير بهداشتي بودن سرويسهاي بهداشتي برخي خانوارها و اماكن عمومي -

 وجود مخربه ها در سطح روستا وتبديل شدن آنها به زباله داني  -

 عدم نگهداري از سپتيك تانك روستا و خروج غير بهداشتي فاضالب از سپتيك  -

 جمع آوري و دفع غير بهداشتي زباله  -

 در بعضي مناطقدفع غير بهداشتي فاضالب به دليل صخره اي بودن روستا  -

 بهسازي و بهداشتي نبودن برخي از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي -

 .... )رويس بهداشتي و آبخوريها و بوفه ، س(مشكالت بهداشتي مدارس  -
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  :  نقاط قوت

  وجود كارشناس بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها در مراكز بهداشتي درماني -

   مربي بهداشت محيطامكان استفاده از تجارب و مهارت  -

  از برنامه هاي مختلف بهداشت محيطي و مركز آموزش بهورزي حمايت معاونت بهداشتي -

 تانك براي جمع آوري فاضالب خانوارهاوجود سپتيك  -

  

  

  

  :نقاط ضعف 

  توجيه نبودن كامل متصديان مغازه ها جهت گذراندن دوره هاي بهداشت عمومي  -

  آموزش ناكافي به متصديان مغازه ها جهت انجام نكات بهداشتي و بهسازي مغازه ها -

  برگزاري نامرتب جلسات شوراي بهداشتي  -

  نبود بازديد هاي منظم و نظارت مستمر بر اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي  -

 عدم نظارت صحيح بر سيستم جمع آوري زباله -

 عدم نظارت بر نحوه نگهداري سپتيك تانك روستا -
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  : فرصتها 

 افزايش سطح فرهنگ و سواد مردم نسبت به گذشته  .1

 آسفالت شدن جاده هاي اصلي روستا .2

 در روستا و حمايت آنها از برنامه هاي بهداشتيوجود شوراي اسالمي  .3

 همكاري مديران مدارس در اجراي برنامه هاي بهداشتي .4

 حمايت دهياري از انجام فعاليتهاي بهداشتي در روستا  .5

 وجود افراد خير جهت دادن كمكهاي مالي به منظور بهسازي محيط روستا .6

 ي مشاركت پايگاه بسيج روستا در اجراي برنامه هاي بهداشت .7

 ) قانون مجازات اسالمي 688مواد خوراكي ، آرايشي و بهداشتي و ماده  13قانون ماده (وجود پشتوانه قانوني  .8

 همكاري مردم در اجراي برنامه هاي بهداشتي  .9

  وجود فرمها و دستورالعملهاي بهداشت محيط  .10

  

  : تهديدها 

 ن آب وفاضالب بر سيستم آبرساني روستازماعدم نظارت سا .1

 ورزان با سازمان آب وفاضالب جهت دولتي شدن آب روستا اكش عدم همكاري .2

 بهداشتي و بهسازي نبودن بعضي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي .3

 در روستاوجود مخروبه ها .4

 غير بهداشتي بودن سرويسهاي بهداشتي اماكن عمومي غسالخانه .5

 منفي ومغرضانه در روستا  نگرشهايوجود  .6

 پايين بودن وضعيت اقتصادي برخي خانواده ها  .7

 نبود آبدار در روستا  .8

 وجود توالتهاي غير بهداشتي در خانوارها .9

 ....)تب مالت، هاري و(وجود بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان  .10

  استفاده غير بهداشتي از كود حيواني در كشاورزي .11
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  هدف كلي 

  بهبود وضعيت بهداشت محيط روستا

  ف اختصاصي اهدا

 بهبود وضعيت سالمت آب آشاميدني  .1

 ... )بيماري هاري ، تب مالت و ( پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام  .2

 90در سال % 60به %  50ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي از  .3

  90در سال % 99به % 94ي خانوارها از تافزايش بهسازي توالتهاي غير بهداش .4

 بهسازي پاكسازي سپتيك و نگهداري از آن  .5

 وبازيافت زباله% 60به % 41دفع بهداشتي زباله از  .6

 اسفند 11پاكسازي محيط روستا در روز  .7

  ايجاد تغييرنگرش و باور مردم در زمينه تهيه كود حيواني و زباله هاي فساد پذير .8
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  ) 1(هدف اختصاصي 

 )از ميزان كلر باقي مانده يا به حد مطلوب ( آشاميدني  بهبود وضعيت سالمت آب -

  ) 1(استراتژي 

 استفاده از كوزه كلر زني در منابع آب آشاميدني  -

 جلب مشاركت كشاورزان جهت همكاري با آب و فاضالب -

 انجام هماهنگي الزم با واحدهاي دورن بخشي و برون بخشي -

  ) 1(فعاليت 

 تشكيل جلسه شوراي بهداشتي جهت تعيين آبدار در روستا  -

 هماهنگي با پزشك ، كارشناس مركز و پيگيري جهت تأمين آبدار -

 جلب حمايت دهيار در خصوص تأمين شبكه آب و آبدار روستا  -

 جمع آوري كمكهاي مردمي و صحبت با افراد خير ، جهت تهيه حقوق و مزاياي آبدار -

 ابع آبتهيه كوزه كلرزني جهت من -

 قراردادن كوزه در منبع آب آشاميدني كلرسنجي روزانه توسط بهورز و تكميل فرم كلرسنجي  -

 ارسال فرم كلرسنجي به مركز بهداشتي درماني حسنارود پايان هرماه  -

 انعكاس موارد نامطلوب ابتدا به آبدار و سپس به مركز بهداشتي درماني -

 اشت محيطدرخواست نمونه گيري ميكروبي از كارشناس بهد -

 )استفاده از آب چشمه توسط مردم ( تهيه كلر مادر و توزيع بين خانوارها در صورت قطع آب  -

 آموزش چهره به چهره به افراد در مورد نحوه نگهداري و استفاده از كلر مادر  -

 برگزاري جلسات آموزشي براي خانوارها جهت استفاده از آب سالم و اهميت آن  -

 آموزش نحوه استفاده از كلر مادر به مادران  -

 تشكيل جلسات آموزشي متعدد جهت توجيه كشاورزان  -

 كلر سنجي از خانوارهايي كه كلر مادر استفاده مي كنند -
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  ) 2(هدف اختصاصي 

 ... )بيماري هاري ، تب مالت و ( پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام  -

  )2(استراتژي 

 )خصوصاً در قشر دامدار و كشاورز(سطح آگاهي مردم در رابطه با راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري  افزايش -

 در خصوص واكسيناسيون دامهاسازمان دامپزشكي  حمايت -

  )2(فعاليت 

برگزاري جلسه آموزشي براي زنان خانوار و آموزش نحوه شست و شوي سبزي و ميوه جهت جلوگيري از بيماري كيست  -

 تيك و بيماريهاي ديگرهيدا

و  برگزاري كالس آموزشي براي كشاورزان ودامداران به منظور پيشگيري از بيماري هاري واقدامات الزم هنگام حيوان گزيدگي -

  تب مالت

 تب مالت برگزاري كالس آموزشي براي زنان خانوار جهت آگاهي از بيماري -

 ...)گوشت ، تخم مرغ و ( ي برگزاري جلسه آموزشي در مورد نحوه نگهداري مواد غذاي -

 جمع آوري دامها با هماهنگي دامداران در يك روز خاص جهت واكسيناسيون  -

 تماس و هماهنگي با اداره دامپزشكي براي انجام واكسيناسيون دامها -

 تشكيل جلسه شوراي بهداشتي و طرح موضوع در جلسه جهت همكاري بيشتر  -

 مات فوقهماهنگي با مركز بهداشتي درماني جهت اقدا -
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  ) 3(هدف اختصاصي 

 90در سال % 70به %  5/54ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي از 

  )3(استراتژي 

 )فردي ،محيطي( افزايش آگاهي و نگرش متصديان و كارگران در خصوص رعايت بهداشت  -

 در صورت لزوم  13استفاده از قانون ماده  -

 جلب همكاري ارگانهاي برون بخشي  -

  )3(فعاليت 

 آمارگيري از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و بررسي وضعيت آنها -

 و آموزش چهره به چهره به متصديان  13و پركردن فرم ماد ) ماهيانه ( بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي  -

 تشكيل كالسهاي آموزشي گروهي جهت متصديان شاغل فوق  -

 هيه ليست متصدياني كه دوره بهداشت عمومي را نگذرانده اندت -

 آگاه سازي متصديان هنگام بازديد از دوره هاي بهداشت عمومي  -

 هماهنگي با پزشك خانواده وكارشناس مركز جهت تشكيل كالسهاي دوره بهداشت عمومي در مركز  -

 ارجاع متصديان جهت شركت در كالسها -

 ديانپيگيري دريافت گواهي نامه متص -

 هماهنگي با كارشناسان بهداشت محيط در مورد كارت تندرستي متصديان -

 )در صورت نداشتن كارت (ارجاع متصديان مغازه ها به مركز بهداشتي درماني گالبچي جهت دريافت كارت تندرستي  -

 درصورت وجود مشكل دادن اخطار كتبي و مهلت جهت رفع نواقص به متصديان بازديد مجدد  -

 تعيين شده ي پيگيري در تاريخها  -
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  ) 4(هدف اختصاصي 

 % 100به % 94افزايش بهسازي توالتهاي غير بهداشي خانوارها از  -

  )4(استراتژي 

 ارتقاء سطح آگاهي و حساس سازي خانوارها در مورد اهميت نظافت و بهسازي توالتها -

 جلب مشاركت واحدهاي درون بخشي -

  )4(فعاليت 

 90غير بهداشتي خانوارها از فرمهاي سرشماري ابتداي سال استخراج توالتهاي  -

 طرح موضوع در شوراي بهداشتي روستا و اطالع رساني به اعضاي شورا -

 آموزش به خانوارها كه داراي توالتهاي غير بهداشتي دارند  -

 براي خانوارهاي بي بضاعت ) كارشناس بهداشت محيط( درخواست مصالح از  -

 وارهاتحويل مصالح به اين خان -

 نظارت برا اجراي عمليات بهسازي توالتهاي غير بهداشتي  -

 آموزش به خانوارها جهت پاكيزه نگهداشتن توالتهاي بهسازي شده  -
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  ) 5(هدف اختصاصي 

 بهسازي ، پاكسازي سپتيك و نگهداري از آن -

  )5(استراتژي 

 جلب مشاركت مردمي و شورا -

 افزايش سطح آگاهي مردم  -

 جلب حمايت خيرين روستا -

  )5(فعاليت 

 بازديد از سپتيك و تهيه گزارش و عكس و فيلم از وضعيت سپتيك تانك روستا  -

 ارائه گزارشات در جلسات شوراي بهداشتي و آموزشهاي گروهي -

 سال  12تشكيل جلسه شوراي بهداشتي به منظور پيدا كردن راهكار براي نظافت سپتيك تانك پس از  -

 )توسط بهورز مرد در مسجد جامع زنان توسط بهورز زن در كتابخانه روستا مردان روستا (آموزش گروهي به مردم  -

 بازديد از سپتيك تانك با حضور دهيار و انديشيدن راه حل براي كندن لجن هاي سفت شده -

 جلب حمايت بهداشت محيط شهرستان  -

 صحبت با افراد خير روستا جهت دريافت كمكهاي مالي -

 اضالب آنها به سپتيك متصل مي باشد جهت دريافت كمكهاي مالي از آنها نوشتن ليست اسامي خانوارهايي كه ف -

 دريافت كمكهاي مالي خانوارها توسط شورا -

 كارگر جهت كندن لجنها 2قراردادن  -

 هماهنگي با ماشين مخصوص جمع آوري فاضالب توسط دهيار -

 پيگيري تعمير و بازسازي سپتيك -
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  ) 6(هدف اختصاصي 

  و بازيافت زباله% 90به % 60افزايش خانوارهايي كه زباله به صورت بهداشتي دفع مي كنند از  -

  )6(استراتژي 

 مستمرمردم از طريق آموزشهاي در  تغيير نگرش -

 استفاده از قانون در صورت لزوم -

 در خصوص اجراي طرح تفكيك زبالهجلب همكاري ارگانهاي درون بخشي و برون بخشي  -

 بين مردم درخصوص تفكيك زباله هاي قابل فساد و غير قابل فسادفرهنگ سازي در  -

 )حد بازيافت او(جلب مشاركت سازمانهاي برون بخشي  -

  )6(فعاليت 

 برگزاري جلسات آموزشي براي زنان خانوار در رابطه با مشكالتي كه توسط عدم دفع صحيح زباله پيش مي آيد -

 ندن اطالعيه هاي آموزشي در محلهايي كه مردم بيشتر گردهم مي آيندتوزيع بسته هاي آموزشي بين مردم روستا يا چسبا -

در رابطه با عوارض ناشي از عدم جمع آوري صحيح زباله ) توسط بهورز مرد روستا (تشكيل جلسات آموزشي براي مردان خانوار -
 )تجمع حشرات  –انتقال بيماري (

 آموزش توسط روحاني روستا توجيه روحاني و  -

 تعداد روزهاي جمع آوري ودفع زباله در روستاپيگيري افزايش  -

 استفاده از همكاري جدي شوراها و استفاده از تجربه آنها -

 هفته يكبار و جلب حمايت انها  2تشكيل جلسات شوراي بهداشتي هر  -

 شناسايي خانوارهايي كه با وجود آموزشهاي مكرر باعث آلودگي محيط روستا مي شوند و دادن اخطاريه به آنها -

 في خانوارها به كارشناس بهداشت محيط منطقهمعر -

 اعالم اسامي خانوارهايي كه همكاري نمي كنند به مركز بهداشتي درماني جهت معرفي به دادگاه -

باحضور اعضاي شوراي اسالمي ، دهيار ، پرسنل مركز بهداشتي درماني ( تشكيل جلسات متعدد شوراي بهداشتي  -
 درخصوص اجراي طرح تفكيك زباله توسط خانوارها )حسنارود

 هماهنگي با واحد بازيافت  -

 در خصوص تفكيك زباله )خصوصاً زنان خانوار(آموزش به خانوارها  -

 .... )كاغذ ، پالستيك ، شيشه و (باله هاي غير قابل فساد از خانوارها ايستگاه جمع آوري ز نتعيي -

 هماهنگي با دهياري جهت حمل زباله هاي بازيافتي به واحد بازيافت  -

 دريافت پاكت زباله يا مواد شوينده در قبال تحويل زباله هاي تفكيك شده  -

 كننده در طرح تفكيكتحويل مواد دريافت شده از واحد بازيافت به خانوارهاي شركت  -

 شوراشوراي بهداشتي و دادن مسئوليت و وظايف به تك تك افراد  اتجلس منظم تشكيل -

  پيگيري اجراي مصوبات شورا -
 تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و هماهنگي هاي الزم جهت تهيه ماشين زباله به تعداد الزم  -
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   :)7( هدف اختصاصي 

  اسفند 11ند استراتژي فرهنگ سازي در زمينه روز اسف 11پاكسازي محيط روستا در روز 

  ) : 7(استراتژي 

  اسفند 11فرهنگ سازي در زمينه روز  -
  جلب مشاركت مردم با شورا ، سازمانهاي وابسته و معاونت بهداشتي -
  جلب مشاركت مردمي -
  جلب مشاركت شورا و دهياري -

  )7: (فعاليت 
 شناسايي گروههاي هدف برنامه -

 آموزش رابطين -

 دانش آموزان و پرسنل مدارسآموزش  -

 آموزش بسيج خواهران و برادران -

 توجيه دهيار و اعضاي شورا -

 تهيه بسته آموزشي شامل پمفلت ، پوستر ، كارتهاي تبليغاتي -

 نصب پوسترهاي آموزشي و تبليغاتي در اماكن و معابر عمومي -

 سج پاكسازي روستاهماهنگي با روابط عمومي معاونت بهداشتي جهت حضور فعال صدا و سيما در ب -

 اسفند و آماده سازي مردم 11ايجاد تبليغات وسيع در مردم از روزهاي قبل از  -

 آموزش و توجيه مردم در مورد اهميت اجراي اين برنامه -

 اسفند 11اطالع رساني به مردم در مورد مناسبت روز  -

 تشكيل مسابقات ورزشي ، فرهنگي  -

 ...كاردانها و تشكيل كميته اطالع رساني متشكل از پزشك ،  -

 اسفند 11تشكيل گروه تبليغ از نيروهاي بسيج جهت ايجاد تبليغ و تشويق مردم به پاكسازي روزهاي قبل و روز    -

 اسفند از واحد بهداشت محيط  11درخواست پوستر و پرده به مناسبت  -

  اسفند بين مردم  11تهيه و توزيع پمفلت در رابطه با انجام كارهاي اجرايي در روز  -

 . تقدير و تشكر از تمامي افرادي كه در اين فعاليتها ما را ياري كردند گيري پي -
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 برآورد هزينه و وسايل موردنياز -

 تشكل جلسات متعدد با مردم ، روحانيون در مساجد و تصميم گيري در مورد نحوه برنامه ريزي -

 جذب كمكهاي نقدي مردمي -

 كنندگانتدارك برنامه هاي مسابقه و تهيه جايزه براي شركت  -

 ... )خانم ها،كاركنان ،كارگران ،كشاورزان ، رنگ كار، بسيج و (تقسيم كار و برنامه ريزي جهت مشاركت گروههاي هدف مختلف  -

 تشويق اهالي جهت رنگ آميزي درب ها و پنجره ها و اماكن عمومي روستا با رنگ هاي شاد و مناسب -

 مردمي تهيه و تدارك ماشين جهت جمع آوري زباله ها به صورت -

 تهيه و تدارك پاكت زباله ، دستكش يكبار مصرف  -

 اليروبي جوي هاي آب توسط كشاورزان -

 تعيين گروههاي پاكسازي و انتخاب سرگروه -

 تعيين گروههاي تخريب در خرابه ها -

 ... تشكيل جلسه هماهنگي با شورا ، دهيار ، مديران مدارس ، بسيج ، بخشدار و  -

 توجيه شورا و ارگانهاي همكار -

 رنامه ريزي و تقسيم وظايف در عملياتب -

 دريافت كمكهاي ويژه از دهياري -
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 ) 8(اختصاصي  هدف

 ايجاد تغيير نگرش وباوردر مردم در زمينه تهيه كود كمپوست و نحوه استفاده صحيح از كود حيواني از زباله هاي فساد پذير -

  )8(استراتژي 

 استفاده از كودهاي شيمياييفرهنگ سازي در زمينه استفاده از كود كمپوست و عدم  -

  )8(  فعاليت 

 تشكيل جلسه آموزشي براي كشاورزان و آموزش تهيه كود كمپوست و بيان مزاياي اين كود  -

 در باغچه منازل به زنان خانوار جهت تهيه كود كمپوست از پس مانده هاي غذاييعملي آموزش  -

ست ، ضررهاي كود شيميايي بين شركت كنندگان درجلسه و تهيه كود كمپوست ، ذكر مزاياي كود كمپو يتهيه پمفلت آموزش -

 عموم مردم

 آگاهي دادن به مردم در رابطه با انجام فعاليتهاي بهداشت محيطي در روستا -

 نصب پوسترهاي تبليغاتي در كوچه و معابر -

 تهيه كودكمپوست در حياط خانه بهداشت از مواد قابل فساد -

 كود كمپوست در حياط خانه بهداشت  آموزش عملي به مردم در مورد نحوه تهيه -

 هماهنگي با مركز بهداشتي درماني در خصوص كليه موارد فوق -
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 )از ميزان كلر باقي مانده يا به حد مطلوب ( بهبود وضعيت سالمت آب آشاميدني  :  : 1هدف  جدول فعاليت

  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت  رديف
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

تشكيل جلسه شوراي بهداشتي جهت تعيين   1
 آبدار در روستا 

 تيرماه  تيرماه  حسينيه  بهورز  اعضاي شوار
2  2    

هماهنگي با پزشك ، كارشناس مركز و   2
 تأمين آبدارپيگيري جهت 

 تيرماه تيرماه خانه بهداشت  بهورز  -
2  2    

دهيار در خصوص تأمين شبكه آب و  هماهنگي  3
 آبدار روستا 

 تيرماه تيرماه خانه بهداشت پزشك و بهورز  -
2  2    

جمع آوري كمكهاي مردمي و صحبت با افراد   4
 خير ، جهت تهيه حقوق و مزاياي آبدار

       تيرماه تيرماه روستا اعضاي شورا مردم

 بهورز مردم تهيه كوزه كلرزني جهت منابع آب  5
        - - خانه بهداشت

6  
قراردادن كوزه در منبع آب آشاميدني 

كلرسنجي روزانه توسط بهورز و تكميل فرم 
 كلرسنجي 

 بهورز  -
        اسفند تيرماه  منابع آب

ارسال فرم كلرسنجي به مركز بهداشتي   7
 درماني حسنارود پايان هرماه 

 بهورز  -
 اسفند تيرماه خانه بهداشت

5  5    

انعكاس موارد نامطلوب ابتدا به آبدار و سپس   8
 به مركز بهداشتي درماني

 بهورز  -
 اسفند تيرماه خانه بهداشت

1  1    

درخواست نمونه گيري ميكروبي از كارشناس   9
  محيطبهداشت 

 بهورز  -
 اسفند تيرماه خانه بهداشت

5  5    
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رديف
  

  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

10  
( تهيه كلر مادر و توزيع بين خانوارها در صورت قطع آب 

 )استفاده از آب چشمه توسط مردم 
  بهورز  مردم

خانه 
 بهداشت

   خانوار 635  خانوار 635  اسفند تير

11  
آموزش چهره به چهره به افراد در مورد نحوه نگهداري و 

 استفاده از كلر مادر 

مراجعين به خانه 
  بهداشت

خانه  بهورز
 بهداشت

        اسفند تير

12  
برگزاري جلسات آموزشي براي خانوارها جهت استفاده از 

 آب سالم و اهميت آن 
 مردم

خانه  بهورز
 بهداشت

    3  2  اسفند تير

13  
 آموزش نحوه استفاده از كلر مادر به مادران 

 مادران
خانه  بهورز

 بهداشت
    3  2  اسفند تير

14  
 مادر استفاده مي كنندكلر سنجي از خانوارهايي كه كلر 

- 
خانه  بهورز

 بهداشت
    خانوار 90  خانوار 45  اسفند تير
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  )از ميزان كلر باقي مانده يا به حد مطلوب ( بهبود وضعيت سالمت آب آشاميدني  : 1برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي هدف 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
تشكيل جلسه شوراي 
بهداشتي جهت تعيين 

 آبدار در روستا 

                                                                                                

هماهنگي با پزشك ، 
كارشناس مركز و پيگيري 

 جهت تأمين آبدار

                                                                                                

جلب حمايت دهيار در 
خصوص تأمين شبكه آب و 

 آبدار روستا 

                                                                                                

جمع آوري كمكهاي 
مردمي و صحبت با افراد 

خير ، جهت تهيه حقوق و 
 مزاياي آبدار

                                                                                                

تهيه كوزه كلرزني جهت 
 منابع آب

                                                                                                

قراردادن كوزه در منبع آب 
آشاميدني كلرسنجي 
روزانه توسط بهورز و 

 تكميل فرم كلرسنجي 

                                                                                                

ارسال فرم كلرسنجي به 
مركز بهداشتي درماني 
 حسنارود پايان هرماه 
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انعكاس موارد نامطلوب 
ابتدا به آبدار و سپس به 
 مركز بهداشتي درماني

                                                                                                

درخواست نمونه گيري 
ميكروبي از كارشناس 

  بهداشت محيط

                                                                                                

تهيه كلر مادر و توزيع بين 
خانوارها در صورت قطع 

استفاده از آب چشمه ( آب 
 )توسط مردم 

                                                                                                

آموزش چهره به چهره به 
افراد در مورد نحوه 

نگهداري و استفاده از كلر 
 مادر 

                                                                                                

برگزاري جلسات آموزشي 
براي خانوارها جهت 

استفاده از آب سالم و 
 اهميت آن 

                                                                                                

آموزش نحوه استفاده از 
 كلر مادر به مادران 

                                                                                                

كلر سنجي از خانوارهايي 
كه كلر مادر استفاده مي 

 كنند
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 ... )بيماري هاري ، تب مالت و ( پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام :  2هدف جدول فعاليت

   

رديف
  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول
  اجرا

  مكان اجرا
شروع
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

1  
برگزاري جلسه آموزشي براي زنان خانوار و آموزش نحوه شست و 

ميوه جهت جلوگيري از بيماري كيست هيداتيك و شوي سبزي و 
 بيماريهاي ديگر

    2  2  مرداد  مرداد  حسينيه  بهورز  زنان

2  
برگزاري كالس آموزشي به منظور پيشگيري از بيماري هاري و تب 

 مالت 

كشاورزان و 
  دامداران

 حسينيه بهورز
    4  2  شهريور مرداد

آگاهي از بيماري تب برگزاري كالس آموزشي براي زنان خانوار جهت   3
 مالت

    1  1  مهر مرداد حسينيه بهورز  زنان

گوشت ( برگزاري جلسه آموزشي در مورد نحوه نگهداري مواد غذايي   4
 ...)، تخم مرغ و 

    1  1  آبان  آّبان حسينيه بهورز دامداران

    1  1  تير تير حسينيه بهورز - جمع آوري دامها جهت واكسيناسيون   5

        شهريور شهريور حسينيه بهورز اعضاي شورا با اداره دامپزشكي براي انجام واكسيناسيون دامهاتماس و هماهنگي   6

تشكيل جلسه شوراي بهداشتي و طرح موضوع در جلسه جهت   7
  همكاري بيشتر 

        مرداد مرداد  خانه بهداشت بهورز -

        مرداد  مرداد  بهداشتخانه  بهورز   هماهنگي با مركز بهداشتي درماني جهت اقدامات فوق  8



٢۶ 
 

 ... )بيماري هاري ، تب مالت و ( پيشگيري از شيوع بيماريهاي مشترك بين انسان و دام :  2هدفبرنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليت 

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
برگزاري جلسه آموزشي براي 

زنان خانوار و آموزش نحوه شست 
و شوي سبزي و ميوه جهت 
جلوگيري از بيماري كيست 

 هيداتيك 

                                                                                                

برگزاري كالس آموزشي براي 
كشاورزان ودامداران جهت از 

بيماري هاري الزم هنگام حيوان 
 گزيدگي و تب مالت 

                                                                                                

برگزاري كالس آموزشي براي 
زنان خانوار جهت آگاهي از 

 بيماري تب مالت

                                                                                                

برگزاري جلسه آموزشي در مورد 
نحوه نگهداري مواد غذايي 

 گوشت ، تخم مرغ و 

                                                                                                

جمع آوري دامها جهت 
 واكسيناسيون 

                                                                                                

تماس و هماهنگي با اداره 
دامپزشكي براي انجام 

 واكسيناسيون دامها

                                                                                                

                                                                                                 تشكيل جلسه شوراي بهداشتي 
هماهنگي با مركز بهداشتي 
 درماني جهت اقدامات فوق

                                                                                                



٢٧ 
 

  ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي:  3هدف جدول فعاليت

  

رديف
  

  عنوان فعاليت
گروه 
  هدف

مسئول 
  اجرا

  مكان اجرا
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
 تعداد اجرا

  شده
مواد و 
  بودجه

    1  1  خرداد  خرداد  مغازه ها  بهورزان   آمارگيري از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و بررسي وضعيت آنها  1

2  
و آموزش  13و پركردن فرم ماد ) ماهيانه ( بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي 

 چهره به چهره به متصديان 
    21  21  اسفند خرداد اماكن بهورزان  

    2  2  اسفند مرداد حسينيه بهورزان   تشكيل كالسهاي آموزشي گروهي جهت متصديان شاغل فوق   3

       مرداد مرداد خانه بهداشت بهورزان  تهيه ليست متصدياني كه دوره بهداشتي بهورزي را نگذرانده اند  4

       اسفند مرداد اماكن بهورزان  آگاه سازي متصديان هنگام بازديد از دوره هاي بهداشت عمومي   5

6  
هماهنگي با پزشك خانواده وكارشناس مركز جهت تشكيل كالسهاي دوره بهداشت 

 عمومي در مركز 
        شهريور مرداد  خانه بهداشت بهورزان 

      اسفند مرداد خانه بهداشت بهورزان  ارجاع متصديان جهت شركت در كالسها  7

      اسفند  شهريورد خانه بهداشت بهورزان   متصديانپيگيري دريافت گواهي نامه   8

       اسفند مرداد خانه بهداشت بهورزان   هماهنگي با كارشناسان بهداشت محيط در مورد كارت تندرستي متصديان  9

10  
ارجاع متصديان مغازه ها به مركز بهداشتي درماني گالبچي جهت دريافت كارت 

 )در صورت نداشتن كارت (تندرستي 
    32  32  اسفند مرداد خانه بهداشت بهورزان  

11  
بازديد مجدد درصورت وجود مشكل دادن اخطار كتبي و مهلت جهت رفع نواقص به 

 متصديان 
    12  12  اسفند مرداد  اماكن بهورزان  

    12  12  اسفند مرداد  اماكن بهورزان   پيگيري در تاريخها ي تعيين شده   12



٢٨ 
 

  ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي:  3هدفبرنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
آمارگيري از مراكز تهيه

وتوزيع مواد غذايي و بررسي 
 وضعيت آنها

                                                                                                

بازديد از مراكز تهيه وتوزيع
و ) ماهيانه ( مواد غذايي 

و آموزش  13پركردن فرم ماد 
 چهره به چهره به متصديان 

                                                                                                

تشكيل كالسهاي آموزشي
گروهي جهت متصديان شاغل 

 فوق 

                                                                                                

تهيه ليست متصدياني كه
دوره بهداشتي بهورزي را 

 نگذرانده اند

                                                                                                

آگاه سازي متصديان هنگام
بازديد از دوره هاي بهداشت 

 عمومي 

                                                                                                

هماهنگي با پزشك خانواده
وكارشناس مركز جهت 
تشكيل كالسهاي دوره 

 بهداشت عمومي در مركز 

                                                                                                

ارجاع متصديان جهت شركت
 در كالسها

                                                                                                

پيگيري دريافت گواهي نامه
 متصديان

                                                                                                



٢٩ 
 

هماهنگي با كارشناسان
بهداشت محيط در مورد كارت 

 تندرستي متصديان

                                                                                                

ارجاع متصديان مغازه ها به
مركز بهداشتي درماني 

گالبچي جهت دريافت كارت 
در صورت نداشتن (تندرستي 

 )كارت 

                                                                                                

بازديد مجدد درصورت وجود
 اخطار كتبي  ومشكل 

                                                                                                

پيگيري در تاريخها ي تعيين
 3شده 

                                                                                                

    



٣٠ 
 

    بهسازي توالتهاي غير بهداشي خانوارها:    4جدول فعاليت هدف 
رديف

  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

  مكان اجرا
شروع 
  اجرا

پايان 
  اجرا

تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

    1  1  خرداد  خرداد  خانه بهداشت  بهورز  خانوارها 90 استخراج توالتهاي غير بهداشتي خانوارها از فرمهاي سرشماري ابتداي سال  1

    1  1  تير تير خانه بهداشت بهورز  شورا طرح موضوع در شوراي بهداشتي روستا و اطالع رساني به اعضاي شورا  2

        اسفند تير حسينيه بهورز  خانوار آموزش به خانوارها كه داراي توالتهاي غير بهداشتي دارند   3

    40  40  اسفند  مرداد  خانه بهداشت بهورز - براي خانوارهاي بي بضاعت ) كارشناس بهداشت محيط( درخواست مصالح از   4

    40  40 اسفند مرداد  خانه بهداشت بهورز - تحويل مصالح به اين خانوارها  5

    40  40 اسفند مرداد  منازل بهورز - نظارت برا اجراي عمليات بهسازي توالتهاي غير بهداشتي   6

    40  40 اسفند مرداد  منازل بهورز - آموزش به خانوارها جهت پاكيزه نگهداشتن توالتهاي بهسازي شده   7



٣١ 
 

  بهسازي توالتهاي غير بهداشي خانوارها:    4برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي هدف 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
استخراج توالتهاي غير 

بهداشتي خانوارها از 
فرمهاي سرشماري ابتداي 

 90سال 

                                                                                                

طرح موضوع در شوراي 
بهداشتي روستا و اطالع 
 رساني به اعضاي شورا

                                                                                                

آموزش به خانوارها كه 
داراي توالتهاي غير 

 بهداشتي دارند 

                                                                                                

( درخواست مصالح از 
) كارشناس بهداشت محيط

 براي خانوارهاي بي بضاعت 

                                                                                                

تحويل مصالح به اين 
 خانوارها

                                                                                                

نظارت برا اجراي عمليات 
بهسازي توالتهاي غير 

 بهداشتي 

                                                                                                

آموزش به خانوارها جهت 
پاكيزه نگهداشتن توالتهاي 

 بهسازي شده 

                                                                                                

    



٣٢ 
 

  بهسازي و پاكسازي سپتيك تانك و نگهداري از آن :  5هدف  جدول فعاليت
رديف

  

  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

1  
بازديد از سپتيك و تهيه گزارش و عكس و فيلم از وضعيت 

 سپتيك تانك روستا 
  بهورز  -

سپتيك 
  تانك

    3  3  خرداد  خرداد

2  
ارائه گزارشات در جلسات شوراي بهداشتي و آموزشهاي 

 گروهي
       خرداد خرداد حسينه  بهورز شوراي بهداشتي

3  
تشكيل جلسه شوراي بهداشتي به منظور پيدا كردن راهكار 

 سال  12براي نظافت سپتيك تانك پس از 
    1  1 مرداد مرداد  بهورز شوراي بهداشتي

4  
مردان روستا توسط بهورز مرد در (آموزش گروهي به مردم 

 )مسجد جامع زنان توسط بهورز زن در كتابخانه روستا 
    2  1 مرداد  مرداد  بهورز مردم

    1  1 مرداد مرداد   بهورز دهيار بازديد از سپتيك تانك با حضور دهيار   5

6  
كارشناس  جلب حمايت بهداشت محيط شهرستان 

 بهداشت محيط
       مرداد خرداد    بهورز

       مرداد خرداد    شورا و بهورز خيرين صحبت با افراد خير روستا جهت دريافت كمكهاي مالي  7

8  
نوشتن ليست اسامي خانوارهايي كه فاضالب آنها به سپتيك 

 متصل مي باشد جهت دريافت كمكهاي مالي از آنها 
        خرداد  خرداد    بهورز  -

      مرداد مرداد    شورا  - دريافت كمكهاي مالي خانوارها توسط شورا  9

      مرداد مرداد    شورا  - كارگر جهت كندن لجنها 2قراردادن   10

      مرداد مرداد    دهيار  - هماهنگي با ماشين مخصوص جمع آوري فاضالب توسط دهيار  11

        شهريور مرداد    بهورز ، ديهار  مردم پيگيري تعمير و بازسازي سپتيك  12



٣٣ 
 

  بهسازي و پاكسازي سپتيك تانك و نگهداري از آن :  5برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي هدف 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
بازديد از سپتيك و تهيه گزارش 

و عكس و فيلم از وضعيت 
 سپتيك تانك 

                                                                                                

ارائه گزارشات در جلسات شوراي 
 بهداشتي و آموزشهاي گروهي

                                                                                                

تشكيل جلسه شوراي بهداشتي 
 12نظافت سپتيك تانك پس از 

 سال 

                                                                                                

                                                                                                 آموزش گروهي به مردم 
بازديد از سپتيك تانك با حضور 

 دهيار 

                                                                                                

جلب حمايت بهداشت محيط 
 شهرستان 

                                                                                                

جلسه با افراد خير روستا جهت 
 دريافت كمك مالي

                                                                                                

نوشتن ليست اسامي خانوارهايي 
كه فاضالب آنها به سپتيك 

 باشد متصل مي

                                                                                                

دريافت كمكهاي مالي خانوارها 
 توسط شورا

                                                                                                

كارگر جهت كندن  2قراردادن 
 لجنها

                                                                                                

هماهنگي ماشين مخصوص جمع 
 آوري فاضالب توسط دهيار

                                                                                                

                                                                                                 پيگيري تعمير و بازسازي 



٣۴ 
 

 افزايش خانوارهايي كه زباله به صورت بهداشتي دفع مي كنند:  6جدول فعاليت هدف 
رديف

  

  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
شروع 
  اجرا

پايان 
  اجرا

تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد 
اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

    2  1  اسفند  مرداد  خانه بهداشت  بهورز   برگزاري جلسات آموزشي براي زنان خانوار در رابطه با زباله  1
    خانوار 635  خانوار 635  اسفند مرداد روستا بهورز   توزيع بسته هاي آموزشي بين مردم روستا يا چسباندن اطالعيه هاي آموزشي  2
در رابطه با عوارض )توسط بهورز مرد روستا(تشكيل جلسات آموزشي براي مردان خانوار  3

 )تجمع حشرات  –انتقال بيماري (ناشي از عدم جمع آوري صحيح زباله 
  مرداد مرداد حسينه بهورز  

1  1  
  

       مرداد مرداد حسينيه بهورز توجيه روحاني و آموزش توسط روحاني روستا  4

       اسفند مرداد روستا بهورز افزايش تعداد روزهاي جمع آوري ودفع زباله در روستاپيگيري   5

       شهريور خرداد خانه بهداشت بهورز هفته يكبار و جلب حمايت انها2تشكيل جلسات شوراي بهداشتي هر  6

و شناسايي خانوارهايي كه با وجود آموزشهاي مكرر باعث آلودگي محيط روستا مي شوند  7
 دادن اخطاريه به آنها

  اسفند مرداد خانه بهداشت بهورز
4  4  

  

    4  4  اسفند مرداد خانه بهداشت بهورز   جهت پيگيريمعرفي خانوارها به كارشناس بهداشت محيط منطقه  8

تشكيل جلسات متعدد شوراي بهداشتي درخصوص اجراي طرح تفكيك زباله توسط  9
 خانوارها

اعضاي شورا، 
  دهيار

پزشك بهورز، 
  كاردان

  اسفند  شهريور  مركز بهداشت
2  2  

  

    خانوار 635  خانوار 635  اسفند  شهريور  خانه بهداشت  بهورز  خانه بهداشت آموزش به خانوارها در خصوص تفكيك زباله  10

       اسفند  شهريور    شورا   كاغذ ، پالستيك ، شيشه (تعيين ايستگاه جمع آوري زباله هاي غير قابل فساد از خانوارها  11

       اسفند  شهريور    دهيار   هماهنگي با دهياري جهت حمل زباله هاي بازيافتي به واحد بازيافت  12

       اسفند  شهريور    دهياري   دريافت پاكت زباله يا مواد شوينده در قبال تحويل زباله هاي تفكيك شده  13

       اسفند  شهريور    دهياري   كننده در طرح تفكيكتحويل مواد دريافت شده از واحد بازيافت به خانوارهاي شركت  14

بهورز ،كارشناس    پيگيري اجراي مصوبات شورا  15
  محيط

  اسفند  شهريور  
3  3  

  

       اسفند  شهريور    دهيار   الزمتهيه ماشين زباله به تعدادتهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و هماهنگي هاي الزم جهت  16



٣۵ 
 

 افزايش خانوارهايي كه زباله به صورت بهداشتي دفع مي كنند:  6برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي هدف 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
زنانبرگزاري جلسات آموزشي براي

خانوار در رابطه با مشكالتي كه توسط 
 عدم دفع صحيح زباله پيش مي آيد

                                                                                                

توزيع بسته هاي آموزشي بين مردم
روستا يا چسباندن اطالعيه هاي 

آموزشي در محلهايي كه مردم بيشتر 
 گردهم مي آيند

                                                                                                

تشكيل جلسات آموزشي براي مردان
در ) توسط بهورز مرد روستا (خانوار

رابطه با عوارض ناشي از عدم جمع 
 –انتقال بيماري (آوري صحيح زباله 

 )تجمع حشرات 

                                                                                                

توجيه روحاني و آموزش توسط
 روحاني روستا 

                                                                                                

پيگيري افزايش تعداد روزهاي جمع
 آوري ودفع زباله در روستا

                                                                                                

استفاده از همكاري جدي شوراها و
 استفاده از تجربه آنها

                                                                                                

تشكيل جلسات شوراي بهداشتي هر
 هفته يكبار و جلب حمايت انها  2

                                                                                                

شناسايي خانوارهايي كه با وجود
آموزشهاي مكرر باعث آلودگي محيط 

روستا مي شوند و دادن اخطاريه به 
 آنها

                                                                                                

معرفي خانوارها به كارشناس بهداشت
 محيط منطقه

                                                                                                

اعالم اسامي خانوارهايي كه همكاري
نمي كنند به مركز بهداشتي درماني 

 جهت معرفي به دادگاه

                                                                                                



٣۶ 
 

تشكيل جلسات متعدد شوراي
باحضور اعضاي شوراي ( بهداشتي 

اسالمي ، دهيار ، پرسنل مركز 
درخصوص )بهداشتي درماني حسنارود

اجراي طرح تفكيك زباله توسط 
 خانوارها 

                                                                                                

                                                                                                 هماهنگي با واحد بازيافت 
خصوصاً زنان(آموزش به خانوارها 

 در خصوص تفكيك زباله )خانوار

                                                                                                

تعيين ايستگاه جمع آوري زباله هاي
كاغذ ، (غير قابل فساد از خانوارها 

 .... )پالستيك ، شيشه و 

                                                                                                

هماهنگي با دهياري جهت حمل زباله
 هاي بازيافتي به واحد بازيافت 

                                                                                                

دريافت پاكت زباله يا مواد شوينده در
 قبال تحويل زباله هاي تفكيك شده 

                                                                                                

تحويل مواد دريافت شده از واحد
بازيافت به خانوارهاي شركت كننده 

 در طرح تفكيك

                                                                                                

تشكيل منظم جلسات شوراي
بهداشتي و دادن مسئوليت و وظايف 

 به تك تك افراد شورا

                                                                                                

                                                                                                 پيگيري اجراي مصوبات شورا
تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و

هماهنگي هاي الزم جهت تهيه 
 ماشين زباله 

                                                                                                

  
   



٣٧ 
 

  اسفند  روز بهداشت محيط 11پاكسازي محيط روستا در روز :   7جدول فعاليت هدف 
رديف

  

  عنوان فعاليت
گروه
  هدف

  مكان اجرا  مسئول اجرا
شروع
  اجرا

پايان 
  اجرا

تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

       اسفند  بهمن  خانه بهداشت  بهورز   شناسايي گروههاي هدف برنامه  1

    -   فاقد رابط  بهمن بهمن خانه بهداشت بهورز   آموزش رابطين  2

    1  1  اسفند بهمن مدارس بهورز   آموزش دانش آموزان و پرسنل مدارس  3

    1  1  اسفند بهمن خانه بهداشت بهورز  آموزش بسيج خواهران و برادران  4

       بهمن بهمن دهياري بهورز  توجيه دهيار و اعضاي شورا  5

       اسفند بهمن  -  بهورز  تهيه بسته آموزشي شامل پمفلت ، پوستر ، كارتهاي تبليغاتي  6

       بهمن بهمن  مسجد بهورز  آموزش و توجيه روحاني  7

       اسفند  اسفند  -  بهورز   نصب پوسترهاي آموزشي و تبليغاتي در اماكن و معابر عمومي  8

       اسفند  اسفند  خانه بهداشت  كارشناس محيط   هماهنگي با روابط عمومي معاونت بهداشتي جهت حضور فعال صدا و سيما در بسج پاكسازي روستا  9

       اسفند  اسفند  محله ها  بهورز واعضاي شورا   اسفند و آماده سازي مردم11ايجاد تبليغات وسيع در مردم از روزهاي قبل از  10

    2  2  اسفند  بهمن  حسينيه  بهورز   آموزش و توجيه مردم در مورد اهميت اجراي اين برنامه  11

       اسفند  اسفند  مسجد  بهورز، دهيار، شورا   تشكيل مسابقات ورزشي ، فرهنگي  12

       اسفند  اسفند  مسجد     اسفند 11روزهاي قبل و روز  تشكيل گروه تبليغ از نيروهاي بسيج جهت ايجاد تبليغ و تشويق مردم به پاكسازي  13

       اسفند  اسفند  -   معاونت بهداشت   تقدير و تشكر از تمامي افرادي كه در اين فعاليتها ما را ياري نمودن  14

       اسفند  اسفند  روستا  بهورزان   جذب كمكهاي نقدي مردمي و غيرنقدي مردمي  15

       اسفند  اسفند  شورا  شورا  )خانم ها،كاركنان ،كارگران ،كشاورزان ، رنگ كار، بسيج(تقسيم كار و برنامه ريزي جهت مشاركت گروههاي هدف مختلف  16

       اسفند  اسفند  شورا  شورا   تشويق اهالي جهت رنگ آميزي درب ها و پنجره ها و اماكن عمومي روستا با رنگ هاي شاد و مناسب  17

    عدد ماشين 3  عدد ماشين 3  اسفند  اسفند  دهياري  دهيار   تهيه و تدارك ماشين جهت جمع آوري زباله ها به صورت مردمي  18

       اسفند  اسفند  خانه بهداتش  بهورز   تهيه و تدارك پاكت زباله ، دستكش يكبار مصرف  19

       اسفند  اسفند  روستا  كشاورزان   اليروبي جوي هاي آب توسط كشاورزان  20



٣٨ 
 

  اسفند  روز بهداشت محيط 11پاكسازي محيط روستا در روز :   7برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي هدف 
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان

                                                                                                 شناسايي گروههاي هدف برنامه
                                                                                                 آموزش رابطين

آموزش دانش آموزان و پرسنل 
 مدارس

                                                                                                

                                                                                                 آموزش بسيج خواهران و برادران
                                                                                                 توجيه دهيار و اعضاي شورا

تهيه بسته آموزشي شامل پمفلت 
 ، پوستر ، كارتهاي تبليغاتي

                                                                                                

                                                                                                 آموزش و توجيه روحاني
نصب پوسترهاي آموزشي و 
تبليغاتي در اماكن و معابر 

 عمومي

                                                                                                

هماهنگي با روابط عمومي 
معاونت بهداشتي جهت حضور 
فعال صدا و سيما در بسج 

 پاكسازي روستا

                                                                                                

ايجاد تبليغات وسيع در مردم از 
اسفند و آماده  11روزهاي قبل از 

 سازي مردم

                                                                                                

آموزش و توجيه مردم در مورد 
 اهميت اجراي اين برنامه

                                                                                                

تشكيل مسابقات ورزشي ، 
 فرهنگي 

                                                                                                

تشكيل گروه تبليغ از نيروهاي 
بسيج جهت ايجاد تبليغ و تشويق 

                                                                                                



٣٩ 
 

مردم به پاكسازي روزهاي قبل و 
 اسفند 11روز   

تقدير و تشكر از تمامي افرادي 
كه در اين فعاليتها ما را ياري 

 . كردند 

                                                                                                

                                                                                                 جذب كمكهاي نقدي مردمي
تقسيم كار و برنامه ريزي جهت 
مشاركت گروههاي هدف مختلف 

خانم ها،كاركنان ،كارگران (
  ... ،كشاورزان ، رنگ كار، بسيج و 

                                                                                                

تشويق اهالي جهت رنگ آميزي 
درب ها و پنجره ها و اماكن 
عمومي روستا با رنگ هاي شاد و 

 مناسب

                                                                                                

تهيه و تدارك ماشين جهت جمع 
 آوري زباله ها به صورت مردمي

                                                                                                

تهيه و تدارك پاكت زباله ، 
 دستكش يكبار مصرف 

                                                                                                

اليروبي جوي هاي آب توسط 
 كشاورزان

                                                                                                

    



۴٠ 
 

 ايجاد تغيير نگرش وباوردر مردم در زمينه تهيه كود كمپوست و نحوه استفاده صحيح از كود حيواني از زباله هاي فساد پذير:  8هدف  جدول فعاليت 

   

رديف
  

  عنوان فعاليت
گروه 
  هدف

مسئول 
  اجرا

 مكان اجرا
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد 
  اجرا شده

مواد و 
  بودجه

تشكيل جلسه آموزشي براي كشاورزان و آموزش تهيه كود كمپوست و بيان مزاياي اين   1
 كود 

    2  2  آبان  شهريور  حسينيه    

آموزش عملي به زنان خانوار جهت تهيه كود كمپوست از پس مانده هاي غذايي در باغچه   2
 منازل

  بهورز  
خانه 
 بهداشت

    2  2  آبان  شهريور

 تهيه پمفلت آموزشي تهيه كود كمپوست  3
 بهورز  

خانه 
 بهداشت

        آبان  شهريور

 نصب پوسترهاي تبليغاتي در كوچه و معابر  5
 بهورز 

محله هاي 
 روستا

        اسفند  شهريور

 كودكمپوست در حياط خانه بهداشت از مواد قابل فساد عملي تهيه  6
 بهورز 

خانه 
 بهداشت

       اسفند  شهريور

 آموزش عملي به مردم در مورد نحوه تهيه كود كمپوست در حياط خانه بهداشت  7
       اسفند  شهريور  مسجد بهورز 

       اسفند  مرداد   بهورز   هماهنگي با مركز بهداشتي درماني در خصوص كليه موارد فوق  8



۴١ 
 

 اله هاي فساد پذيرايجاد تغيير نگرش وباوردر مردم در زمينه تهيه كود كمپوست و نحوه استفاده صحيح از كود حيواني از زب:  8هدف برنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتهاي 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
تشكيل جلسه آموزشي براي

كشاورزان و آموزش تهيه كود 
كمپوست و بيان مزاياي اين 

 كود 

                                                                                                

آموزش عملي به زنان خانوار
جهت تهيه كود كمپوست از 

پس مانده هاي غذايي در 
 باغچه منازل

                                                                                                

تهيه پمفلت آموزشي تهيه
 كود كمپوست 

                                                                                                

نصب پوسترهاي تبليغاتي در
 كوچه و معابر

                                                                                                

كودكمپوست درعملي تهيه 
حياط خانه بهداشت از مواد 

 قابل فساد

                                                                                                

آموزش عملي به مردم در
مورد نحوه تهيه كود كمپوست 

 در حياط خانه بهداشت 

                                                                                                

هماهنگي با مركز بهداشتي
درماني در خصوص كليه موارد 

 فوق
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۴٢ 

بسمه تعالي
جمهوري اسالمي اي
هداشت درمان و آمو

كي و خدمات به

بهداشت

تي درما

فاط: ه
مهند 

90ال

ج
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زير ننظر مر
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  ارزيابي وضعيت موجود 

  كيلومتري شهرستان كاشان واقع شده است وداراي آب و هواي سرد و تابستانهاي خنك مي باشد  45روستاي نشلج در 

  شغل اكثر مردم كشاورزي و كارگري مي باشد و تعداد اندكي از مردان روستا داراي كارگاه خدماتي ، توليدي مي باشند 
  

  

  

  جمعيت ثابت 2234:تعداد جمعيت           635: تعداد خانوار 

  

  

  90جدول كارگاههاو شاغلين روستاي نشلج در ابتداي سال 

  تعداد شاغلين  تعداد كارگاه  نوع كارگاه  رديف
1  

  خانگي
  118  103قاليبافي          

  4  4خياطي              
  12       8                      غير خانگي   2
3  

  كشاورزي
  14  8مسقف               
  45  0غير مسقف         

  

با توجه به وجود عوامل زيان آور در بعضي كارگاهها و احتمال ابتالي شاغلين به بيماريهاي شغلي درايـن روسـتا ضـروري اسـت در     
زمينه بهداشت حرفه اي به منظور حفظ سالمت شاغلين اقداماتي از قبيل بازديد ازكارگاههـا آمـوزش شـاغلين ، انجـام معاينـات           

  . رددوره اي انجام گي

توجه به جمعيت باالي روستا و مراجعات زياد بهورزان از كارگاهها بازديد بعملي نياوردند و به همين دليل پوشش كارگاههاي خانگي با
  . و غير خانگي صفر مي باشد همچنين معاينات دوره اي شاغلين نيز انجام نشده و يا اينكه آمار دقيقي بدست نيامده است

   



۴۴ 
 

  مه بهداشت حرفه اي ليست مشكالت در برنا

  روند روبه افزايش بيماريهاي ناشي از كار  •
  عدم حضور برخي متصديان در كالسهاي آموزشي  •
  عدم اجراي صحيح آموزشهاي مربوط به بهداشت حرفه اي براي گروه هدف برنامه  •
  وجود كارگاههاي غير استاندارد از لحاظ ساختمان و ابزار كار  •
  فضاي فيزيكي نامناسب در خانه بهداشت جهت برگزاري كالسهاي آموزشي  •
  مشكالت اقتصادي اغلب متصديان كارگاهها •
 وجود بازار نامناسب براي فروش فرش دستبافت •
 عدم بازديد از كارگاههاي غير خانگي و خانگي توسط بهورزان  •

 پوشش پايين معاينات دوره اي كارگران •

 نقاط قوت 

  ال بهداشتي در روستاي نشلجوجود رابطان فع •
 وجود پمفلتهاي آموزشي جهت توزيع بين گروههاي هدف  •

 واكسن توأم جهت واكسينه نمودن كشاورزان  وجود  •

 وجود سه بهورز در خانه بهداشت نشلج  •

 روز جهت معاينات دوره اي 2وجود پزشك هفته اي  •

 : نقاط ضعف 

 آموزش هاي ناكافي در سالهاي اخير •

 )بخصوص در زمينه برنامه هاي بقا و بهداشت كشاورزي (اعتبارهاي مربوطه به بهداشت حرفه اي كمبود  •
 عدم بازديد ازكارگاهها توسط بهورزان •

 پوشش پايين معاينات دوره اي •

   



۴۵ 
 

  تهديدها 

 عدم وجود كارشناس بهداشت حرفه اي •

 عدم رعايت اصول بهداشت حرفه اي وايمني كار توسط متصديان كارگاهها •

ناكافي بودن سطح اطالعات و آگاهي مردم به خصوص كارگران در زمينه اهميت رعايت اصول و موازين بهداشت حرفه اي و  •
 ايمن هنگام انجام كار

 عدم حضور  و بي توجهي برخي متصديان صنوف خدماتي ، توليدي در كالس هاي آموزش بهداشت حرفه اي و ايمني  •

 بستانكمبود آب د رروستا بخصوص در فصل تا •

 نابسامان بودن وضعيت اقتصادي بعضي از متصديان كارگاهها •

 فرصتها 

 امكان معرفي متصديان وكارگران به تعزيرات در صورت عدم همكاري •

 وجود فرمها ودستورالعملها  •

 وجود قوانين كار  •

 متمركز بودن كارگاهها در روستا و دسترسي آسان به اغلب آنها جهت بازديد و پيگيري •

 بهورزان و آشنايي آنها با كليه متصديان ، كارگران و كشاورزان بومي بودن  •

 امكان آموزش چهره به چهره متصديان در خارج از ساعات اداري •

 وجود شوراي حل اختالف در روستا •

 رايگان بودن معاينات دوره اي •

   



۴۶ 
 

  ارتقاء سالمت كارگران: هدف كلي 

   :)1( هدف اختصاصي 

  كاهش و كنترل بيماريهاي ناشي از كار 

  ) : 1(استراتژي 

  ارتقاء سطح آگاهي ودانش گروه هدف بوسيله آموزش: الف 

  ارزيابي و معاينه كارگران: ب 

  ) : 1(فعاليت
 شناسايي شاغلين موجود در روستا با انجام آمارگيري ابتداي سال  -

 )گارگاههاي تك واحدي كشاورزان ، قالي بافان ، (تهيه ليست اسامي گروه هدف  -

 بازديد از كارگاههاي موجود در سطح روستا و تشكيل پرونده براي آنها و آموزش چهره به چهره در حين بازديد -

 تشويق قاليبافان و متصديان كارگاهها و كشاورزان جهت مراجعه به خانه بهداشت براي انجام معاينات دوره اي  -

 خانه بهداشت جهت انجام معاينات دوره اي شاغلين برگزاري جلسه و ايجاد هماهنگي با پزشك -

 انجام معاينات دوه اي  مراجعه كنندگان و ارجاع آنها به پزشك جهت تكميل فرم معاينات  -

 ارجاع افراد نيازمند به مراقبتهاي ويژه به سطوح باالتر و ثبت موارد بيماريهاي جديد و قديم ناشي از كار در دفتر معاينات -

 رجاع شدهپيگيري موارد ا -

 و ارسال به معاونت بهداشتي ) 111-3(تكميل فرم آمار بيماريهاي ناشي از كار  -

 ارزيابي و بررسي مهمترين بيماريهاي ناشي از كار مشاهده شده با توجه به نتايج معاينات دوره اي انجام شده  -

  برگزاري كالس آموزشي براي شاغلين با توجه به نتايج معاينات دوره اي انجام شده -

  

   



۴٧ 
 

   :)2( هدف اختصاصي 

   كنترل عوامل زيان آور محيط كار

  ) : 2(استراتژي 

  از كارگاههاي خانگي و غير خانگي در طول سال توسط بهورزان% 100بازديد و ارزشيابي 

  ) : 2(فعاليت
 شناسايي كارگاهها و تهيه آمار كارگاهها و شاغلين موجود در منطقه -

 و يا قاليبافي تكميل فرم بازديد كارگاه تك واحد -

 آموزش چهره به چهره شاغلين در حين بازديد -

 اعالم نواقص كارگاهها به متصديان آنها در صورت لزوم از طريق مكاتبه و ارسال نامه  -

 بازديد از كارگاهها در زمان هاي تعيين شده و پيگيري جهت رفع نواقص -

 ش چهره به چهره شاغلينتكميل مجدد فرم بازديد كارگاه تك واحدي ويا قالي بافي و آموز -

 صدور اخطاريه دستي براي متصديان كارگاههاي غير خانگي در صورت لزوم -

 بازديد از كارگاههاي غير خانگي در زمانهاي تعيين شده و پيگيري جهت رفع نواقص  -

 معرفي متصديان متخلف به واحد بهداشت حرفه اي در صورت عدم رفع نواقص -

 ....... عوامل زيان آور موجود و آموزش گروهي شاغلين با توجه به  -

 استخراج آمار شش ماهه و ساليانه و تكميل فرم آمار بهداشت حرفه اي و ارسال به معاونت بهداشتي  -

 ارزيابي عوامل زيان آور موجود در روستا با توجه به آمار فرم شماره يك و برنامه ريزي جهت كنترل آنها -

  



۴٨ 
 

 كاهش و كنترل بيماريهاي ناشي از كار : 1هدف  جدول فعاليت

  گروه هدف  عنوان فعاليت رديف
مسئول
  اجرا

  مكان اجرا
شروع
  اجرا

پايان 
  اجرا

تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

شناسايي شاغلين موجود در روستا با انجام آمار گيري ابتداي سال   1
شاغلين كارگاههاي خانگي و غير 

  خانگي و كشاورزي
    193  ۵/١/٩٠ 193  1/1/90  خانه بهداشت  بهورزان

 تهيه ليست اسامي گروه هدف  2
شاغلين كارگاههاي خانگي و غير 

  خانگي و كشاورزي
    193  ۵/١/٩٠ ۶/١/٩٠ 193  خانه بهداشت  بهورزان

3  
بازديد از كارگاهها وتشكيل پرونده براي آنها و آموزش چهره به

 چهره حين بازديد

شاغلين كارگاههاي خانگي و غير 
 خانگي و كشاورزي

 بهورزان
كارگاههاي موجود 

 در روستا
١/۴/٩٠ ٢٠/۴/۶٠ 123  123    

4  
جهت مراجعه به خانه بهداشت...تشويق قالي بافان ، متصديان و

 معاينات دوره اي وانجام

شاغلين كارگاههاي خانگي و غير 
 خانگي و كشاورزي

    193  ٢٠/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 193 خانه بهداشت بهورزان

5  
برگزاري جلسه و ايجاد هماهنگي با پزشك جهت انجام معاينات

 دوره اي شاغلين 
پرسنل خانه  پزشك و بهورزان

 بهداشت
    1  1  20/4/90 20/4/90 خانه بهداشت

6  
انجام معاينات دوره اي كارگران وارجاع آنها به پزشك جهت

 تكميل فرم معاينات 

شاغلين كارگاههاي خانگي وغير 
  خانگي و كشاورزي

بهورز و 
 پزشک

    193  193  20/4/90 30/8/90  خانه بهداشت

7  
ارجاع افراد نيازمند مراقبت ويژه به سطوح باالتر وثبت موارد

 ازكار در دفتر معايناتجديد و قديم بيماري ناشي 

شاغلين كارگاههاي خانگي غير 
 خانگي و كشاورزي

    1  ٢٠/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 1  خانه بهداشت بهورزان

 پيگيري موارد ارجاع شده   8
شاغلين كارگاههاي خانگي غير 

 خانگي و كشاورزي

بهورزان
    1  ٢٠/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 1  خانه بهداشت

  معاونت بهداشتيو ارسال به ) 111- 3(تكميل فرم آماري   9
شاغلين كارگاههاي خانگي غير 

 خانگي و كشاورزي

بهورزان
    1  ٣٠/۶/٩٠ ٣٠/۶/٩٠ 1  خانه بهداشت

10  
ارزيابي و بررسي مهمترين بيماريهاي ناشي از كار مشاهده شده با

  توجه به نتايج معاينات دوره اي انجام شده 
شاغلين كارگاههاي خانگي غير 

  خانگي و كشاورزي

بهورزان
       ٣٠/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠  خانه بهداشت

11  
برگزاري كالس آموزشي براي شاغلين با توجه به نتايج معاينات

  دوره اي انجام شده 
شاغلين كارگاههاي خانگي غير 

  خانگي و كشاورزي

بهورزان
    4  ٣٠/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 4  خانه بهداشت



۴٩ 
 

  ناشي از كاربرنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتها كاهش و كنترل بيماريهاي 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
بازديد از كارگاهها وتشكيل
پرونده براي آنها و آموزش 
 چهره به چهره حين بازديد

                                                                                                

تشويق قالي بافان ، متصديان
جهت مراجعه به خانه ... و

بهداشت وانجام معاينات دوره 
 اي

                                                                                                

انجام معاينات دوره اي
كارگران وارجاع آنها به 

پزشك جهت تكميل فرم 
 معاينات 

                                                                                                

ارجاع افراد نيازمند مراقبت
ويژه به سطوح باالتر وثبت 

موارد جديد و قديم بيماري 
 ناشي ازكار در دفتر معاينات

                                                                                                

                                                                                                 پيگيري موارد ارجاع شده 
ارزيابي و بررسي مهمترين

بيماريهاي ناشي از كار 
مشاهده شده با توجه به نتايج 

  معاينات دوره اي انجام شده 

                                                                                                

برگزاري كالس آموزشي براي
شاغلين با توجه به نتايج 

  معاينات دوره اي انجام شده 

                                                                                                



۵٠ 
 

  كنترل عوامل زيان آور محيط كار :2هدف  جدول فعاليت 

   

  گروه هدف  عنوان فعاليت رديف
مسئول
  اجرا

  مكان اجرا
شروع
  اجرا

پايان 
  اجرا

تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

1  
شناسايي كارگاهها و تهيه آمار كارگاهها و شاغلين موجود 

 در منطقه

كارگران كارگاههاي خانگي و غير 
  خانگي و كشاورزي

    123  ۵/١/٩٠ 123  1/1/90  روستاي نشلج  بهورزان

2  
تكميل فرم بازديد كارگاه تك واحدي و يا قالي بافي و 

 چهره حين بازديدآموزش جهره به 

كارگران كارگاههاي خانگي و غير 
  خانگي و كشاورزي

  بهورزان
كارگاههاي خانگي 

    123  ١/۴/٩٠ ٣٠/۶/٩٠ 123  و غير خانگي

3  
اعالم نواقص كارگاهها به متصديان آنها در صورت لزوم از 

 طريق مكاتبه وارسال نامه 

متصديان كارگاههاي خانگي و 
 غير خانگي 

 بهورزان
كارگاههاي خانگي 

 و غير خانگي
١/۴/٩٠ ٣٠/۶/۶٠ 8  8    

4  
بازديد از كارگاهها در زمان هاي تعيين شده وپيگيري جهت 

 رفع نواقص 

متصديان كارگاههاي خانگي و 
 غير خانگي

    8  ٢٠/٧/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 8 روستاي نشلج بهورزان

5  
تكميل مجدد فرم بازديد كارگاه تك واحدي و يا قالي بافي و 

 آموزش چهره به چهره شاغلين 

متصديان كارگاههاي خانگي و 
 غير خانگي

پرسنل خانه 
 بهداشت

    123  123  20/7/90 30/8/90 روستاي نشلج

6  
صدور اخطاريه دستي براي متصديان كارگاههاي غير خانگي 

 در صورت لزوم

كارگاههاي خانگي و متصديان 
  غير خانگي

بهورز و 
 پزشک

    3  3  1/4/90 30/8/90 روستاي نشلج

7  
بازديد از كارگاههاي غير خانگي در زمانهاي تعيين شده و 

 پيگيري جهت رفع نواقص

متصديان كارگاههاي غير 
 موجود خانگي

    8  8 - - روستاي نشلج بهورزان

 آور موجود آموزش گروهي شاغلين با توجه به عوامل زيان  8
شاغلين كارگاههاي غير 

 خانگي

بهورزان
    5  ١/۴/٩٠ ٣٠/٨/٩٠ 5  خانه بهداشت

9  
ماهه و ساليانه وتكميل فرم بهداشت حرفه  6استخراج آمار 

  اي وارسال به معاونت بهداشتي
بهورزان  -

    7  ٣٠/۶/٩٠ ٣١/۶/٩٠ 7  خانه بهداشت



۵١ 
 

  كنترل عوامل زيان آور محيط كار يبرنامه زمانبندي شده اجرائي فعاليتها

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
تكميل فرم بازديد كارگاه تك 

واحدي و يا قالي بافي و 
آموزش جهره به چهره حين 

 بازديد

                                                                                                

اعالم نواقص كارگاهها به 
متصديان آنها در صورت لزوم 
 از طريق مكاتبه وارسال نامه 

                                                                                                

بازديد از كارگاهها در زمان 
هاي تعيين شده وپيگيري 

 جهت رفع نواقص 

                                                                                                

تكميل مجدد فرم بازديد 
كارگاه تك واحدي و يا قالي 

بافي و آموزش چهره به چهره 
 شاغلين 

                                                                                                

صدور اخطاريه دستي براي 
متصديان كارگاههاي غير 

 خانگي در صورت لزوم

                                                                                                

آموزش گروهي شاغلين با 
توجه به عوامل زيان آور 

 موجود
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۵٢ 

بسمه تعالي
هوري اسالمي اير
شت درمان و آموز

ي و خدمات بهدا

هداشت

ي درمان
  

فاط: ه
  

ليال :ي
390ال
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۵٣ 
 

  ارزيابي وضعيت موجود در روستاي نشلج

  .براي زنان خانوار هر پنچشنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا در كتابخانه عمومي روستا تشكيل مي گرددجلسات آموزشي  -1

به دليل اينكه فكر مي كنند ...)موز و  –انار  –گردو (مردم نشلج به داشتن فرزند پسر عالقه بسيار شديدي دارند و از مواد غذايي  -2

  .جنسيت فرزند پسر مي شود در دوران بارداري بسيار استفاده مي كنند كه اين عقيده به نفع آنهاست

  .جلسات آموزشي سالمندان به صورت منظم انجام مي شود -3

ا عقيده دارند كه تا خداوند چيزي را نخواهد عقايد سالمندان خصوصاً زنان سالمند بسيار متفاوت با آموزشها مي باشد زيرا آنه -4

اثري در بهبود  هيچاتفاق نمي افتد ، وقتي آنها عقيده دارند كه درد و رنج با سالمندي رابطه مستقيم دارد و تغيير شيوه زندگي 

  .بيماريهاي آنها ندارد

  .بط صورت نگرفته استروستاي نشلج فاقد رابطين بهداشتي مي باشد و هيچ اقدامي در رابطه با جذب را - 5

  .از بين گروههاي هدف راغب ترين آنها زنان باردار براي شركت در جلسات آموزشي هستند -6

  )به دليل انجام فعاليتهاي كشاورزي(ماهه ابتداي سال به سختي در كالسهاي آموزشي شركت مي كنند 6كشاورزان در  -7

  .شود و طبق زمانهاي تعيين شده آموزشها انجام مي شود در خانه بهداشت برنامه هاي آموزشي منظم نوشته مي - 8

 .جلسات شواري بهداشتي روستا به صورت منظم برگزار نمي شود  -9

    



۵۴ 
 

 جهت گروههاي هدفشاخص كالسهاي آموزشي 

  

    

  1389تعدادكالسهاي آموزش براي ساير گروههاي هدف در سال 

100 تعداد كل كالسهاي آموزشي . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي بيماران ديابتي و فشارخوني
تعداد كل كالسهاي آموزشي  100 . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي خانمهاي بسيجي
تعداد كل كالسهاي آموزشي  100 . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي كشاورزان 
تعداد كل كالسهاي آموزشي 100 . %  

  تعداد كالسهاي آموزشي براي زنان واجد شرايط تنظيم خانواده
تعداد كل كالسهاي برگزار شده 100 . %  

  تعداد كالسهاي آموزشي براي زنان باردار
تعداد كل كالسهاي آموزشي 100 . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي سالمندان
كل كالسهاي آموزشيتعداد  100 . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي خانمهاي خانه دار 
تعداد كل كالسهاي آموزشي 100 %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي دانش آموزان
تعداد كل كالسهاي آموزشي 100 . %  

  تعدادكالسهاي آموزشي براي جوانان 
تعداد كل كالسهاي آموزشي 100 . %  



۵۵ 
 

  ليست مشكالت

  عدم متراژ كافي در خانه بهداشتت  جهت تشكيل كالسهاي آموزشي -1

  عدم تشكيل جلسات آموزشي براي گروههاي هدف در ساعات اداري -2

  وجود برخي افراد منفي باف در برخي گروههاي هدف -3

  تشكيل جلسات آموزشي در مكاني مجزا از خانه بهداشت -4

  عدم مراجعه برخي افراد در كالسهاي آموزشي - 5

  پايين بودن وضعيت اقتصادي برخي افراد -6

 پايين بودن سطح فرهنگ و سواد برخي افراد -7

  اولويت بندي مشكالت

  عدم متراژ كافي در خانه بهداشتت  جهت تشكيل كالسهاي آموزشي  -1

  در برخي گروههاي هدف باف افراد منفيوجود برخي  -2

 عدم مراجعه برخي سالمندان در كالسهاي آموزشي - 3  

    



۵۶ 
 

  تعيين اولويت مسائل
اهميت كوتاه مناسبت ارتباط مسئله

  مدت
اهميت

  دراز مدت
قابليت 

  اجرا 
هزينه اثر   مقبوليت

  بخشي
  اولويت  جمع

  10  12  2  2  2 2 0 3 1  بيماريهاي منتقله توسط آب 
  8  13  2  2  2 2 1 3 1 فاضالب

  7  13  2  2  2 2 0 3 2  جمع آوري ودفع زباله
  4  18  2  2  3 3 2 2 3 تنظيم خانواده

  1  21  3 3  3 3 2 3 3 فشارخون
  2  20  3 3  3 3 2 2 3 ديابت

  3  19  2 3  3 3 1 3 3  تغذيه سالمندان
  6  14  2 3  2 2 0 3 2  سوانح و حوادث
  9  13  1 3  2 2 0 3 2  اعتياد در جوانان
  5  18  3 3  3 3 1 2 3 حيوان گزيدگي

  
    



۵٧ 
 

  1390اولويتهاي آموزشي منطقه در سال 
  رفتار مطلوب رفتار واقعي  عنوان اولويت 

  فشارخون 
عدم محرك كافي ، تغذيه غلط و استفاده از غذهاي 

  )فست فود(آماده 

تحرك و ورزش كافي ومناسب ، استفاده از 
غذاهاي ميوه وسبزيجات ، عدماستفاده از 

  پرچرب و شور و همچنين فست فود

  ديابت
استفاده از غذاهاي شيرين و مصرف شيريني جات ، 

  تحرك ناكافي 
استفاده از ميوه وسبزيجات در سفره 

  غذايي محرك و ورزش مستمر بين خانوار

  تغيذيه سالمندان
 استفاده از غذاهاي كم ارزش

چاي و  عدم استفاده از سبزي در رژيم غذايي استفاده از
  دم كرده هاي گياهي بالفاصله پس از غذا و قبل ازغذا

عدم استفاده از چاي دم كرده هاي گياهي 
بعد از غذا خوردن ، استفاده از ميوه و 

  سبزي در سبد غذايي خانوار

  تنظيم خانواده

 استفاده ناكافي از وسايل مدرن تنظيم خانواده
سنين  استفاده از روشهاي طبيعي و منقطع بين زنان در

باروري وجود بارداري ناخواسته بين زوجين و همچنين 
سال وكمتر از  35سن باالي (وجود بارداريهاي پس خطر 

  ... سال و  18

تحت پوشش قرار گرفتن اگثر زنان سنين 
باروري جهت استفاده از روشهاي مدرن 
تنظيم خانواده كاهش وقوع بارداريهاي 

  ناخواسته و پرخطر

  حيوان گزيدگي

وجود سگهاي ولگرد در روستا كه موجب گزش ساكنين 
  روستا مي شود 

عدم مراجعه برخي افراد كه توسط سگ مورد گزش قرار 
  گرفته اند به مراكز جهت انجام واكسن هاري

مراجعه در صورت وقوع حيوان گزيدگي به 
جهت انجام واكسن ... مراكز گالبچي و 

  هاري

  سوانح و حوادث
ايمني در بين موتور سيكلتعدم استفاده از كاله

  سرعت داشتن بين موتور سواران
استفاده از كاله ايمني بين موتور سواران 

  كاهش سرعت توسط رانندگان

  جمع آوري و دفع زباله 
قراردادن زباله ها خارج از وقت جمع آوري استفاده از 

كيسه هاي نازك براي زباله قراردادن زباله ها در 
  وري زباله مكانهاي غير از جمع آ

استفاده از كيسه هاي مخصوص جمع آوري 
  زباله قراردان زباله در مكانهاي تعيين شده 

  
  
 

 

    



۵٨ 
 

  نقاط قوت

  در كتابخانه عمومي روستا) هر هفته پنجشنبه شبها (تشكيل جلسات آموزشي مكرر  -1

  روز در هفته در خانه بهداشت 3همكاري ماماي روستا در امر آموزش و حضور ايشان  -2

  روز در هفته در خانه بهداشت 2حضور پزشك  -3

 وجود بوكلت چارت مراقبت سالمندان و زنان باردار -4

  نقاط ضعف

  عدم متراژ كافي در خانه بهداشتت  جهت تشكيل كالسهاي آموزشي -1

  جهت آموزش همراه با تصوير) كامپيوتر(عدم وجود وسايل كمك آموزشي   -2

 عدم وجود رابطان بهداشتي -3

  تهافرص

  وجود كتابخانه عمومي در روستا جهت برگزاري كالسهاي آموزشي و نزديكي اين مكان به مركز روستا و مسجد جامع روستا -1

  همكاري مديران مدارس با پرسنل بهداشتي -2

  افزايش سطح آگاهي مردم جامعه از طريق رسانه و تلويزيون -3

 جهت شركت در كالسهاي آموزشي) زنان باردار(عالقه مند بودن برخي گروههاي هدف  -4

  تهديدها
  وجود برخي افراد منفي در كالسهاي آموزشي كه باعث اختالل در كالس مي شوند -1

  عدم مراجعه برخي افراد در كالس هاي آموزشي -2

 پايين بودن وضعيت اقتصادي برخي افراد -3

    



۵٩ 
 

  هدف كلي

 در زمينه سالمت جامعه ارتقاء سطح دانش ، نگرش و عمملكرد جمعيت تحت پوشش

  )1(اهداف اختصاصي

  درصد 80درصد به  50بهبود كميت آموزشها به گروههاي هدف از ميزان  -

  )1(استراتژي 

  شناسايي گروههاي هدف برنامه هاي مختلف بهداشتي -

  فعاليتها

 تعيين گروههاي هدف و استخراج آنها  -

 نوشتن طرح درسي براي هر برنامه آموزشي  -

 جهت آموزشها تهيه مكان مناسب  -

 پركردن و ارسال فرمهاي آموزش بهداشت و رابطين هرماه  -

 جذب رابطين بهداشتي و تكميل پرونده هاي آنان و برگزاري كالس هاي آموزشي براي آنها  -

 ترغيب رابطين آموزشي جهت ارائه آموزشها به ساير افراد -

    



۶٠ 
 

  )2(اهداف اختصاصي

  %95ميزان بهبود كيفيت آموزشها به گروههاي هدف به 

  : )2(استراتژي 

  استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي  -
 برگزاري كالسهاي آموزشي برحسب نياز واولويتهاي منطقه -

  ) :2( فعاليتها

  نظير تخته ، ماژيك ، صندلي ، كامپيوتر ، ويدئو( پيگيري تأمين وسايل كمك آموزشي و تجهيز اتاق آموزشي  -

  جلب حمايت خيرين جهت تجهيز اتاق آموزشي  -

  انجام اولويت بندي آموزشي در منطقه و ثبت آن در فرم ديواري  -

  تعيين نيازهاي هر گروه بر حسب اولويتها -

  نوشتن طرح درس براي هر برنامه آموزشي و تهيه مكان مناسب -

توجه به نيازها ومشخصات هر گروه هدف و استفاده از وسايل كمك آموزشي و شيوه هاي جديد در خصوص هر گروه هدف با  -

  نوع برنامه آموزشي 

  نظرسنجي از افراد هر گروه هدف در خصوص نيازهاي آموزشي -

  انجام پيش آزمون وپس آزمون از گروههاي هدف و استخراج نتايج آنها  -

  تدارك پذيرايي براي افراد دعوت شده به كالسهاي آموزشي  -

  ارسالي از واحدهاي ستادي توجه به دستورالعملها و نامه هاي  -

  آموزشي ماهيانه براساس اولويتها و ثبت آن در فرم ديواري  تعيين برنامه هاي -

  توجه به گزارشات ارسالي از واحدآموزش بهداشت در خصوص شاخصهاي آموزشي و برنامه ريزي در خصوص آن  -
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  %80به % 50بهبود كميت آموزشها به گروههاي هدف از ميزان  : 1ي فعاليتها هدف اختصاصي   

  1ي فعاليتهاجدول گانت 

  

 رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
                                                                                                  تعيين گروههاي هدف و استخراج آنها   1

2  
نوشــتن طــرح درس بــراي هــر برنامــه 

  آموزشي 
                                                                                                

3  
ــوزش    ــاي آم ــال فرمه ــردن و ارس پرك

  بهداشت و رابطين
                                                                                                

4  
ــل    ــتي و تكمي ــين بهداش ــذب رابط ج
پرونده هاي آنان و برگزاري كالسـهاي  

  آموزشي براي آنان

                                                                                                

5  
ترغيب رابطـين آموزشـي جهـت ارائـه     

  آموزشها به ساير افراد
                                                                                                

 گروه هدف  عنوان فعاليت رديف
مسئول 
  اجرا

  پايان اجرا  شروع اجرا  مكان اجرا
تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

        پايان فروردين نيمه دوم فروردين  خانه بهداشت  بهورزان  مردم روستا  تعيين گروههاي هدف و استخراج آنها   1
        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت بهورزان  مردم روستا   نوشتن طرح درس براي هر برنامه آموزشي   2
        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت  بهورزان  مردم روستا  رابطينپركردن و ارسال فرمهاي آموزش بهداشت و   3

4  
جذب رابطين بهداشتي و تكميل پرونده هاي آنان و برگزاري كالسـهاي  

  آموزشي براي آنان
    16  16  پايان تيرماه از ابتداي تيرماه خانه بهداشت بهورزان  رابطين

        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت بهورزان  رابطين  ساير افرادترغيب رابطين آموزشي جهت ارائه آموزشها به   5



۶٢ 
 

 % 95آموزشها به گروههاي هدف از ميزان  كيفيتبهبود  : 2ي فعاليتها هدف اختصاصي   

  

    

 گروه هدف  عنوان فعاليت رديف
مسئول 
  اجرا

  پايان اجرا شروع اجرا  مكان اجرا
تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

        پايان فروردين نيمه دوم فروردين  خانه بهداشت  بهورزان  مردم روستا  انجام اولويت بندي آموزشي در منطقه و ثبت آن در فرم ديواري   1
        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت بهورزان  مردم روستا   تعيين نيازهاي هرگروه بر حسب اولويتها  2
        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت  بهورزان  مردم روستا  برنامه آموزشي و تهيه مكان مناسبنوشتن طرح درس براي هر   3

4  
استفاده از وسايل كمك آموزشي وشيوه هاي جديد در خصوص هرگـروه  
  هدف با توجه به نيازها و مشخصات هر گروه هدف و نوع برنامه آموزشي

        پايان سال سال از ابتداي خانه بهداشت بهورزان  مردم روستا

        پايان سال از ابتداي سال خانه بهداشت بهورزان  مردم روستا  نظر سنجي از افراد هر گروه هدف در خصوص نيازهاي آموزشي   5

  انجام پيش آزمون و پس آزمون ازگروههاي هدف و استخراج نتايج آنها  6
افراد دعوت 

  شده
        سال پايان از ابتداي سال  خانه بهداشت  بهورزان

  تدارك پذيرايي براي افراد دعوت شده به كالسهاي آموزشي   7
افراد دعوت 

  شده
        پايان سال از ابتداي سال  خانه بهداشت  بهورزان

        پايان سال از ابتداي سال  خانه بهداشت  بهورزان  -  توجه به دستورالعملها ونامه هاي ارسالي از واحدهاي ستادي  8

9  
هاي آموزشي ماهيانه براساس اولويتها و ثبـت آن در فـرم   تعيين برنامه 

  ديواري
        پايان سال از ابتداي سال  خانه بهداشت  بهورزان  -

10  
توجه به گزارشات ارسالي از واحد آموزش سـالمت در خصـوص شـاخص    

  آموزشي و برنامه ريزي آن
        پايان سال از ابتداي سال  خانه بهداشت  بهورزان  -



۶٣ 
 

  %95آموزشها به گروههاي هدف از ميزان  كيفيتبهبود  :2ي فعاليتهاجدول گانت 

  

 رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

انجام اولويت بنـدي آموزشـي در منطقـه و  1
  ثبت آن در فرم ديواري 

                                                                                                

                                                                                                  تعيين نيازهاي هرگروه بر حسب اولويتها  2

نوشتن طرح درس براي هر برنامه آموزشي  3
  و تهيه مكان مناسب

                                                                                                

4  
استفاده از وسايل كمـك آموزشـي وشـيوه

هاي جديد در خصوص هرگـروه هـدف بـا    
توجه به نيازها و مشخصات هر گروه هـدف  

  و نوع برنامه آموزشي

                                                                                                

نظــر ســنجي از افــراد هــر گــروه هــدف در   5
  خصوص نيازهاي آموزشي 

                                                                                                

انجام پيش آزمون و پس آزمون ازگروههاي   6
  هدف و استخراج نتايج آنها

                                                                                                

تدارك پذيرايي براي افراد دعوت شـده بـه     7
  كالسهاي آموزشي 

                                                                                                

توجه به دستورالعملها ونامه هاي ارسالي از   8
  واحدهاي ستادي

                                                                                                

تعيين برنامه هاي آموزشي ماهيانه براساس   9
  اولويتها و ثبت آن در فرم ديواري

                                                                                                

10  
توجه به گزارشات ارسالي از واحد آمـوزش

ســالمت در خصــوص شــاخص آموزشــي و 
  برنامه ريزي آن
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13 
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ي و خدمات بهدا

هداشت

ي درمان

فاط: ه

ليال :ي
390ال

ب
جمه
وزارت بهداش

گاه علوم پزشكي

خانه به

 بهداشتي

ه كننده

ر مربي

سا

دانشگ

مركز
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  نفر  693=همسردار) سال49تا10(خانوادهتعداد زنان تحت پوشش تنظيم

  درصد3/84 نفر  211= تعداد افراد استفادهكننده از روشهاي مدرن تنظيم خانواده 

 درصد  4/40 نفر 149=استفاده كنندگان از كاندوم

  درصد 9 نفرiud =33استفاده كنندگان از

  درصد 7/15 نفر 58= تعداد كساني كه با استفاده از روش طبيعي پيشگيري مي كنند 

 درصد 1 نفر 4=تعداد افرادي كه وازكتومي شده اند

  ردصد 6/4 نفر 17) = ترنولسالين-تري فازيك–LD(استفاده كنندگان از قرص

  درصد 6/7 نفر 28=اني كه توبكتومي شده اندنتعداد ز

  درصد7/21نفر80=روش آمپول

  نفر 3= استهوتعداد بارداري ناخ:نكته
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  شاخص هاي تنظيم خانواده
  

  درصد پوشش تنظيم خانواده
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساله همسردار 49تا15كل زنان
  ساله همسردار كه از وسيله پيشگيري از بارداري استفاده مي كنند49تا15زنان

100 ×   

2/83 = %  288  
346  

100×  

  سال 49تا  15كل جمعيت زنان گروههاي سني 
  ساله 49تا  15جمعيت زنان شوهردار 

100× 

3/73 = %  346  
472  

100×  
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  ليست مشكالت

  كافي در خانه بهداشت براي برگزاري كالسهاي آموزشي فضايعدم  -1

  عدم وجود صندلي به تعداد الزم جهت برگزاي كالس آموزشي -2

  وجود زنان مخالف با برنامه تنظيم خانواده در روستا -3

  تومي در روستاي نشلجنداشتن فرهنگ وازك -4

  عدم وجود رابطان بهداشت در نشلج - 5

  يم خانوادهظهمكاري ناكافي مردان در برنامه تن -6

  عقايد غلط دررابطه با وسايل پيشگيري از بارداري در برخي خانواده ها -7

  .بقيه زنان نيز مي شود باور در برخي زنان موجب منفي شدن...) لكه بيني و  –نريزي زياد وخ(عوارض وسايل پيشگيري  - 8

  وجود حاملگي ناخواسته -9

  آگاهي ناكافي استفاده كنندگان از روش كاندوم در ايجاد حاملگي ناخواسته - 10

  

  اولويت بندي مشكالت تنظيم خانواده

  وجود حاملگي ناخواسته در استفاده كنندگان از روش طبيعي -1

  همكاري ناكافي مردان در برنامه تنظيم خانواده -2

  ده كنندگان از روش كاندوم و وجود حاملگي ناخواسته در اين گروهاستفا يآگاهي ناكاف -3

  وجود زنان و مخالف با برنامه تنظيم خانواده -4

  )شيردهي بچه بعدي را دختر مي كند(باور غلط در خصوص شيردهي كامل پس از زايمان و استفاده از قرص النيسترونول  - 5
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  نقاط قوت

  پزشك از برنامه تنظيم خانواده –ماما  –حمايت بهورزان خانه بهداشت  -1

  روز در هفته 3وجود ماما در خانه بهداشت  -2

  در روستاي نشلج iudامكان كاشتن  -3

  رسيدن مواد و تجهيزات مورد نياز برنامه تنظيم خانواده به موقع -4

  نقاط ضعف

  ناكافي بودن فضاي خانه بهداشت جهت آموزش و برگزاري كالسهاي آموزشي -1

  دم وجود صندلي به تعداد الزم براي برگزاري كالسهاي آموزشيع -2

  عدم وجود رابطان بهداشتي -3

  عدم حضور فعاالنه مردان در امر تنظيم خانواده  -4

  فرصت ها

  جهت تشكيل كالسهاي آموزشي) كتابخانه عمومي(وجود مكاني مجزا در روستا  -1

  گذشتهافزايش سطح سواد و آگاهي مردم نسبت به سالهاي  -2

  وجود پايگاه بسيج خواهران در حضور آنها در جلسات بهداشتي -3

  فعال بودن زنان در جلسات آموزشي و شركت آنها و همچنين استقبال آنها از اين كالسها  -4

  تهديدها

  وجود زنان مخالف در برنامه خانواده -1

  عفايد بعضي خانواده ها در مورد تنظيم خانواده -2

  ) بچه دار شدن يا نشدن را فقط خواست خدا مي دانند(شهاي تنظيم خانواده توسط برخي خانواده ها قبول نداشتن رو -3
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  هدف كلي
  شرايط به استفاده از روشهاي مدرن تنظيم خانواده زنان واجد -

  )1( هدف اختصاصي
  درصد 95درصد به  3/48افزايش پوشش روشهاي پيشگيري از بارداري از ميزان  -

  )1(استراتژي 
  ارتقاء سطح دانش و نگرش زنان و مردان به روشهاي پيشگيري از بارداري از طريق آموزشي -
  جلب مشاركت مردان در امر تنظيم خانواده -

  )1( فعاليت
  انجام آما رگيري ساليانه و استخراج آن -
  نوشتن دفتر تنظيم خانواده مطابق دستورالعمل  -
  )دفاتر مراقبتي تنظيم خانواده از طريق فرمهاي آمارگيري ، ( شناسايي گروه هدف  -
  ساله همسردار 49-10استخراج اسامي زنان  -
  ساله همسردار براساس نوع وسيله پيشگيري از بارداري در ليست جداگانه  10-49گروه بندي زنان  -
  )براي گروه هدف زناني كه از هيچ روشي براي پيشگيري از بارداري استفاده نمي كنند( تهيه طرح درس  -
  دن مكان مناسب جهت آموزشآماده نمو -
  دعوت از گروه هدف  -
تشكيل جلسه آوزشي براي زنان واجد شرايط برنامه تنظيم خانواده كه از هيچ روشي براي جلوگيري از بارداري استفاده  -

  نميكنند و ترغيب آنها به استفاده از روشهاي مدرن پيشگيري از بارداري
  ي كنند و برگزاري جلسات آموزشي براي استفاده از يك روش مطمئن گروه بندي افراديكه از روش كاندوم استفاده م -
  دعوت از مردان جهت برگزاري كالس آموزشي در راستاي ترغيب آنهابه استفاده از روشهاي پيشگيري و حمايت از زنان  -
  برگزاري كالس آموزشي براي مردان به منظور ترغيب آنها به انجام وازكتومي  -
وجهاي تازه ازدواج كرده كه خواهان بارداري نيستند به منظور استفاده از روشهاي پيشگيري از تشكيل جلسه آموزشي به ز -

  بارداري 
  دارند نزد ماما IUDآموزش و ترغيب و ارجاع زناني كه تصميم به استفاده از  -
انتخاب بهترين وسيله  انجام مشاوره به زناني كه مايلند از وسايل مدرن تنظيم خانواده استفاده كنند و كمك به آنها براي -

  پيشگيري از بارداي متناسب با شرايط افراد
  شناسايي و ارجاع به موقع استفاده كنندگان از وسايل پيشگيري از بارداري در صورت وقوع عاليم خطر  -
  انجام كليه مراقبتهاي تنظيم خانواده مطابق با دستورالعمل ها  -
  ا جهت همكاري در برنامه هاي تنظيم خانوادهبرگزاري جلسات آموزشي براي مردان  و تشويق آنه -
  استخراج شاخصها و توجه به مشكالت آنها و برنامه ريزي در اين خصوص  -
  آموزش به زنان باردار جهت استفاده از روشهاي مطمئن پيشگيري بعد از زايمان -
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  )2(هدف اختصاصي 

 درصد 0درصد به  5كاهش حاملگي هاي ناخواسته از  -

  )2(استراتژي 

اقدامات الزم در افزايش سطح آگاهي زنان سنين بارداري در مورد استفاده صحيح از روشهاي پيشگيري از بارداري و انجام  -
  مواقع اضطراري جهت جلوگيري از بارداري ناخواسته از طريق آموزش

  )2(فعاليت 

  تشخيص گروه هدف -
و يا از روشهاي مدرن تنظيم خانواده به نحو صحيح  كه از هيچ روشي استفاده نمي كنند( نوشتن اسامي زنان واجد شرايط  -

  در ليست جداگانه ) استفاده نمي كنند 
  تهيه مكان مناسب آموزشي  -
  تهيه طرح درس  -
  دعوت از گروه هدف -
  برگزاري كالس آموزشي جهت ترغيب افراديكه از هيچ روشي استفاده نيم كنند  -
و آموزش نحوه ) برگزاري كالس آموزشي براي استفاده كنندگان از روش كاندوم كه از اين روش صحيح استفاده نمي كنند -

  استفاده صحيح جهت پيشگيري از حاملگي ناخواسته وآموزش روش اورژانس پيشگيري از بارداري 
از كاندوم در فرم مربوطه جهت اطالع از زمان  نوشتن تاريخ انقضاي قرصهاي اورژانسي تحويل داده شده به استفاده كنندگان -

  پايان اثر قرص 
  ماهه و مقايسه شاخصها نسبت به ميزان رسيدن به هدف 3استخراج شاخصهاي  -
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  )3(هدف اختصاصي 

  درصد 0درصد به  3/15كاهش حاملگي هاي پر خطر از  -

  )3(استراتژي 

  آگاه سازي زنان در مورد خطرات ناشي از بارداريهاي پرخطر و تاثير ان بر سالمت مادر و جنين  -

  )3(فعاليت 

  شناسايي گروه هدف  -
  سال ، شكم اول و شكم پنجم به باال و بيماريهاي قرص  35سال ، باالي  18زير ( استخراج اسامي زنان سنين باروري  -
  موزشي تهيه مكان مناسب جهت تشكيل كالسهاي آ -
  تهيه طرح درس -
  دعوت از گروه هدف  -
  برگزاري كالسهاي آموزشي راجع به عوارض ناشي از بارداري ناخواسته بر سالمت جسمي و روحي مادر وجنين  -
  شناسايي زوجين ناقل تاالسمي  -
  ترغيب زوجين ناقل تاالسمي جهت استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري و مراقبت آنها  -
  مشاوره جهت استفاده صحيح از وسايل پيشگيري از بارداري به منظور جلوگيري از وقوع حاملگي  -
  ماهه جهت مقايسه با ميزان رسيدن به هدف برنامه 3استخراج شاخصهاي  -
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  افزايش پوشش روشهاي پيشگيري از بارداري ، كاهش حاملگي ناخواسته و پرخطر ، افزايش جلب مشاركت مردان:  1فعاليتهاي  هدف اختصاصي

يف
رد

  

  شروع اجرا  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
پايان 
  اجرا

تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد 
 اجرا شده

مواد و 
  بودجه

  فروردين ماه  خانه بهداشت  بهورزان  مردم روستا  استخراج آنانجام آمارگيري ساليانه و   1
پايان 
  فروردين

    خانوار 635  خانوار 635

        پايان تيرماه ابتداي تير ماه  خانه بهداشت  بهورزان  زنان واجد شرايط  نوشتن دفتر تنظيم خانواده مطابق دستورالعمل   2

3  
بندي براساس نوع وسيله پيشگيري از ساله همسردار و گروه  49- 10استخراج اسامي زنان 

  بارداري
 فروردين ماه  خانه بهداشت  بهورزان زنان واجد شرايط

پايان 
        فروردين

4  
براي گروه هدف زناني كه از هيچ روشي براي پيشگيري از بارداري استفاده ( تهيه طرح درس 

  )نمي كنند
  فروردين ماه  خانه بهداشت  بهورزان زنان واجد شرايط

 پايان
        فروردين

  آماده نمودن مكان مناسب جهت آموزش  5
 زنان واجد شرايط

 ومردان
  فروردين ماه  خانه بهداشت  بهورزان

پايان 
        فروردين

6  
تشكيل جلسات آموزشي براي زنان واجد شرايط برنامه تنظيم خانواده ، زنان با سابقه حاملگي 

  روشهاي مدرن پيشگيري از بارداريناخواسته و پرخطر و ترغيب آنها به استفاده از 
  فروردين ماه  خانه بهداشت  بهورزان  زنان واجد شرايط

پايان 
  فروردين

5  5   

  فروردين ماه خانه بهداشت بهورزان و ماما زنان واجد شرايط  انجام مشاوره براي افراد و كمك در انتخاب روش پيشگيري مناسب   7
پايان 
        فروردين

  فروردين ماه خانه بهداشت بهورزان و ماما زنان واجد شرايط  خانواده و انجام مراقبتهاي دوره ايتكميل فرمهاي تنظيم   8
پايان 
        فروردين

  فروردين ماه خانه بهداشت بهورزان و ماما زنان واجد شرايط  ارجاع و پيگيري موارد نياز مند ارجاع   9
پايان 
        فروردين

 نيمه دوم مرداد خانه بهداشت  بهورزان  مردان  جهت ترغيب به وازكتومي برگزاري كالس آموزشي براي مردان  10
نيمه دوم 

   1  ١  مرداد

  فروردين ماه خانه بهداشت بهورزان  معاونت بهداشتي  تكميل فرمهاي آمار  11
پايان 
        فروردين
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  افزايش پوشش روشهاي پيشگيري از بارداري ، كاهش حاملگي ناخواسته و پرخطر ، افزايش جلب مشاركت مردان :  1فعاليتهاي هدف اختصاصي 

  

يف
رد

  

 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
                                                                                                  انجام آمارگيري ساليانه و استخراج آن  1

2  
نوشتن دفتر تنظيم خانواده مطابق 

  دستورالعمل 
                                                                                                

3  
ساله  49- 10استخراج اسامي زنان 

همسردار و گروه بندي براساس نوع وسيله 
  پيشگيري از بارداري

                                                                                                

4  
براي گروه هدف زناني ( تهيه طرح درس 

كه از هيچ روشي براي پيشگيري از 
  بارداري 

                                                                                                

                                                                                                  آماده نمودن مكان مناسب جهت آموزش  5

6  
تشكيل جلسات آموزشي براي زنان واجد 

شرايط برنامه تنظيم خانواده ، زنان با 
  سابقه حاملگي ناخواسته

                                                                                                

7  
انجام مشاوره براي افراد و كمك در 

  انتخاب روش پيشگيري مناسب 
                                                                                                

8  
تكميل فرمهاي تنظيم خانواده و انجام 

  مراقبتهاي دوره اي
                                                                                                

                                                                                                  ارجاع و پيگيري موارد نياز مند ارجاع   9

10 
برگزاري كالس آموزشي براي مردان 

  جهت ترغيب به وازكتومي
                                                                                                

11 
  تكميل فرمهاي آمار
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  ارزيابي وضعيت موجود در روستاي نشلج

نفر مي باشد كه يكي از بارداريهاي ناخواسته به دليل اشتباه و ناآگاهي در  3برابر  1389تعداد بارداريهاي ناخواسته در سال   

 مورد روش شيردهي باردار شده است 

 نفر مي باشد  60تعداد كل زنان باردار  

 وجود دارد  سال 18بارداري كمتر از سن  1سال و  35بارداري باالتر از سن  3درحال حاضر  

 در هر بار مراجعه مادر عاليم خطر توسط كارمندان بهداشتي به خوبي به آنها آموزش داده مي شود  

 جلسات آموزشي براي زنان باردار انجام مي شود  

 مانورهاي لئوپولد براي مادران انجام نمي شود  

  ان مشكل شيردهي به فرزندانشان را دارند بازداري منزل پس از زايمان توسط بهورزان انجام نمي شود و بسياري از زن 
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  شاخصهاي بارداري 

  0ميزان مرده زايي                                                           •

  %100        ميزان زايمان در زايشگاه  •

  0        ميزان زايمان در منزل  •

  0    ميزان زايمان توسط فرد دوره نديده  •

  %26/1        رشد طبيعي جمعيت •
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  ليست مشكالت 

 عدم متراژ كافي در خانه بهداشت جهت برگزاري كالسهاي آموزشي   

 عدم وجود صندلي براي مراجعين در كالسهاي آموزشي  

 عدم وجود رابطان بهداشتي  

 فرهنگ زنان روستا در مورد خوب بودن فرزند زياد  

 عدم وجود وسايل كمك آموزشي 

  اولويت بندي مشكالت  

 فرهنگ زنان در روستا در مورد خوب بودن فرزند زياد  

 در خانه بهداشت جهت برگزاري كالسهاي آموزشي  نبود فضاي آموزشي 

 عدم وجود وسايل كمك آموزشي  

  نقاط قوت  

 وجود دستگاه سوني كيت در خانه بهداشت نشلج 

 روز در هفته در خانه بهداشت نشلج  3وجود ماما  

  مواقع اضطراريارجاع زنان باردار در  

  ضعف نقاط  

 فضاي فيزيكي نامناسب جهت تشكيل جلسات آموزشي براي زنان باردار 

 عدم وجود رابطان بهداشتي 

 نبود وسايل كمك آموزشي 
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  فرصتها 

 وجود مكاني جهت آموزش به زنان باردار در قسمت مركزي روستاي نشلج 

 افزايش سطح سواد مادران باردار نسبت به گذشته  

 مادران باردار براي مراجعه به خانه بهداشت جهت انجام معايناتاستقبال  

  ... )گردو ، پسته ، موز و(مصرف برخي مواد غذايي توسط زنان باردار به منظور پسر دار شدن  

  تهديدها 

 عدم همكاري برخي زنان روستا و منفي بودن آنها در مورد بارداري 

 . ندادن شير به مادر پس از زايمان به دليل باور غلط كه فرزند بعدي دختر خواهد بود  

 توجه مردم به تعداد زياد فرزند 
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  زايمان و پس از زايمان –ارتقاء سطح سالمت مادران در دوران بارداري : هدف كلي 
  

  ) :1(هدف اختصاصي 

 % 100بهبود مراقبتهاي دوران بارداري به 

  : 1 استراتژي  
 افزايش آگاهي زنان باردار از عاليم خطر و مراجعه به موقع در صورت بروز اين عاليم در هرساعت از شبانه روز  -

  آگاه سازي زنان باردار از اهميت مصرف مكملها ونقش آنها در سالمت جنين ومادر -

  ) : 1(فعاليت 

  استخراج اسامي زنان باردار  -

 18شكم اولها ، شكم پنجم و باالتر سن زير ( دارند و ثبت اسامي آنها در ليست جداگانه شناسايي زناني كه بارداري پر خطر  -
 .... )سال بيماريهاي مزمن و  35سال و باالي 

 تهيه مكان مناسب جهت برگزاري كالس آموزشي و تهيه طرح درس  -

 دعوت از زنان بارداري كه داراي بارداري پر خطر هستند  -

مورد عاليم خطر دوران بارداري و اهميت مراقبتهاي دوران بارداري و مشكالت ناشي از زايمان آموزش به زنان باردار در  -

 سال  35سال و باالي  18درسنين زير 

 انجام مراقبتهاي زنان بارداري كه بارداري پر خطر دارند در فواصل زماني كوتاهتر -

 ردارآموزش چهره به چهره عاليم خطر بارداري در هر بار مراجعه مادر با -

 ارجاع به موقع زنان باردار در صورت نياز به ارجاع -

 پيگيري موارد ارجاع شده به سطوح باالتر و بايگاني پسخوراند در پرونده آنها -

 تهيه مكان مناسب آموزشي و تهيه طرح درس  -

 دعوت از گروه هدف  -

 و مادر برگزاري كالس با موضوع اهميت مصرف مكملها ، نقش مكملها در افزايش سالمت جنين  -

 دادن مكملها به زنان باردار به تعداد كافي تا مراجعه بعدي آنها  -

 ) تهوع و يبوست(آموزش چهره به چهره به زنان باردار در رابطه با پيشگيري از عوارض مصرف قرص آهن  -

 درخواست صحيح و بموقع مكملها به ميزان مورد نياز و به تعداد زنان باردار  -

  )دپو(اميني در خانه بهداشت داشتن ذخيره مكملهاي ويت -

  



٨٠ 
 

  ) :2(اختصاصي هدف 
  )سال 35سال و باالي  18از نظرسن زير (كاهش موارد بارداريهاي ناخواسته و پرخطر 

  :) 2 (استراتژي 
  )سال  35سال و باالي  18از نظر سن زير ( افزايش آگاهي زنان واجد شرايط در مورد خطرات ناشي از بارداري ناخواسته و پرخطر  -

  ترغيب گروه هدف به استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري به منظور جلوگيري از بارداري ناخواسته  -

  ) : 2(فعاليت 

 )ساله همسردار 49تا  10زنان ( استخراج اسامي زنان واجد شرايط برنامه تنظيم خانواده  -

 )مل كشوريطبق دستورالع(وارد نمودن اسامي افراد واجد شرايط در دفتر تنظيم خانواده  -

 سال  35سال و باالي  18تهيه ليست اسامي افراد واجد شرايط گروه سني زير  -

 تهيه مكان مناسب آموزشي و تهيه طرح درس -

 دعوت از گروه هدف  -

سال و اثرا ت سوء آن برمادر و جنين  35سال و باالي  18برگزاري كالس آموزشي با موضوع خطرات ناشي از بارداريهاي سنين زير  -
 ين عوارض ناشي از سقط هاي غير بهداشتي در بارداريهاي ناخواسته و خطرات ناشي از آن بر سالمت مادر و جنين و همچن

 دعوت از ساير افراد واجد شرايط تنظيم خانواده  -

 تهيه مكان مناسب و طرح درس  -

 و جسمي مادر و جنين و اطرافيان  برگزاري كالس آموزشي راجع به عوارض بارداري ناخواسته و تأثير آن برزندگي و سالمتي روحي -

 آموزش چهره به چهره در هفته هاي پاياني بارداري به مادران راجعه به پيشگيري از وقوع بارداري ناخواسته پس از زايمان  -

 گروه بندي زنان واجد شرايط برحسب روش پيشگيري از بارداري در سيستمهاي جداگانه  -

 تهيه طرح درس و مكان مناسب جهت آموزش  -

دعوت از زناني كه از هيچ روش پيشگيري از بارداري استفاده نمي كنند وترغيب آنها به استفاده از روشهاي موثر ومطمئن  -

 پيشگيري از بارداري

 زناني كه از كاندوم استفاده مي كنند و ترغيب آنها به روشهاي مطمئن تر  تنظيم خانواده ( دعوت از گروه هدف  -

بارداري به زنان باردار جهت انتخاب روش مطمئن پس از زايمان به منظور جلوگيري از بارداري  37مشاوره تنظيم خانواده در هفته  -

 ناخواسته 

 )ه از روشها و كنترل به موقع آنهاميزان رضايتمندي ، نحوه استفاد( مراقبت از استفاده كنندگان از روشهاي پيشگيري از بارداري  -

  ي جهت آموزش چهره به جهره توسط ماما يا پزشكبرنامه ريز -
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رديف
مسئول   گروه هدف  عنوان فعاليت  

  اجراء
چگونگي   زمان اجراء  مكان اجراء

  اجراء
تجهيزات مورد 

  نياز
شيوه پايش و 
  ارزشيابي

مواد 
  بوجه

محل 
تامين 
  اعتبار

كل 
  هزينه

  استخراج آمار  ارديبهشت 4هفته   خانه بهداشت  بهورزان  زن باردار  استخراج اسامي زنان باردار  1
فرم آمار و دفاتر 

  مراقبتي
-  -  -  -  

  -  -  -  -  دفاتر مراقبتي  - ارديبهشت 4هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  زنان بارداري كه بارداري پرخطر دارند  ثبت اسامي  2
  -  -  -  -  هزينه كپي پمفلت  - ارديبهشت 1هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  ت آموزشيتهيه پمفل  3
  -  -  -  -  فرمهاي طرح درس  -  خرداد 1هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  تهيه طرح درس   4
  -  -  -  -  تلفن  دعوت تلفني خرداد 1هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  دعوت از گروه هدف   5

6  
آموزش عالئم پرخطر و                 (تشكيل جلسه آموزشي
  )هماهنگي هاي پرخطر

  پمفلت آموزشي  سخنراني خرداد 1هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار
پره تست و 
 پست تست

-  -  -  

7  
روش پيشگيري از بارداري و امكان (ه آموزشي تشكيل جلس

  )سريع باروري پس از زايمان
  -  -  - پرسش و پاسخ  -  سخنراني خرداد 3هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار

  -  -  - پرسش و پاسخ  هرم غذايي و پمفلت  سخنراني شهريور 1هفته  خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  برگزاري كالس آموزشي با موضع تغذيه صحيح در بارداري   8

  -  -  -  - -  - طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  آموزش عالئم خطر در هر بار مراجعه   9

  -  -  -  - -  مشاوره طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  37-35نظيم خانواده در هفته مشاوره ت 10

  -  -  -  -  فرم مراقبتي  - طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  تكميل فرمهاي بارداري 11

 طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  معاينات و مراقبتهاي دوران بارداريانجام  12
انجام دقيق 
  معاينات

فرم مراقبتي ، متر، 
  سوني كيت و گوشي

-  -  -  -  

  -  -  -  -  دفاتر مراقبتي  - طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  وارد كردن نام زنان به محض تشخيص بارداري  13

  -  -  -  -  دفاتر مراقبي  - طول سال خانه بهداشت بهورزان  زن باردار  دن نام زنان پس از زايمان به دفتر تنظيم خانوادهوارد نمو 14

 جدول فعاليت
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 رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
                                                                                                  استخراج اسامي زنان باردار  1

2  
ثبت اسامي زنان بارداري كه بارداري

  پرخطر دارند 
                                                                                                

                                                                                                  تهيه پمفلت آموزشي  3
                                                                                                  تهيه طرح درس   4
                                                                                                  دعوت از گروه هدف   5

6  
آموزش عالئم(تشكيل جلسه آموزشي

  )پرخطر و هماهنگي هاي پرخطر
                                                                                                

7  
روش پيشگيري از(تشكيل جلسه آموزشي

بارداري و امكان سريع باروري پس از 
  )زايمان

                                                                                                

8  
برگزاري كالس آموزشي با موضع تغذيه

  صحيح در بارداري 
                                                                                                

                                                                                                  آموزش عالئم خطر در هر بار مراجعه   9

                                                                                                  37-35مشاوره تنظيم خانواده در هفته   10

                                                                                                  تكميل فرمهاي بارداري  11

                                                                                                  انجام معاينات و مراقبتهاي دوران بارداري  12

13  
وارد كردن نام زنان به محض تشخيص

  بارداري 
                                                                                                

14  
وارد نمودن نام زنان پس از زايمان به دفتر

  تنظيم خانواده
                                                                                                

  

  



  
  

  
  

  

 

  

  شان

 نارود 

  قي

برزاده

  ران
  زش پزشكي

شتي درماني كاش

   نشلج

ني حسن

طمه رزاق

ظم اكب
13 
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بسمه تعالي
هوري اسالمي اير
شت درمان و آموز

ي و خدمات بهدا

هداشت

ي درمان
  

فاط: ه
  

اعظ :ي
390ال

ب
جمه
وزارت بهداش

گاه علوم پزشكي

بهخانه 

 بهداشتي

ه كننده

ظر مربي

سا

دانشگ

مركز

تهيه

ززير نظر
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  ارزيابي وضعيت موجود

  .اين روستا داراي آب و هواي سرد مي باشد شغل اكثر روستائيان كشاورزي و كارگري مي باشد. كيلومتري كاشان واقع شده است 45روستاي نشلج در 

نمك يددار  مصرف خانوار فاقد  40خانوار  635از خانوارها يكي از اقداماتي كه انجام گرديد يدسنجي بود ، كه از  1390در آمارگيري ابتداي سال 
 . اي از اين افراد نحوه صحيح نگهداري از نمك يددار را نمي دانستند به همين دليل نمكهاي آنها فاقد يد بودعده . بودند

و در پخت و پز و ساير موارد ديگر از نمكهاي فاقد يد استفاده مي كردند كه به   كردند دار تهيه ميبدون يد عده اي ديگر از آنها نمكهاي غير تصفيه و
  .شود پيشگيري مييه شده كه از نمك يددار به منظور پيشگيري از بيماريهاي نظير گواتر و از عقب ماندگي ذهني در نوزادان همه اين افراد توص

 .شناسايي شده كه تحت درمان مي باشد ،مبتال به كم كاري تيروئيد پس از تست تيروئيد با مصرف مورد كودك 1 ضردر حال حا

روزه براي گرفتن نمونه خون هيچ كودكي به دليل كمبود يد دچار  3- 5نوزادان  غربالگريمردم ، پيگيري جهت  اميد است با انجام صحيح آموزشها به 
 .عوارض و عقب ماندگي ذهني نگردد

  شاخص ها

  

تعداد موارد نا مطلوب يد سنجيدرصد انجام تست يد سنجي در خانوارها= 
تعدا كل خانوار تحت پوشش % 

 هايپوتيروئيديدرصد انجام تست = 
تعدا آزمايش انجام شده

تعدا كل متولدين سال  % 

 بيماران شناسايي شدهدرصد = 
تعداد افراد داراي اختالل تيروئيد

تعدا كل آزمايشات تيروئيد انجام شده % / 
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  ليست مشكالت

  حضور در كالسهاي آموزشيعدم مراجعه برخي افراد جهت  •

  آگاهي ناكافي برخي خانواده ها در زمينه نگهداري نمك يددار جهت حفظ يد موجود در نمك •

  توسط برخي خانواده ها) غير يددار(استفاده از  نمكهاي غير بهداشتي و تصفيه نشده  •

  استفاده ناكافي از ماهي توسط خانواده ها •

  تغذيه ناصحيح در دوران بارداري •

  بودن وضعيت اقتصادي برخي افرادپايين  •

 وجود افراد منفي در كالسهاي آموزشي  •

  

  اولويت بندي مشكالت

  تغذيه نامناسب در دوران  بارداري •

  آگاهي ناكافي برخي خانواده ها در زمينه نگهداري نمك يددار •

  مصرف ناكافي ماهي در سفره هاي غذايي خانواده ها •

 عدم مراجعه برخي افراد در كالسهاي آموزشي  •
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  نقاط قوت
  وجود فرمها و دستورالعملهاي مربوط به تيروئيد -1

  جهت گرفتن تست تيروئيد) با هزينه هاي پايين(ارائه خدمات بهداشتي  -2

  حمايت مسئولين از حذف و كنترل بيماري تيروئيد -3

  مانيوجود مهارت كافي در پرسنل مراكز بهداشتي در -4

  دسترسي آسان بيماران به دارو -5

  پيگيري و مراقبت به موقع توسط پرسنل -6

  مراقبت مستمر از بيماران شناسايي شده -7

  وجود بيماريها و پزشك در مراكز  بهداشتي درماني -8

 وجود سيستم ارجاع و فرمهاي مربوط به ارجاع بيماران -9

 نقاط ضعف

  كالسهاي آموزشي در خانه بهداشتكمبود فضاي فيزيكي جهت برگزاري  -1

  عدم وجود آزمايشگاه در مراكز بهداشتي درماني -2

 كمك آموزشي جهت ارتقاء كيفيت كالسهاي آموزشي لكمبود وساي -3

  فرصت ها
  مراجعه به موقع مادران جهت انجام تيروئيد نوزادان به خانه هاي بهداشت -1

  بيماري تيروئيد به متخصص در شهرستانمراجعه به موقع مادران در صورت وجود   -2

  افزايش سطح سواد و آگاهي خانواده ها نسبت به گذشته -3

  )كتابخانه عمومي نشلج(جزا در روستاي نشلج جهت برگزاري كالسهاي آموزشي وجود مكاني م -4

 مراجعه مادران در كالسهاي آموزشي -5

  تهديد
  پايين بودن وضعيت اقتصادي برخي خانواده ها -1

  وجود زنان منفي  در كالسهاي آموزشي -2

  تغذيه ناصحيح برخي افراد در دوران بارداري -3

 آموزشهاي ناكافي براي برخي از گروههاي هدف  -4
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  هدف كلي

 جلوگيري از عقب ماندگي ذهني و ناتواني در نوزادان -

  )1( اهداف اختصاصي

  %100پيشگيري از عوارض آن به ميزان  شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري تيروئيد و درمان -

  )1(استراتژي 

  روزه 3- 5غربالگري نوزادان  -

  )1( فعاليت 

  بارداري)  35 – 37(گرفتن نمونه خون در هفته روزگي جهت  3-5ورد اهميت مراجعه حساس سازي زنان باردار در م -
 دي آموزش به مادران باردار جهت مراجعه به موقع جهت انجام آزمايش هايپوتيروئي -

  روزه 3- 5شناسايي نوزادان  -
  پيگيري براي مراجعه نوزادان جهت گرفتن تست تيروئيد طبق دستورالعمل استاندارد كشور -
  نگهداري صحيح نمونه ها تا زمان ارسال آنها -
  ارسال به موقع نمونه خون به مركز بهداشتي درماني -
  تهيه تجهيزات مورد نياز جهت گرفتن نمونه خون -
  ها و ثبت در دفتر نوزادان پيگيري جواب نمونه -
  پيگيري تلفني جهت مراجعه خانواده ها در صورت نياز به تكرار آزمايش -
  ارجاع نوزادان به سطوح باالتر در صورت وجودمشكل  -
  روز  پس از تولد   7روزگي و مراجعه آنها تا  3-5پيگيري عدم مراجعه نوزادان در  -
  وسط پزشك طبق دستورالعملمراقبت از بيماران شناسايي شده و تائيد شده ت -
 پر كردن فرمهاي مخصوص و ارسال آنها به مركز بهداشتي درماني -
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  )2( اهداف اختصاصي

  دار و رابطين در رابطه با عوارض كمبود يدافزايش سطح آگاهي مادران بار -

  )2(استراتژي 

  آموزش و اطالع رساني عمومي به خانواده ها  -

  )2(فعاليتهاي 

  آن ، راههاي پيشگيري از عوارضتشكيل كالسهاي آموزشي براي زنان باردار در رابطه با شناخت برنامه ريزي و  -
ي تحت انتقال اطالعات به خانوارها راههاي جلوگيري آنها و تشويق آنها جهت و آموزش به رابطين بهداشت در رابطه با اهميت بيماري -

  پوشش
 كالسهاي آموزشيدر تهيه و تكثير بسته هاي آموزشي و توزيع بين حاضرين -

 آموزش به خانوارها در مورد نحوه مصرف نمك يد دار -

 كنترل ميزان يد موجود در خانوارها -

 آگاه سازي مردم در مورد اهميت مصرف يد در برنامه هاي غذايي روزانه  -

 پيگيري و نظارت بر نحوه تغذيه زنان باردار با تأكيد بر مصرف يد  -

 توزيع بر نمكهاي يد دار در مغازه ها كنترل و نظارت بر نحوه نگهداري و -

 آموزش بركسبه در مورد اهميت نمك يد دار ونحوه نگهداري آن  -

 بررسي وآزمايش نمكهاي يد دار -

 ارسال نتايج آزمايشات به مركز بهداشتي درماني -

  حذف نمكهاي فاقد يد دار -
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  %100شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري تيروئيد و درمان پيشگيري از عوارض آن به ميزان  )1( اهداف اختصاصي

   

رديف
  

  شروع اجرا  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
پايان 
  اجرا

تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

  - 39  تولد 39  سالكل خانه بهداشت بهورزان روستا  روزه3-5نوزادان روزه3-5شناسايي نوزادان  1
  - 39 39  كل سال خانه بهداشت بهورزان  روزه3-5نوزادان پيگيري جهت مراجعه  2
  - 39 39  كل سال خانه بهداشت بهورزان - نگهداري صحيح نمونه ها و ارسال به موقع آنها  3
  -      كل سال خانه بهداشت بهورزان - تهيه تجهيزات مورد نياز جهت گرفتن نمونه خون  4
  - 39  39  كل سال خانه بهداشت بهورزان  روزه3-5نوزادان پيگيري جواب نمونه ها و ثبت در دفتر اطفال  5

6  
پيگيري تلفني جهت مراجعه خانواده ها در صورت نياز به تكرار

  مجدد
  بهورزان  روزه 3-5نوزادان 

 
 خانه بهداشت

درصورت نياز به تكرار
  مجدد

  مورد 1  مورد 1  
  
-  

7  
 بهورزان نوزادان بيمار نوزادان به سطوح باالتر در صورت وجود بيماريارجاع

 

درصورت شناسايي خانه بهداشت
  نوزادان بيمار

 
  مورد 1 مورد 1

  
-  

8  
تشكيل كالس آموزشي براي زنان باردار در رابطه با شناخت

  بيماري تيروئيد و راههاي پيشگيري از آن
  نيمه دوم مهر كتابخانه نشلج خانم رزاقي زنان باردار

  مورد 1 مورد 1
  
-  

9  
تهيه و تكثير بسته هاي آموزشي و توزيع بين حاضرين در

  كالسهاي آموزشي
حاضرين در
  جلسه ها

  در هر بار آموزش - بهورزان
    

  
-  

10  
آموزش در رابطه با عوارض ناشي از بيماري تيروئيد و راههاي

  خانواده ها جلوگيري از آن در صورت عدم ارجاع به موقع توسط
 خانم رابطين بهداشت

  حسيني مقدم
 نيمه كتابخانه نشلج

  اول آبان
 

1  1  
  
-  

11  
روزگي و3-5حساس سازي زنان باردار جهت مراجعه در

  اهميت آن
  كل سال  خانه بهداشت  بهورزان  زنان باردار

 
    

-  
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  روزه 3-5غربالگري نوزادان ) 1(استراتژي    %100شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري تيروئيد و درمان پيشگيري از عوارض آن به ميزان  )1( اهداف اختصاصي

 زمان اجراء فعاليتعنوان رديف

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

                 روزه3-5شناسايي نوزادان 1

                 پيگيري جهت مراجعه 2

3 
نگهداري صحيح نمونه ها و ارسال به

  موقع آنها
                

4 
تهيه تجهيزات مورد نياز جهت

  گرفتن نمونه خون
                

5 
پيگيري جواب نمونه ها و ثبت در

  دفتر اطفال
                

6 
پيگيري تلفني جهت مراجعه خانواده

  ها در صورت نياز به تكرار مجدد
                

7 
ارجاع نوزادان به سطوح باالتر در

  صورت وجود بيماري
                

8 
تشكيل كالس آموزشي براي زنان
باردار در رابطه با شناخت بيماري 
  تيروئيد و راههاي پيشگيري از آن

                

9 
تهيه و تكثير بسته هاي آموزشي و

توزيع بين حاضرين در كالسهاي 
  آموزشي

                

10 

آموزش در رابطه با عوارض ناشي از
بيماري در صورت عدم ارجاع به 

  موقع توسط خانواده ها

                

11  
حساس سازي زنان باردار 

 روزگي  3-5جهت مراجعه در 
  و اهميت آن
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13 
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ي و خدمات بهدا

هداشت
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ب
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ان غربالگري ديابت به اجرا درآمده كه در واز آن برنامه اي تحت عن شيبراي تشخيص به موقع بيماري ديابت و پيشگيري از عوارض نا
ساله و باالتر را طبق دستورالعمل فرم غربالگري از نظر ديابت غربالگري نموده و  30اين برنامه بهورزان مي بايست در ابتدا اتمام افراد 

از تائيد پزشك تحت پيگيري و مراقبت ماهيانه قرار  سپس افراد مشكوك را براي تائيد بيماري ديابت به پزشك ارجاع دهند و پس
  .دهند

به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي ايران طرح غربالگري ديابت و فشار خون توسط پرسنل خانه بهداشت  1389در بهمن ماه سال 
هت تائيد بيماري به پزشك نشلج انجام شد و آنها موفق شدند موارد جديد بيماري و افراد در معرض خطر را شناسايي و آنها را ج

  .ارجاع دهند

براي اين . نفر مرد مي باشند 12نفر زن و  24نفر مي باشند كه از اين تعداد  36در حال حاضر تعداد افراد ديابتي در روستاي نشلج 
  .افراد در خانه بهداشت پرونده تشكيل شده و به طور مرتب كليه اقدامات مربوط به آنها انجام مي شود

  .نفر مي باشد 2234و تعداد افراد  635ل خانوار در نشلج تعداد ك

از كل افراد ساكن در روستاي نشلج داراي بيماري ديابت مي باشند از اين رو مهم است كه با انجام مراقبتهاي %  44/1طبق محاسبات 
از و  عوارض ناشي  براي عموم مردم از ميزان اين بيماري يآموزش كالس برگزاري –دوره اي ، برگزاري كالسهاي آموزشي براي بيماران 

  .اين بيماري را كاهش مي دهد

  

  شاخص هاي بهداشتي

  

  شاخص درصد افراد معرض خطر بيماري ديابت -1

  

  مبتال به ديابت شاخص مردان=  

  

  شاخص درصد افراد در معرض ابتال به ديابت =        

  

  به ديابت مبتالشاخص درصد افراد =  

  

  شاخص زنان مبتال به ديابت=   

5/2= % 100 × 36  
  سال30كل جمعيت باالي  1426

  تعداد افراد مبتال به ديابت×100

  كل جمعيت مبتال به ديابت
  12 × 100 % =3/33  تعداد تعداد مردان مبتال به ديابت×100

36  

  سال30كل جمعيت باالي
  658 × 100 % =5/46  تعداد افراد در معرض خطر بيماري ديابت×100

1426  

70= % 100 × 24  
  كل جمعيت مبتال به ديابت  36

  تعداد زنان مبتال به ديابت×100
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  ليست مشكالت

  لتپمفعدم وجود دستگاه كپي جهت تكثير برگه هاي  -1

  وسايل كمك آموزشي نظير كامپيوتر جهت آموزش افراد همراه با تصوير و فيلمعدم وجود  -2

  فضاي فيزيكي نامناسب در خانه بهداشت جهت تشكيل كالسهاي آموزشي -3

  در كالسهاي آموزشي) بيماران مرد(عدم مراجعه برخي از بيماران  -4

  عدم وجود آزمايشگاه در مركز بهداشتي درماني حسنارود - 5

  ود صندلي به تعداد كافي جهت تشكيل كالسهاي آموزشيعدم وج -6

  اولويت بندي مشكالت

  عدم مراجعه برخي بيماران مرد در كالسهاي آموزشي  -1

  كمبود تحرك بدني ورزش در مردم  -2
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  نقاط قوت

  روز در هفته 2وجود پزشك  -1

  وجود دستگاه گلوكومتر در خانه بهداشت -2

  وجود فرمها و دستورالعملها -3

  وجود كتابچه راهنماي ديابت براي بهورزان -4

  وجود بهورز زن و مرد در روستاي نشلج - 5

  پيگيري به موقع بيماران ديابتي  -6

  نقاط ضعف
  كمبود فضاي فيزيكي جهت تشكيل كالسهاي آموزشي -1

  عدم وجود آزمايشگاه در مركز بهداشتي درماني حسنارود -2

  جهت نشان دادن تصوير با آموزش –پيوتر عدم وجود وسايل كمك آموزشي نظير كام -3

  عدم وجود دستگاه كپي در مركز بهداشتي درماني جهت تكثير برگه هاي پمفلتهاي آموزشي -4

  فرصتها
  افزايش سطح سواد و فرهنگ مردم نسبت به گذشته -1

  توجه بيشتر به بيماران ديابتي از سوي خانواده آنها -2

  جهت حضور در كالسهاي آموزشيمراجعه بيماران و همراهان آنها  -3

  جهت برگزاري كالسهاي آموزشي) كتابخانه عمومي نشلج(وجود مكاني مجزا در روستاي نشلج  -4

  تهديدها
  پايين بودن وضعيت اقتصادي برخي بيماران و عدم مراجعه آنها به پزشك به دليل مشكالت مالي -1

  شيوه غلط تغذيه در بين بيماران ديابتي -3

  روستاي نشلج و جوانانك در بين زنان كاهش فعاليت و تحر -4

 آگاهي پايين مردم در مورد خطرات بيماري ديابت - 5

 مصرف نادرست دارو توسط بيماران  -6

 مصرف زياد شيريني و مواد نشاسته اي در مردم  -7

  ابتال زنان حدود دو برابر مردان  - 8
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  )1( هدف اختصاصي

  شناسايي گروه هدف  -

  )1(استراتژي 

  درصد 100ديابتي به ميزان غربالگري بيماران  -

  )1(فعاليت 

  سال از طريق فرمهاي آماري و پرونده خانوار 30استخراج اسامي افراد باالي  -1

 سال در ليست جداگانه 30نوشتن اسامي افراد باالي  -2

 )سال دارد 30مدت زمان غربالگري بستگي به تعداد افراد باالي ( دعوت روزانه از گروه هدف به خانه بهداشت  -3

 م غربالگري از گروه هدف انجا -4

 ارجاع افراد دعوت شده به پزشك جهت نوشتن آزمايش خون براي اين افراد - 5

 پيگيري موارد ارجاع شده جهت گرفتن آزمايش خون براي تشخيص بيماري -6

 ثبت اسامي افراد ديابتي جديد كه توسط پزشك تأييد شده اند در دفتر ديابت  -7

    



٩۶ 
 

  )2( هدف اختصاصي

  بيماري ديابتپيشگيري از عوارض  -

  )2(استراتژي 

  آموزش به خانواده ها و مردم  -

  كنترل مراقبت دقيق بيماران  -

  )2(فعاليت 

   ديابتاستخراج اسامي بيماران ديابتي از دفتر  -1

 تهيه مكان آموزشي مناسب -2

 تهيه طرح درس -3

 دعوت از بيماران ديابتي -4

 برگزاري كالس آموزشي در رابطه با تغذيه صحيح در پيشگيري از عوارض بيماري ديابت  - 5

 تهيه پمفلت آموزشي و توزيع بين مراجعه كنندگان كالس آموزشي  -6

 استخراج اسامي يكي از اعضاي خانواده بيماران ديابتي -7

 دعوت از افراد خانواده بيماران ديابتي  - 8

اليم خطر بيماران ديابتي و ارجاع به موقع آنها در صورت نياز به سطوح باالتر و اقدامات برگزاري كالس آموزشي در رابطه با ع -9

 قبل از ارجاع

 پخش پمفلت هاي آموزشي بين خانواده هاي افراد ديابتي - 10

 شناسايي بيماران ديابتي كه دچار عوارض بيماري شده اند  -11

 كنترل و مراقبت دقيق بيماران ديابتي -12

 ارو و خطرات مصرف ناصحيح داروآموزش نحوه صحيح مصرف د -13

 پيشگيري درخواست به موقع دارو از مركز بهداشتي درماني  -14

 ارجاع بيماراني كه دچار عوارض بيماري نشده اند  -15

 پيگيري ارجاع بيماران به پزشك  -16

 پيگيري ارجاع بيماران به پزشك متخصص  -17

  پيگيري ارجاع و ثبت در پرونده بيماران -18
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  )3( هدف اختصاصي

  پيشگيري از بيماري ديابت   -

  )3(استراتژي 

  آموزش و اطالع رساني به مردم در مورد عوامل خطر ديابت -

  )3(فعاليت 

 ....)افراد خانواده ديابتي ، افراد چاق ، ديابت در بارداري و(شناسايي افراد در معرض خطر بيماري ديابت  -

 تهيه مكان مناسب جهت آموزش -

 تهيه طرح درس و پمفلت آموزشي  -

 دعوت از افراد در معرض خطر و افراد پره ديابتيك -

 برگزاري كالس آموزشي به گروه هدف در رابطه با راههاي پيشگيري از بروز بيماري ديابت  -

 پخش پمفلت هاي آموزشي بين افراد حاضر در جلسه -

 فرهنگ سازي ورزش و تحرك بدني در گروه هدف  -

 آموزش شيوه زندگي سالم به مردم  -

 آموزش به مردم در مورد بيماري ديابت و عوارض آن  -

 تهيه سواالت پيش آزمون و پس آزمون  -

 بررسي اطالعات مردم در مورد بيماري ديابت و بررسي شاخص ها -

  تشخيص به موقع بيماران جديد -
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  )4( هدف اختصاصي

  كنترل و مراقبت بيماران ديابتي  - 

  )4(استراتژي 

  دقيق دوره ايپيگيري و  انجام مراقبتهاي 

  )4(فعاليت 

 چك كردن روزانه دفتر ديابت  -

 انجام مراقبت دقيق ماهيانه -

 پيگيري تلفني افراد ديابتي جهت مراجعه به خانه بهداشت  -

 ماه يكبار نزد پزشك خانواده  3ارجاع بيماران ديابتي هر  -

 بار مراجعه بيماران آموزش چهره به چهره مربوط به اهميت مصرف داروهاي تجويز شده توسط پزشك در هر -

 آموزش چهره به چهره به بيماران ديابتي در رابطه با تغذيه صحيح  -

 دعوت از گروه هدف -

 برگزاري كالس آموزشي براي بيماران ديابتي به منظور مراقبت از پاها جهت جلوگيري از زخم پاي ديابتي -

 پيگيري تأمين داروهاي بيماران از مركز بهداشتي درماني  -

 ت ارجاعات پزشك متخصص پيگيري و ثب -

 آموزش به بيماران در مورد ليست ورزش و تحرك بدني  -

 تشكيل گروههاي پياده روي در روستا -

 تشكيل جلسه شوراي آموزشي و طرح و اهميت موضوع در جلسه  -

 تشويق بيماران جهت انجام پياده روي  -



٩٩ 
 

  شناسايي گروه هدف :استراتژي  %100غربالگري بيماري ديابتي به ميزان  :هدف اختصاصي 

يف
رد

  

 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
سال از  30استخراج اسامي افراد باالي   1

  طريق فرمهاي آمار
                                                                                                

سال در  30نوشتن اسامي افراد باالي   2
  ليست جداگانه

                                                                                                

                                                                                                  دعوت از گروه هدف  3
                                                                                                  ارجاع افراد به پزشك   4
پيگيري موارد ارجاع شده جهت   5

  گرفتن آزمايش خون 
                                                                                                

ثبت اسامي بيماران تأييد شده در   6
  دفتر ديابت

                                                                                                

رديف
  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجراء

  تعداد مورد انتظار  پايان اجرا  شروع اجرا  مكان اجراء
تعداد اجرا 

  شده
  مواد و بودجه

  سال از طريق فرمهاي آمار 30افراد باالي استخراج اسامي   1
  نيمه اول تير  خانه بهداشت  بهورزان  30افراد باالي 

استخراج 
  اسامي

1426  1426  -  

 بهورزان 30افراد باالي   سال در ليست جداگانه 30نوشتن اسامي افراد باالي   2
 نيمه اول تير خانه بهداشت

نوشتن در 
  ليست

    -  

 بهورزان 30باالي  افراد  دعوت از گروه هدف  3
 خانه بهداشت

نيمه اول تير تا 
  نيمه مرداد

پيگيري تلفن 
  يا رابط

    -  

  -       -  نيمه اول مرداد خانه بهداشت بهورزان 30افراد باالي   ارجاع افراد به پزشك   4

 بهورزان 30افراد باالي   پيگيري موارد ارجاع شده جهت گرفتن آزمايش خون   5
  اول مردادنيمه  خانه بهداشت

پيگيري تلفن 
  يا رابط

    -  

بيماران تأييد شده   ثبت اسامي بيماران تأييد شده در دفتر ديابت  6
  توسط پزشك

 بهورزان
 - 36  36  -  نيمه اول مرداد خانه بهداشت
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رديف
  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجراء

  مكان اجراء
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
  مواد و بودجه

  استخراج اسامي بيماران ديابتي از دفتر ديابت  1
  خانه بهداشت  بهورزان  بيماران ديابتي

نيمه دوم 
  مرداد

-  36  36  -  

نيمه دوم  خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  تهيه مكان مناسب  2
 مرداد

-      -  

دوم نيمه  خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  تهيه طرح درس  3
 مرداد

-      -  

نيمه دوم  خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  دعوت از بيماران ديابتي  4
 مرداد

دعوت درب منازل 
  فاقد تلفن

36  36  -  

  -  3  3  سخنراني و بحث  طول سال خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  برگزاري كالس آموزش جهت گروه هدف   5
 -      -  طول سال خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  بين مراجعه كنندگانتهيه پمفلت آموزشي و توزيع   6
        -  طول سال خانه بهداشت بهورزان بيماران ديابتي  استخراج اسامي اعضاي خانواده بيماران ديابتي  7

يف
رد

  

 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
استخراج اسامي بيماران ديابتي از دفتر   1

  ديابت
                                                                                                

                                                                                                  تهيه مكان مناسب  2
                                                                                                  تهيه طرح درس  3
                                                                                                  دعوت از بيماران ديابتي  4
                                                                                                  برگزاري كالس آموزش جهت گروه هدف   5
تهيه پمفلت آموزشي و توزيع بين مراجعه   6

  كنندگان
                                                                                                



  
  

  
  

  

 

  ر

  شان

 نارود 

  قي

اني فر

  ران
  زش پزشكي

شتي درماني كاش

   نشلج

ني حسن

طمه رزاق

 خراسا
13 
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بسمه تعالي
هوري اسالمي اير
شت درمان و آموز

ي و خدمات بهدا

  

هداشت

ي درمان

فاط: ه

ليال :ي
390ال

ب
جمه
وزارت بهداش

گاه علوم پزشكي

خانه به

 بهداشتي

ه كننده

ر مربي

سا

دانشگ

مركز

تهيه

ززير نظر
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  موقعيت روستاي نشلج

  .كيلومتري جنوب غربي شهرستان كاشان واقع شده است 43روستاي نشلج در فاصله 

  .شمالي جاده دليجان در منطقه اردهال ميباشد ... مكاني اين روستا در پنج كيلومتري موقعيت 

قرار گرفتن اين روستا در شيب شمالي ،موقعيت آب و هوايي معتدل ، زمستانهاي پر برف و تابستانهاي خنك را به اين روستا هديه  
  .كرده است

  .  اين موقعيت آب و هوايي باعث شكل گيري زمينهاي حاصلخيز شده است كه شغل اكثر روستائيان را پديد آورده است

ماهه اول سال فعاليت زيادي براي آبياري  6شغل اكثر مردم روستاي نشلج كشاورزي مي باشد، به خصوص سالمندان روستاي نشلج كه 
مي دهند و هر روز مسافت نسبتاً زيادي را به صورت پياده روي طي مي كنند تا به  كشت و برداشت محصول كشاورزي خود انجام –

  .زمينهاي كشاورزي خود برسند كه اين امر باعث شادابي و نشاط سالمندان به خصوص سالمندان مرد روستا شده است

كشاورزي مي پردازند كه اين امر خود يك  هب زنان روستا نيز فعاليت زيادي دارند و بسياري از آنها به كمك همسران خود در زمينها
  .ورزش و پياده روي براي سالمتي آنان محسوب مي شود

  .سالمندان روستاي نشلج در نيمه دوم سال نيز بيكار نيستند و به خريد و فروش محصوالت كشاورزي مي پردازند

  ارزيابي وضعيت موجود در روستاي نشلج

موزشي سالمندان توسط از سال گذشته تا به حال كالسهاي آ. التر در روستاي نشلج وجود داردساله و با 60سالمند  614در حال حاضر 
  .مقدم تشكيل گرديده استخانم حسيني 

نفر مي باشد كه براي اين تعداد سالمند كالس هاي آموزشي توسط بهورزان  27برابر  1389ساله در سال  65و  60تعداد سالمندان 
  . تشكيل گرديده است

 با توجه به اينكه  و )نفر مرد 4نفر زن و  13 (نفر مي باشد  17ساله برابر  65و  60 تعداد سالمندان 1390تداي سال باتوجه به آمارگيري اب
نفر نرسيده اند سالمندان سالهاي  11برگزار مي شود و گروههاي فوق به حد نصاب  گانهجداو زن و مرد به صورت  كالسهاي سالمندان

نفر زن و  13تقسيم شده اند كه شامل ) زن و مرد(گروه   2و سالمندان روستاي نشلج به  نيز استخراج) 1330تا سال  1320ل از سا(قبل 
  .نفر مرد مي باشد 13

طبق بررسي هاي انجام شده از برگزاري كالسهاي سال گذشته ، مشخص شده است كه زنان بيشتر از مردان در كالسهاي آموزشي 
سال به باال  60بايد در ارزيابي تعداد سالمندان. نفر مي باشد 614ساله و باالتر  60با توجه به اينكه تعداد كل سالمندان  .حضور داشته اند

و نحوه تكميل فرم سالمندان براي آنان نيز بررسي شود كه در روزهايكه پزشك درخانه بهداشت حضور دارد به آنها تماس گرفته و 
  . نه بهداشت دعوت نموده و فرم سالمندي را برايشان تكميل مي نماييمنفر از آنها را به خا 4روزي 
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  ليست مشكالت

  عدم فضاي كافي در خانه بهداشت براي آموزش -

  دور بودن خانه بهداشت به مركز روستا -

  اهميت ندادن به تغذيه و بهداشت دردوران سالمندي -

  سالم و عدم آموزشهاي الزمنداشتن فرهنگ در سالمندان براي بهبود شيوه زندگي  -

  عدم وجود رابطان بهداشتي -

  مصرف ناصحيح دارو توسط سالمندان به علت فراموشي -

  عدم مراجعه برخي از سالمندان براي حضور در كالسهاي آموزشي -

  مشكالت اقتصادي برخي سالمندان كه باعث تاخير در ارجاع آنها به سطوح باالتر مي گردد -

  دان منفي در كالسهاي آموزشي وجود برخي سالمن -

  اولويت بندي مشكالت 

 اهميت ندادن به تغذيه و بهداشت در دوران سالمندان .1

 نداشتن فرهنگ براي بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندان .2

 عدم مراجعه برخي سالمندان جهت حضور در كالسهاي آموزشي .3

 باالترمشكالت اقتصادي برخي سالمندان جهت ارجاع به سطوح  .4

  : شاخصها  

  .نسبت سرباري كه در واقع همان نسبت نيروهاي غيرفعال از لحاظ اقتصادي و اشتغال به گروه سني فعال است) 1

  

  

  سال و باالتر 65سني  درصد گروه) 2

  

    

ساله و  65جمعيت + سال  14جمعيت صفر تا 
 61+374 ×100 ×100  سال 64تا 15جمعيت 

  = 5/71درصد  1381

  كل جمعيت
 614 ×100=  ×100=  سال و باالتر 65جمعيت  6/27%

221 
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  نقاط قوت

  وجود پزشك دو روز در هفته -

  وجود بوكلت هاي آموزشي و متن هاي از پيش تهيه شده در برنامه سالمت سالمندان -

  به برنامه سالمندانبهورزان  عالقه -

  

  نقاط ضعف

  عدم وجود رابط بهداشتي -

  فضاي آموزشي نامناسب در خانه بهداشت -

  دور بودن خانه بهداشت از مركز روستا  -

  

  فرصتها

  وجود مكاني مجزا در مركز روستا جهت انجام و برگزاري كالسهاي آموزشي -

  حضور به موقع برخي از سالمندان جهت انجام معاينات در خانه بهداشت -

  فرصت كافي سالمندان جهت حضور در كالس هاي آموزشي در ساعات روزداشتن  -

  

  تهديدها

  وجود برخي از سالمندان كه به تغذيه اهميت نمي دهند و باعث اختالل در كالس هاي آموزشي مي شوند -

  بهبود تغذيه سالمندي برخي سالمندان در كالس هاي آموزشي حضورعدم  -

  توسط سالمندان رعايت نكردن دستورات  تغذيه اي -

   به دليل وضعيت اقتصادي )در صورت نياز(به سطوح باالتر  سالمندان عدم مراجعه -

  مشكل اقتصادي بعضي سالمندان -
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  هدف كلي
  بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

  )1( هدف اختصاصي
  درصد 70درصد به  30بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران سالمندي از 

  )1(استراتژي 
  افزايش پوشش مراقبتهاي دوران سالمندي مطابق با فرم سالمندان و ارجاع به سطوح باالتر در صورت نياز

  )1( فعاليتها
 1390ساله در روستاي نشلج در سرشماري اول سال  65و60اسامي سالمندان  استخراج .1

جداگانه توسط خانم رزاقي و حسيني مقدم نفره در ليست  20تا  11گروه بندي سالمندان به تفكيك زدن و مرد بودن در گروههاي  .2
 نيمه اول تيرماه

 تعيين مدرسين هر گروه جهت برگزاري كالسهاي آموزشي  .3

 دعوت از گروه هاي هدف و اعالم مكان آموزش و ساعت آموزش  .4

 تهيه طرح درس  .5

 ي موجود تشكيل كالسهاي آموزشي با تكميل فرم پايش و شناسنامه براي گروههاي هدف براساس دستورالعملها .6

 انجام پيش آزمون از گروه هدف  .7

 اعالم نمودن عنوان آموزشي اهميت تغذيه و نيازهاي غذايي روزانه  .8

 تكميل فرم رفتار هدف براي گروه هدف  .9

سواالت رفتار هدف مخالفت كرد علت مخالفت بررسي و درصورت نياز به پزشك % 50در صورتيكه شركت كننده اي با بيش از  .10
 . دمركز اجرا مي گرد

 انجام پس آزمون در پايان كالس .11

 در پايان توزيع پمفلت هاي آموزشي در خصوص تغذيه و نيازهاي سالمندان .12

بررسي برگه هاي پره تست و پست تست و وارد كردن نمرات در فرم شناسنامه كالس براي هر فرد گروه هدف توسط مدرسين  .13
 گروه 

بررسي ليست دعوت شدگان و مقايسه با شناسنامه كالس و استخراج غائبين و پيگيري علت عدم شركت و دعوت مجدد براي  .14
 كالسهاي دوره بعدي 

 گروه توسط مدرسين هر گروه  2دعوت از شركت كنندگان هر  .15

 تكميل ثبت ها و بايگاني ها  .16

 ارسال آمار در پايان ماه  .17

 3/7/90در كالسهاي اطالعات ماندگار دعوت از گروههاي هدف جهت شركت  .18

 برگزاري جلسه و پرسيدن سواالت فرم اطالعات ماندگار از هر سالمند توسط مدرسين هر گروه  .19

 وارد كرد نمرات هر فرد در شناسنامه كالس .20

 3/11/90دعوت از گروههاي هدف و تشكيل جلسه آموزشي اطالعات پايدار  .21

 افراد شركت كننده توسط مدرسين گروه  پرسيدن سواالت اطالعات پايدار از تك تك .22

 ارسال ثبت ها و بايگاني ها  .23

 ارسال آمار .24
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  ) 2(هدف اختصاصي  

  بهبود تغذيه در دوران سالمندي 

  )2( استراتژي  

  سالمندان از طريق آموزش تغذيهافزايش سطح آگاهي مردم روستاي نشلج در زمينه 

  ) 2(فعاليتهاي   

 به باال ساله 60استخراج آمار سالمندان  .1

 سال به باال جهت تكميل فرم مراقبت سالمندان  60دعوت از سالمندان  .2

 ارجاع سالمندان به پزشك جهت تكميل فرم سالمندان توسط پزشك  .3

 انجام پيگيريهاي سالمندان و ثبت آنها در دفتر پيگيري فرمهاي مربوطه .4

  آموزش سالمندان مطابق با بوكلت چارت .5
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يف
رد

  

زمان   مكان اجراء  مسئول اجراء  گروه هدف  عنوان فعاليت
  اجراء

چگونگي 
  اجراء

شيوه پايش و  تجهيزات مورد نياز
  ارزشيابي

مواد 
  بوجه

محل 
تامين 
  اعتبار

كل 
  هزينه

1  
سال در  65تا  60استخراج اسامي سالمندان 

  1390سرشماري اول سال 
 65تا  60سالمندان 

  ساله
  خانم رزاقي

خانه 
  بهداشت

هفته اول 
  تير

  
-  

  پرونده هاي خانوار
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

2  
گروه بندي سالمندان به تفكيك زن و مرد 

  نفره  20تا  11بودن در گروههاي 
 65تا  60سالمندان 

  ساله
خانم رزاقي و 

 حسيني

خانه 
 بهداشت

هفته اول 
 تير

    پرونده هاي خانوار  -
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  تعيين مدرسين هر گروه  3
 65تا  60سالمندان 

  سال
  و خانمها رزاقي
  حسيني مقدم

خانه 
 بهداشت

هفته اول 
 تير

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  دعوت از گروه هدف   4
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه اول
مدرسين هر 

 گروه 

درب منازل 
 سالمندان

نيمه دوم 
 تيرماه

-    
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  تهيه طرح درس  5
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه اول
مدرسين هر 

 گروه

خانه 
 بهداشت

هفته دوم 
 تيرماه

-    -  -  -  -  

6  
تكميل فرم پايش شناسنامه   - تشكيل كالس

  كالس 
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه اول
مدرسين هر 

 گروه

خانه 
 بهداشت

هفته دوم 
  تيرماه

لوازم التحرير و   -
  فرمهاي مورد نياز

-   
-  

  
- 

  
-  

  انجام پيش آزمون   7
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه اول
مدرسين هر 

 گروه

خانه 
 بهداشت

هفته دوم 
  تيرماه

فرمهاي پيش   -
  آزمون

-    
-  

  
-  

  
-  

8  
  

  اعالم موضوع آموزشي
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه اول
مدرسين هر 

 گروه

خانه 
  بهداشت

هفته دوم 
  تيرماه

پيش آزمون و     سخنراني
  پس آزمون

-  -  -  

9  
  

  تكميل فرم رفتار هدف 
  

 65تا  60سالمندان 
  سال گروه اول

مدرسين هر 
 گروه

خانه 
  بهداشت 

هفته دوم 
  تيرماه

  
-  

فرمهاي رفتار 
  هدف

  
-  

-  -  -  

10  
سواالت رفتار % 50بررسي علت مخالفت با 

  خدف و ارجاع در صورت نياز 
 65تا  60سالمندان 

  سال گروه دوم
مدرسين هر 

 گروه

خانه 
  بهداشت

هفته دوم 
  تيرماه

-    -  -  -  -  

  افزايش سطح آگاهي مردم روستاي نشلج در زمينه بهداشت سالمندي:استراتژي                                                                            بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران سالمندي:هدف اختصاصي
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  انجام پس آزمون در پايان كالس  11
هفته دوم  خانه بهداشت مدرسين هر گروه   ساله 65تا  60سالمندان 

 تيرماه

  -   -   -   -   برگه هاي پس آزمون   - 

  توزيع پمفلتهاي آموزشي   12
هفته دوم  خانه بهداشت مدرسين هر گروه   ساله 65تا  60سالمندان 

 تيرماه

            

13  
بررسي برگه هاي پيش آزمون و پس آزمون و وارد كردن 

  نمرات در فرم شناسنامه كالس 
سال  65تا  60سالمندان 

  گروه دوم
هفته دوم  خانه بهداشت مدرسين هر گروه

  تيرماه
 -   -   -    

 -  
  
 -  

  
 -  

14  
بررسي ليست دعوت شدگان و مقايسه با شناسنامه كالس و 

  و دعوت مجدداستخراج غائبين و پيگيري علت عدم شركت 

  
سال  65تا  60سالمندان 

  گروه دوم

هفته دوم  خانه بهداشت مدرسين هر گروه
 تيرماه

  
 -  

  

 -   -   -   -   -  

  تكميل ثبت ها و بايگانيها  
  خانم ها رزاقي،  - 

 حسيني مقدم

هفته دوم  خانه بهداشت
 تيرماه

 -   -   -   -   -   -  

  ارسال آمار پايان ماه  15
  خانم ها رزاقي،  - 

 حسيني مقدم

              طول سال بهداشتخانه 

16  
دعوت از گروهاي مختلف جهت حضور در كالس اطالعات 

  ماندگار
هفته دوم  خانه بهداشت مدرسين هر گروه سال  65تا  60سالمندان 

  شهريورماه
  
 -  

 -   -   -   -   -  

17  
  برگزاري جلسه پرسيدن سواالت اطالعات ماندگار   

  سال 65تا  60سالمندان 
  

 بهداشتخانه  مدرسين هر گروه

نيمه دوم  
  شهريورماه

  
 -  

 -    
 -  

هزينه كپي 
برگه هاي پره 
  تست و پمفلت

  
  خودم

  
3000  

  وارد كردن نمرات هرفرد در شناسنامه كالس  18
سال  65تا  60سالمندان 

  گروه دوم
نيمه دوم   خانه بهداشت مدرسين هر گروه

 شهريورماه

  
 -  

فرم شناسنامه   - 
  كالس

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  اطالعات ماندگارتشكيل جلسه   19
نيمه دوم   خانه بهداشت مدرسين هر گروه  

 شهريورماه

        پرسش و پاسخ   فرمهاي مربوطه  

  مردم روستاي نشلج در زمينه بهداشت سالمنديافزايش سطح آگاهي:استراتژي                                                                            بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران سالمندي: هدف اختصاصي
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  پرسيدن سواالت از تك تك افراد شركت كننده   20
نيمه دوم  آذر       

 ماه

        پرسش و پاسخ  فرمهاي مربوطه  

  ثبت ها و بايگا ني ها ارسال   21
نيمه دوم  آذر       

 ماه

   -   -        

  سال به باال 60استخراج آمار سالمندان   22
        -   پرونده هاي خانوار   طول سال      

  سال به باال60ج آمار سالمندان استخرا  23
  سال 65تا  60سالمندان 
  گروه  2هر

 خانم رزاقي خانم 
  حسيني مقدم

  
  كتابخانه نشلج

نيمه اول تير 
 ماه

  
دعوت حضوري 
  درب منازلشان

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

24  
سال به باال جهت تكميل فرم  60ز سالمندان دعوت ا

  مراقبت سالمندان
  سالمندان

  گروه 2هر 
 خانم رزاقي خانم 
  حسيني مقدم

  
  خانه بهداشت

نيمه اول تير 
 ماه

  
 -  

    
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

25  
سالمندان به پزشك جهت تكميل  فرم مراقبت ارجاع 

  سالمندان 

  
  سالمندان

  گروه 2هر 

 خانم رزاقي خانم 
  حسيني مقدم

  
  كتابخانه نشلج

   طول سال
انجام پره تست 

  در كالس

    
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  پيگيريهاي سالمندان و ثبت آنهاانجام   26
  سالمندان

  گروه 2هر 
 خانم رزاقي خانم 
  حسيني مقدم

  
  كتابخانه

 -   
  سخنراني

  
 -  

 -    
 -  

  
 -  

  
 -  

27  
ي برنامه آموزشي در خصوص مشكالت آنها مطابق برگزار

  )بهداشت روان سالمندان( با فرم مراقبت سالمند 

  سالمندان
  ساله 60 

هفته دوم   خانه بهداشت   خانم رزاقي 
  مرداد 

  
سخنراني و 

  بحث

دفتر طرح درس مجله 
  بهورز

  
  پرسش و پاسخ

  
 -  

  
 -  

  
 -  
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  رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

1  
65تا60استخراج اسامي سالمندان

  ساله
                                                                                                

2  
گروه بندي سالمندان در ليست

  جداگانه
                                                                                                

3  
تعيين مدرسين هرگروه  جهت

  برگزاري كالسهاي آموزشي
                                                                                                

                                                                                                 دعوت از گروه هدف   4

                                                                                                  تهيه طرح درس  5

6  
تشكيل كالس وتكميل فرم پايش و

  شناسنامه كالس 
                                                                                                

                                                                                                  انجام پيش آزمون   7

                                                                                                  اعالم موضوع آموزشي  8

                                                                                                  تكميل فرم رفتار هدف  9

10  
سواالت%50بررسي علت مخالفت ب

  رفتار هدف و ارجاع در صورت نياز
                                                                                                

                                                                                                  انجام پس آزمون در پايان كالس  11
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 رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

12  

بررسي برگه هاي پيش آزمون و پس
آزمون و وارد كردن نمرات در فرم 

  شناسنامه كالس 

                                                                                                

13  

بررسي ليست دعوت شدگان و مقايسه با
شناسنامه كالس و استخراج غائبين و 

  پيگيري علت عدم شركت و دعوت مجدد

                                                                                                

                                                                                                  تكميل ثبت ها و بايگاني ها  14
                                                                                                  ارسال آمار در پايان ماه  

15  
دعوت از گروهاي هدف جهت حضور در 

  كالس اطالعات ماندگار
                                                                                                

16  
برگزاري جلسه و پرسيدن سواالت فرم

  اطالعات ماندگار 
                                                                                                

17  
وارد كردن نمرات هرفرد در شناسنامه

  كالس
                                                                                                

  
انجام پس آژمون در پايان كالس و توزيع

  پمفلت هاي آموزشي
                                                                                                

18  
دعوت از گروههاي هدف تشكيل جلسه

  آموزشي اطالعات پايدار
                                                                                                

                                                                                                  پرسيدن سواالت اطالعات ماندگار   19
                                                                                                  تكميل ثبت ها و بايگاني ها و ارسال آمار  20
                                                                                                  سال به باال60استخراج آمار سالمندان   21
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 رديف
 

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

22  
سال به باال  60دعوت از سالمندان 

  سالمندان جهت تكميل فرم مراقبت
                                                                                                

23  
جهت  ارجاع سالمندان به پزشك

فرم مراقبت سالمندان  تكميل 
  توسط پزشك

                                                                                                

24  
انجام پيگيريهاي سالمندان و ثبت 

  آنها
                                                                                                

25  
برگزاري برنامه آموزشي در 

خصوص مشكالت سالمندان مطابق 
  با فرم مراقبت سالمند

                                                                                                

 

  

  

  

   



 

  
  

  
  

  

 

  

  شان

 نارود 

  قي

برزاده

  ران
  زش پزشكي

شتي درماني كاش

   نشلج

ني حسن

طمه رزاق

ظم اكب
13
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بسمه تعالي
هوري اسالمي اير
شت درمان و آموز

ي و خدمات بهدا

هداشت

ي درمان

فاط: ه

اعظ :ي
390ال

ب
جمه
وزارت بهداش

گاه علوم پزشكي

بهخانه 

 بهداشتي

ه كننده

ظر مربي

سا

دانشگ

مركز

تهيه

ززير نظر
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  ارزيابي وضعيت موجود در روستاي نشلج

براي تشخيص به موقع فشار خون باال و پيشگيري از عوارض آن برنامه اي تحت عنوان غربالگري فشار خون باال به اجرا درآمده كه 
ساله و باالتر را طبق دستورالعمل فرم غربالگري از نظر فشار خون غربالگري  30در اين برنامه بهورز مي بايست در ابتدا تمام افراد  

مشكوك را براي تائيد بيماري فشار خون باال به پزشك ارجاع نمايند و پس از تائيد پزشك تحت پيگيري و  نموده و سپس افراد
  .مراقبت ماهيانه قرار دهند

در بهمن ماه سال گذشته به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي طرح غربالگري ديابت و فشار خون باال توسط پرسنل خانه بهداشت 
ماما و پزشك انجام شد و آنها موفق شدند موارد جديد بيماري و افراد در معرض خطر را شناسايي و آنها  –نشلج با همكاري بهورزان 

  .را جهت انجام آزمايشات ارجاع دهند

كه كليه افراد مبتال به . زن مي باشند 18مرد و  14نفر مي باشد كه از اين تعداد  32در حال حاضر تعداد افراد فشار خوني در نشلج 
  .و به طور مرتب كليه اقدامات براي آنها انجام مي شودمي باشند فشار خون باال در خانه بهداشت داراي پرونده 

  .نفر مي باشند 2500و تعداد افراد  635تعداد خانوارهاي موجود در روستاي نشلج 

ج داراي فشار خون باال مي باشند از اين رو هم است كه با انجام مراقبتهاي دوره از كل افراد موجود در نشل % 28/1طبق محاسبات 
برگزاري آموزشي براي عموم از اين ميزان كاسته يا سعي كنيم كه باالتر از اين  –برگزاري كالسهاي آموزشي براي بيماران  –اي 

  . ميزان نشود
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 شاخصهاي بهداشتي برنامه بيماريهاي غير واگير

  

   به فشار خون باالشاخص درصد افراد مبتال=                                                                                                                                  

  

   فشار خون درمعرض ابتالشاخص درصد افراد =                                                                                                                                 

  

  شاخص زنان مبتال به فشار خون باال=

  

شاخص مردان مبتال به فشارخون باال=    

    

    

 سال30جمعيت بااليكل
 103 ×100 % =2/7  تعداد افراد مبتال به فشار خون باال×100

1426  

 سال30تعداد كل جمعيت باالي
 714× 100 % =50  به فشارخونخطرتعداد كل افراد در معرض×100

1426

  مبتال به فشارخونتعداد كل جمعيت
  73 × 100  % =70  زنان مبتال به فشار خون باالتعداد×100

103  

  مبتال به فشارخونتعداد كل جمعيت
  30 × 100 % =29  مردان مبتال به فشار خون باالتعداد×100

103  
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  ليست مشكالت

  نامناسب جهت برگزاري كالسهاي آموزشي در خانه بهداشتفضاي فيزيكي  -1

  عدم مراجعه برخي افراد خصوصاً مردان در كالسهاي آموزشي -2

  مردم در مورد نحوه تغذيه نادرستاعتقادات و باورهاي   -3

  تحرك ناكافي در نسل جديد و افزايش بيماريهاي غير واگير بين آنها - 5

  مخدر كه خود موجب افزايش انواع بيماريها  گرايش جوانان به سيگار و مواد -6
  )خصوصاً فشار خون.(مي گردد

  ير و پاورپوينت به همراه آموزشوجهت نشان دادن تصا) كامپيوتر(نبودن وسايل كمك آموزشي نظير  -7

  نبودن دستگاه كپي در خانه بهداشت و مركز بهداشت درماني حسنارود جهت تكثير برگه هاي پمفلت - 8

  اكافي افراد و آگاهي ناكافي آنها در مورد تغيير روش زندگي و بهبود بيماري ها آموزش ن -9

  اولويت بندي مشكالت

 تحرك ناكافي در نسل جديد و افزايش بيماريهاي غير واگير بين آنها -1

  مردم در مورد نحوه تغذيه  نادرستاعتقادات و باورهاي  -2

  همراه با آموزش ... تصوير و  –نبودن وسايل كمك آموزشي جهت نشان دادن پاورپوينت  -3

  فضاي فيزيكي نامناسب جهت برگزاري كالسهاي آموزشي در خانه بهداشت -4
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  نقاط قوت

  دستورالعملها –فرمها  –وجود دستگاه فشار خون  -1

  روز در هفته 2وجود پزشك  -2

  در خانه بهداشت) مرد 1زن و  1(بهورز  2وجود  -3

  نقاط ضعف

  آموزشي براي بيمارن فشار خوني برگزاري ناكافي كالسهاي -1

  عدم متراژ كافي در خانه بهداشت جهت تشكيل كالسهاي آموزشي براي بيماران مبتال به فشار خون باال -2

  عدم وجود دستگاه كپي در خانه بهداشت جهت تكثير برگه هاي پمفلت -3

  نبود وسايل كمك آموزشي افراد همراه با فيلم يا پاورپوينت -4

  فرصت ها

  مراجعه به موقع بيماران فشار خوني براي كنترل فشار خون -1

  فعال بودن اهالي روستاي نشلج و تحرك كافي -2

  استفاده از ميوه و سبزي در برنامه غذايي اكثر روستائيان و مبتاليان به فشار خون باال -3

  افزايش سطح سواد خانواده ها -4

  جهت برگزاري كالسهاي آموزشي) مومي نشلجكتابخانه ع(وجود مكاني مجزا در روستاي نشلج  - 5

  تهديد

  رعايت نكردن برخي از نكات تغذيه اي توسط افراد مبتال به فشار خون باال -1

  فراموش كردن مصرف داروهاي فشار خون -2

  عدم استفاده و يا مصرف خود سرانه داروي فشار خون توسط افراد مبتال -3

  از افراد مبتال به فشار خون باال وجود استرس و فشارهاي رواني در برخي -4

  .مصرف روغن هاي نباتي توسط اكثر بيماران فشار خوني كه موجب تشديد بيماري آنها مي گردد -5
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  هدف كلي

  پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال و عوارض ناشي از آن

  )1(اهداف اختصاصي

  تشخيص به موقع بيماري -

  )1(استراتژي 

 سال  30غربالگري افراد باالي  -

 افزايش آگاهي در مردم جهت شناسايي عاليم فشارخون باال -

  )1(فعاليت 

 شناسايي گروه هدف  -

 استخراج اسامي افراد فشارخوني از دفتر فشارخون  -

 )افراد در معرض خطر(شناسايي خانواده هاي افراد فشارخوني و افراد چاق  -
 مراجعه به خانه بهداشتپيگيري افراد در معرض خطر جهت  -

 سال30كنترل فشارخون افراد در معرض خطر و انجام غربالگري از افراد باالي  -

 ارجاع افراد مشكوك به بيماري نزد پزشك  -

 وارد نمودن اسامي افراد بيمار تأييد شده توسط پزشك در دفتر فشارخون  -

 كشف و شناسايي بيماران جديد  -

 ده جديدتشكيل پرونده جهت بيمان شناسايي ش -

 آموزش به بيماران جديد در مورد نحوه كنترل ومراقبت -

 تهيه ليست اسامي افراديكه در معرض ابتال به فشارخون باال هستند  -

 زنان باردار و فشارخوني تهيه مكان مناسب جهت آموزش -

 تهيه طرح درس جهت گروه هدف زنان باردار و بيماريهاي فشارخوني و مردم  -

 ه صورت جداگانهها بدعوت از گروه هدف  -

 تشكيل جلسه آموزشي براي گروه هدف در زمينه شناسايي عاليم مربوط به شروع بيماري فشارخون  -

 پخش پمفلت هاي آموزشي بين افراد حاضر در جلسه -

تشكيل كالس آموزشي براي گروه هدف و بيان تأثير فشارخون باال بر روي جنين و تشويق آنها به استفاده از ميوه وسبزي  -
 )چرب ، پرنمك و شور(كاهش مصرف غذاهاي و 
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  )2(اهداف اختصاصي 

 كاهش بروز و شيوع فشار خون باال -

  )2(استراتژي 

  افزايش آگاهي در مورد پيشگيري از بيماري فشارخون باال در مردم 

  )2(فعاليت 

 انتخاب يك مكان مناسب آموزشي  -

 تهيه طرح درس  -

 )خانمهاي خانه دار(دعوت از گروه هدف  -

 )ساعت در طول روز  5/0پياده روي به صورت (تشويق افراد به خصوص افراد در معرض خطر به ورزش  -

 پخش پمفلت هاي آموزشي بين مردم  -

 تشكيل جلسات آموزشي براي مردان و زنان در معرض خطر -

 آموزش به مردم در خصوص نحوه صحيح تغذيه  -

 آموزش به مردم در مورد اهميت تحرك بدني و ورزش -

 تكل خطر فشارخون .به مردم در مورد ه آموزش -

 تشكيل برنامه هاي ورزش گروهي  -

 برگزاري مسابقات ورزشي بين زنان و جوانان -

 برگزاري جلسات شوراي بهداشتي و اطالع رساني به اعضاي شورا در مورد  -

 برنامه ريزي و پيگيري اجراي برنامه هاي ورزش توسط شواري بهداشتي -

  

    



١٢٠ 
  

  )3(اهداف اختصاصي 

  كاهش و تأخير در بروز معلوليت و ناتواني هاي حاصل از فشارخون باال -

  )3(استراتژي 

  كنترل و مراقبت دقيق از بيماران  -

  و عوارض بيماريبه موقع داروهاي فشارخون  مصرف آگاهي بيماران مبتال به فشارخون در مورد اهميت -

  )3(فعاليت 

  چك كردن روزانه دفتر فشارخون و استخراج مواد نياز مند پيگيري  -

  )ماه توسط پزشك 3ماهيانه توسط بهورز هر (پيگيري افراد مبتال به فشارخون در صورت عدم مراجعه به موقع  -

  ارجاع بيماران مبتال به فشارخون به پزشك در صورت نياز -

  تهيه مكان مناسب جهت آموزش -

  آموزشها تهيه طرح درس جهت كليه -

  )بيماران فشارخوني(دعوت از گروه هدف  -

تشكيل جلسه آموزشي براي بيماران فشارخوني با موضوع اهميت معرف به موقع داروهاي ضد فشار در كاهش بروز عوارض از  -

  ... )سكته مغزي و مرگ (جمله 

  پيگيري تأمين داروهاي مورد نياز بيماران از مركز بهداشتي درماني -

  پيگيري وضعيت بيماراني كه متخصص ارجاع شده اند  -

  بررسي وكنترل نحوه مصر ف داروهاي فشارخوني -

كنترل و مراقبت بيماراني كه دجار عوارض بيماري فشارخوني شده اند  -



١٢١ 
  

 و تأثير آن بروي جنين ارتقاء سطح آگاهي زنان باردار در رابطه با افزايش فشارخون: ژي استرات تشخيص به موقع بيماري: هدف اختصاصي 
رديف

  

 گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

مكان 
  اجرا

  پايان اجرا  شروع اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

  بهورزان  زن باردار  استخراج اسامي زنان باردار  1
خانه 
  بهداشت

نيمه اول 
  شهريور

  -  -  دفاتر مراقبتي  

  زن باردار  تهيه مكان مناسب   2
خانه  بهورزان

 بهداشت

از تيرماه تا 
 پايان سال

  -  -  دفتر طرح درس  

  زنان باردار  تهيه طرح درس  3
خانه  بهورزان

 بهداشت

از تيرماه تا 
 پايان سال

  -  -  تخته و ماژيك   

4  
مربيان تأثير تشكيل كالس آموزشي براي گروه هدف 

  فشارخون باال روي جينين
 زنان باردار

خانه  بهورزان
 بهداشت

از تيرماه تا 
 پايان سال

   سخنراني و بحث
سخنراني و 

  بحث
-  

 زنان باردار  ارجاع موارد مشكوك به فشارخون باال نزد پزشك  5
خانه  بهورزان

 بهداشت

 طول سال
    -  -  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
                                                                                                  استخراج اسامي زنان باردار

                                                                                                  تهيه مكان مناسب 

                                                                                                  تهيه طرح درس

تشكيل كالس آموزشي براي 
گروه هدف مربيان تأثير 

  فشارخون باال روي جينين

                                                                                                

ارجاع موارد مشكوك به 
  فشارخون باال نزد پزشك

                                                                                                



١٢٢ 
 

 باال فشارخون افزايش آگاهي مردم جهت شناسايي عالئم: استراتژي  كاهش بروز و شيوع فشار خون باال: هدف اختصاصي 
رديف

  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

  شروع اجرا  مكان اجرا
پايان 
  اجرا

  تعداد مورد انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

1  
تهيه ليست اسامي افرادي كه در معرض ابتال به 

  فشارخون باال 
افراد در معرض 
  خطر فشارخون

  -  پاسخپرسش و   دفاتر مراقبتي  -  نيمه اول تير  خانه بهداشت  بهورزان

  -  -  تخته وماژيك  -  نيمه دوم تير  خانه بهداشت  بهورزان    تهيه مكان مناسب جهت آموزش  2

  تهيه طرح درس و دعوت ازگروه هدف  3
افراد در معرض 
 خطر فشارخون

  -  -  دفتر طرح درس  -  نيمه دوم تير  خانه بهداشت  بهورزان

4  
تشكيل كالس آموزشي در زمينه شناسايي عاليم 

  شروع بيماري فشارخونمربوط به 
افراد در معرض 
 خطر فشارخون

  -  پرسش و پاسخ  تخته و ماژيك  -  هفته سوم تير خانه بهداشت   بهورزان

  پخش پمفلت هاي آموزشي بين افراد حاضر در جلسه  5
افراد در معرض 
 خطر فشارخون

  هفته سوم تير  خانه بهداشت  بهورزان
سخنراني و 

  بحث
  -  -  پمفلتهاي آموزشي

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
تهيه ليست اسامي افرادي كه در 

  معرض ابتال به فشارخون باال 
                                                                                                

                                                                                                  تهيه مكان مناسب جهت آموزش
تهيه طرح درس و دعوت ازگروه 

  هدف
                                                                                                

تشكيل كالس آموزشي در زمينه 
شناسايي عاليم مربوط به شروع 

  بيماري فشارخون

                                                                                                

پخش پمفلت هاي آموزشي بين 
  افراد حاضر در جلسه

                                                                                                



١٢٣ 
 

  كاهش و تأخير در بروز معلوليت و ناتواني هاي حاصل از فشارخون باال: هدف اختصاصي  -
  افزايش پيگيري به موقع مراجعات بيماران به خانه بهداشت جهت كنترل فشارخون و ارجاع به سطوح باالتر در صورت نياز: استراتژي  -

رديف
  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

  مكان اجرا
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

  -  ‐  دفتر فشارخون    روزانه  خانه بهداشت  بهورزان  افراد فشارخوني  فشارخونچك كردن روزانه دفتر   1

ماه توسط  3پيگيري افراد مبتال به فشارخون هرماه توسط بهورز هر   2
  پزشك

 بهورزان افراد فشارخوني
 خانه بهداشت

  تلفني  هرماه
تلفن و دفتر 

  پيگيري
‐  -  

 بهورزان افراد فشارخوني  تهيه مكان مناسب   3
نيمه اول  بهداشتخانه 

  آذر
  -  ‐  تخته وماژيك  

 بهورزانبيماران فشارخوني  دعوت از گروه هدف  4
نيمه اول  خانه بهداشت

 آذر
  -  ‐  تلفن ودفتر پيگيري  تلفني

تشكيل جلسه آموزشي براي بيماران فشارخوني با موضوع اهميت مصرف   5
  به موقع داروهاي ضد فشار دركاهش بروز عوارض

 بهورزانبيماران فشارخوني
نيمه اول  خانه بهداشت

 آذر

سخنراني و 
  بحث

‐  ‐  -  

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
                                                                                                  چك كردن روزانه دفتر فشارخون
پيگيري افراد مبتال به فشارخون 

ماه  3هرماه توسط بهورز هر 
  توسط پزشك

                                                                                                

                                                                                                  تهيه مكان مناسب 
                                                                                                  دعوت از گروه هدف

تشكيل جلسه آموزشي براي 
بيماران فشارخوني با موضوع 

اهميت مصرف به موقع داروهاي 
  ضد فشار

                                                                                                



١٢۴ 
 

 سال 30غربالگري افراد باالي : استراتژي   ع بيماريقتشخيص به مو: هدف اختصاصي 
رديف

  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

  مكان اجرا
شروع 
  اجرا

  پايان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

  خانه بهداشت  بهورزان  افراد فشارخوني  شناسايي گروه هدف و استخراج اسامي افراد فشارخوني 1
نيمه اول 

  تير
  

دفاتر و فرمهاي 
  مراقبتي

‐  -  

 بهورزان افراد فشارخوني  شناسايي خانواده هاي افراد فشار خوني و افراد در معرض خطر 2
نيمه اول  خانه بهداشت

  تير
    ‐  -  

 بهورزان افراد فشارخوني  پيگيري افراد در معرض خطر جهت مراجعه به خانه بهداشت 3
درطول  خانه بهداشت

  سال
  

تلفن و دفتر 
  پيگيري

‐  -  

كنترل فشارخون افراد در معرض خطر و ارجاع افراد مشكوك به بيماري نزد  4
  پزشك

 بهورزانبيماران فشارخوني
درطول  خانه بهداشت

  سال
    ‐  -  

 بهورزانبيماران فشارخوني  نمودن اسامي افراد بيمار تأييد شده توسط پزشك در دفتر  فشارخونوارد  5
درطول  خانه بهداشت

  سال
  -  ‐ دفتر فشارخون  

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
شناسايي گروه هدف و استخراج

  اسامي افراد فشارخوني
                                                                                                

شناسايي خانواده هاي افراد فشار
  خوني و افراد در معرض خطر

                                                                                                

پيگيري افراد در معرض خطر جهت
  مراجعه به خانه بهداشت

                                                                                                

كنترل فشارخون افراد در معرض خطر
و ارجاع افراد مشكوك به بيماري نزد 

  پزشك

                                                                                                

وارد نمودن اسامي افراد بيمار تأييد
  شده توسط پزشك در دفتر  فشارخون

                                                                                                



١٢۵ 
 

 افزايش آگاهي در مورد پيشگيري از بيماري فشار خون باال در مردم: استراتژي   كاهش بروز و شيوع فشارخون باال: هدف اختصاصي 
رديف

  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول
  اجرا

  اجراپايان   شروع اجرا  مكان اجرا
تعداد مورد
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

  -  ‐      هفته سوم آبان  خانه بهداشت  بهورزان  خانمهاي خانه دار  تهيه مكان مناسب جهت آموزش  1

  -  ‐  دفتر طرح درس   هفته سوم آبان خانه بهداشت بهورزان خانمهاي خانه دار  تهيه طرح درس  2

  دعوت از گروه هدف   3
 دارخانمهاي خانه 

 بهورزان
 خانه بهداشت

  دعوت تلفني هفته سوم آبان
تلفن ودفتر 
  پيگيري

‐  -  

تشكيل جلسه آموزشي در رابطه با تغيير شيوه زندگي و تأثير بر كاهش   4
  فشارخون

 خانمهاي خانه دار
 بهورزان

 خانه بهداشت
 هفته سوم آبان

سخنراني و 
  بحث

  - پرسش و پاسخ  تخته و ماژيك

  -  ‐   سخنراني  درطول سال خانه بهداشت بهورزان خانمهاي خانه دار  معرض خطر نيم ساعت پياده روي در روزتشويق افراد در   5

 بهورزان  عموم مردم   پخش پمفلت هاي آموزشي بين مردم  6
 خانه بهداشت

   درطول سال
پمفلتهاي 
  آموزشي

   

  

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت  فروردين  عنوان
                                                                                                  تهيه مكان مناسب جهت آموزش

                                                                                                  تهيه طرح درس
                                                                                                  دعوت از گروه هدف 

تشكيل جلسه آموزشي در رابطه 
با تغيير شيوه زندگي و تأثير بر 

  كاهش فشارخون

                                                                                                

 5/1تشويق افراد در معرض خطر 
  ساعت پياده روي

                                                                                                

پخش پمفلت هاي آموزشي بين 
  مردم

                                                                                                

  



  
  

  
  

  

 

  

  شان

 نارود 

  قي

برزاده

  ران
  زش پزشكي

كاششتي درماني 

   نشلج

ني حسن

طمه رزاق

ظم اكب
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بسمه تعالي
هوري اسالمي اير
شت درمان و آموز

ي و خدمات بهدا

هداشت

ي درمان

فاط: ه

اعظ :ي
  

390ال

ب
جمه
وزارت بهداش

گاه علوم پزشكي

خانه به

 بهداشتي

ه كننده

ظر مربي

سا

دانشگ

مركز

تهيه

ززير نظر
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  ارزيابي وضعيت موجود

مدرسه راهنمايي دخترانه كه در شيفت ثابت  1اين روستا داراي . كيلومتري شهرستان كاشان واقع شده است 45روستاي نشلج در 
  .دانش آموز است 48صبح مي باشد و داراي 

  .دانش آموز مي باشد 45و داراي ) يك هفته در ميان(مدرسه راهنمايي پسرانه كه در شيفت صبح و بعدازظهر  1

همه دانش . دانش آموز مي باشد 63و ) يك هفته در ميان(مختلط در شيفت صبح و بعدازظهر ) و پسرانهدخترانه (مدرسه ابتدايي  1
  .آموزان داراي شناسنامه سالمت مي باشند و توسط بهورزان به طور مرتب مراقبت مي شوند

  شاخص

  

  :درصد دانش آموزان مبتال به اختالالت رواني و رفتاري 

  

  
  

  

  

  

  

  درصد دانش آموزان معاينه شده 

  
  

  

  

  

  

  

  درصد دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير

    

 رواني و رفتاري اختالالتتعداد دانش آموزان مبتال به  × 100
معاينه دانش آموزان كل تعداد 

100×
20   = 5/12

  معاينه شده تعداد دانش آموزان  × 100
  دانش آموزان كل تعداد 

100×
156   = 100

  مبتال به بيمارهاي واگير در هر مقطع تحصيليتعداد دانش آموزان  × 100
  دانش آموزان  كل تعداد

100×0  
156

= 0 % = 
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  برحسب اولويت ليست مشكالت

  عدم وجود فضاي فيزيكي مناسب در خانه بهداشت جهت تشكيل كالسهاي آموزشي -1

  عدم مراجعه برخي والدين در كالسهاي آموزشي -2

  وجود برخي افراد منفي در كالسهاي آموزشي -3

  دانش آموزان در صورت نيازپايين بودن وضعيت اقتصادي برخي خانواده ها و عدم امكان ارجاع  -4

  نقاط قوت

  وجود فرمها و دستورالعملها -1

  همكاري واحد دندانپزشكي مدارس در ارجاع دانش آموزان -2

  وجودكاردان بيماريها در مراكز بهداشتي درماني -3

  روز در هفته 2وجود پزشك  -4

  وجود شناسنامه سالمت براي همه دانش آموزان - 5

  آموزان در زمينه هاي بهداشتي توسط بهورزان در سالهاي اخيرآموزش كافي به دانش  -6

  نقاط ضعف

  اشت جهت تشكيل كالسهاي آموزشيفضاي فيزيكي مناسب در خانه بهد عدم وجود -1

  عدم وجود وسايل كمك آموزشي در خانه هاي بهداشت  -2

  فرصت 

  همكاري مديران و مربيان مدارس -1

  خانواده ها نسبت به گذشتهباال بودن سطح سواد و فرهنگ  -2

  مراجعه والدين دانش آموزان به مدارس جهت اطالع يافتن از وضعيت تحصيلي فرزندانشان -3

  تهديدها

  توجه ناكافي والدين به پيگيري برنامه هاي بهداشتي دانش آموزان -1

  عدم مراجعه برخي والدين دانش آموزان در كالسهاي آموزشي -2

  تصادي برخي خانواده ها جهت ارجاع دانش آموزان در صورت نيازپايين بودن  وضعيت اق -3



١٢٩ 
 

  هدف اختصاصي

  افزايش سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص مسائل بهداشتي  •

  )1(استراتژي 

  ارتقاء سطح آگاهي دانش آموزان در زمينه رعايت بهداشت •

  )1(فعاليت 

  شناسايي مدارس تحت پوشش •
  تعداد دانش آموزان به تفكيك دختر و پسر در پرونده بهداشتي مدارس تشكيل پرونده بهداشتي مدارس و ثبت آمار •
  بازديد از مدارس و هماهنگي با مدير ان جهت برگزاري كالس آموزشي  •
  تهيه طرح درس  •
به دانش آموزان دخترانه دوره راهنمايي در رابطه با تغذيه در دوران بلوغ دانش آموزان  و رعايت ( برگزاري كالس آموزشي  •

  ت همچنين آموزش در زمينه تغييرات دوران بلوغ و بهداشت قاعدگي بهداش
  آموزش به پسران دوره راهنمايي در رابطه با اعتياد  •
  و آموزش تفكيك زباله در مدرسه ) مختلف ( بازديد از مدرسه راهنمايي دخترانه و ابتدايي  •

    



١٣٠ 
 

  )2( هدف اختصاصي

  پيشگيري از سيوع بيماريهاي واگير در مدارس  •

  )2( :الف  استراتژي

  ارتقاء سطح آگاهي والدين و مربيان دانش آموزان  •

  )2: (فعاليت الف 

  شناسايي مادران دانش آموزان ابتدايي  •
  تهيه مكان مناسب جهت آموزش  •
  تهيه طرح درس  •
  دعوت از مادران دانش آموزان ابتدايي •
  شگيري از آنفلوانزا و ساير بيماريهاي واگيربرگزاري كالس آموزشي راجع به تغذيه صحيح دانش آموزان و راههاي پي •
  دعوت از مادران دختران راهنمايي  •
  آموزش بهداشت پوست ومو جهت جلوگيري از شيوع پديكلوزيس و بيماريهاي پوستي در دختران نوجوان  •

  

  )2( :ب استراتژي

  آموزش به دانش آموزان در زمينه رعايت بهداشت  •

  )2( :ب  فعاليت

  تهيه طرح درس  •
  در رابطه با بهداشت دهان و دندان ) دانش آموزان ابتدايي دخترانه و پسرانه ( برگزاري كالس آموزشي  •
  و اطالع دادن به بهورزان.... آموزش به مربيان دانش آموزان ابتدايي جهت شناسايي دانش آموزان داراي اختالل رفتاري ، گفتاري و  •

    



١٣١ 
 

  )3( هدف اختصاصي

  دانش آموزانكنترل و مراقبت بهداشتي  •

  )3( :استراتژي

  معاينات دوره اي و واكسيناسيون مطابق دستورالعمل انجام •

  فعاليت 

  بازديد از مدرسه راهنمايي اميد و معاينه موي دانش آموزان و آموزش پديكلوزيس  •

  بيماريابي پديكلوزيس و درمان كامل دانش آموزان مبتال •

  استخراج اسامي دانش آموزان ورود به اول دبيرستان  •

  پيگيري تلفني گروه هدف جهت مراجعه به خانه بهداشت  •

  تزريق واكسن توأم به دانش آموزان و ثبت در فرم مربوطه  •

  ساله  6استخراج اسامي كودكان  •

  ساله جهت مراجعه به خانه بهداشت  6پيگيري به موقع كودكان  •

  كان مطابق دستورالعمل و ثبت آن انجام واكسيناسيون كود •

  فرا خوان دانش آموزان بدو ورود به ابتدايي جهت معاينات دانش آموزي  •

  انجام معاينات دانش آموزان •

  ثبت معاينات در شناسنامه سالمت آنها  •

  ارجاع دانش آموزاني كه نياز  به ارجاع دارند به مركز وسطوح باالتر •

  مل كشوري ارسال آمار هاي مربوطه طبق دستورالع •

  پيگيري موارد ارجاع شده به پزشك •

  بررسي نتايج معاينات و ارسال به مركز بهداشتي  •

    



١٣٢ 
 

  در زمينه رعايت بهداشتسطح آگاهي دانش آموزان ارتقاء  :استراتژِي      1افزايش سطح آگاهي دانش آموزان در خصوص مسائل بهداشتي:1هدف اختصاصي 
رديف

  

  گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول 
  اجرا

  پايان اجرا شروع اجرا  مكان اجرا
تعداد مورد 

  انتظار

تعداد 
اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

1  
 شناسايي مدارس تحت پوشش

  خانه بهداشت  بهورزان  - 
نيمه دوم
  شهريور

  -   3  3  مهرماهنيمه اول 

2  
 تشكيل پرونده بهداشتي مدارس

 بهورزان  - 
مدارس تحت

 پوشش
  3  3  پايان مهرماه نيمه اول مهر

  
 -  

3  
 بازديد از مدارس و هماهنگي جهت برگزاري كالسهاي آموزشي

  بهورزان  مديران مدارس
مدارس تحت

 پوشش
  3  3  پايان مهرماه نيمه اول مهر

  
 -  

4  
 تهيه طرح درس

 بهورزان  دانش آموزان
مدارس تحت

 پوشش

شش ماه دوم
 سال

      پايان سال
  
 -  

5  
دانش آموزان دختر برگزاري كالس آموزشي در رابطه با موضوعات اولويت بندي

  وپسر راهنمايي
 مدرسه راهنمايي بهورزان

شش ماه دوم
 سال

  7  7  پايان سال
  
 -  

 

  رديف

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين
                                                                                                 شناسايي مدارس تحت پوشش  1
                                                                                                 تشكيل پرونده بهداشتي مدارس  2

3  
بازديد از مدارس و هماهنگي

  جهت برگزاري كالسهاي آموزشي
                                                                                                

                                                                                                 تهيه طرح درس  4

5  
برگزاري كالس آموزشي در رابطه

  با موضوعات اولويت بندي 
                                                                                                



١٣٣ 
 

  دانش آموزانوالدين و مربيان سطح آگاهي ارتقاء  :استراتژِي    پيشگيري از شيوع بيماريهاي واگير در مدارس :2هدف اختصاصي 
رديف

  

 گروه هدف  عنوان فعاليت
مسئول
  اجرا

  تعداد مورد انتظار  پايان اجرا  شروع اجرا  مكان اجرا
تعداد اجرا 

  شده
مواد و 
  بودجه

1  
 )دختر وپسر(شناسايي مادران دانش آموزان  ابتدايي

  خانه بهداشت  بهورزان  - 
نيمه دوم
  شهريور

  -       پايان شهريور

  -       پايان سال نيمه اول مهر خانه بهداشت بهورزان  -   تهيه مكان مناسب جهت آموزش  2

3  
 تهيه طرح درس

      پايان سال نيمه اول مهر خانه بهداشت  بهورزان  - 
  
 -  

4  
مادران دانش دعوت از مادران دانش آموزان ابتدايي

  آموزان
 خانه بهداشت بهورزان

شش ماه دوم
 سال

      پايان سال
  
 -  

5  
مادران دانش دعوت از مادران دختران راهنمايي

  آموزان
  هفته سوم مهر  -   بهورزان

هفته سوم
  -       مهرماه

6  
با پيشگيري از بروز پديكلوزيس و بيماريهايآموزش در رابطه

  پوستي
دختران
  راهنمايي

 بهورزان
مدرسه
  راهنمايي

  هفته سوم مهر
هفته سوم
  مهرماه

1  1   -  

  -   78  78  نيمه دوم مهر  نيمه دوم مهر  مدارس  بهورزان  دانش آموزان انجام معاينات موي دانش آموزان  7

  -   156  156  نيمه دوم مهر  نيمه دوم مهر مدارس بهورزان دانش آموزان انجام معاينات دهان ودندان  8

9  
ارجاع دانش آموزان نيازمند ارجاع به پزشك مركز ومراكز

  ارجاع
 دانش آموزان

  بهورزان
 مدارس

  -   3  3  نيمه دوم مهر  نيمه دوم مهر

10  
آموزش به مربيان ابتدايي جهت شناسايي دانش آموزان داراي

  اختالالت رواني
مربيان
  مدارس

  نيمه دوم آبان  مدارس  بهورزان
نيمه دوم
  آبان

1  1   -  

11  
برگزاري كالس آموزشي در رابطه با موضوعات تغذيه صحيح

  وراههاي جلوگيري از آنفلوانزا و ساير بيماريهاي واگير
مادران دانش

  آموزان
  -   2  2  نيمه اول آذر نيمه اول آذر خانه بهداشت بهورزان



١٣۴ 
 

  دانش آموزان والدين و مربيان سطح آگاهي ارتقاء  :استراتژِي  ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان  :2هدف اختصاصي 
  رديف

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

1  
شناسايي مادران دانش آموزان 

  )دختر وپسر(ابتدايي 
                                                                                                

                                                                                                 تهيه مكان مناسب جهت آموزش  2
                                                                                                 تهيه طرح درس  3

4  
دعوت از مادران دانش آموزان

  ابتدايي
                                                                                                

5  
دعوت از مادران دختران

  راهنمايي
                                                                                                

6  

آموزش در رابطه با پيشگيري از
بروز پديكلوزيس و بيماريهاي 

  پوستي

                                                                                                

                                                                                                 انجام معاينات موي دانش آموزان  7
                                                                                                 انجام معاينات دهان ودندان  8

9  

ارجاع دانش آموزان نيازمند
به پزشك مركز ومراكز  ارجاع
  ارجاع

                                                                                                

10  

آموزش به مربيان ابتدايي جهت
شناسايي دانش آموزان داراي 

  اختالالت رواني

                                                                                                

11  

برگزاري كالس آموزشي در رابطه
با موضوعات تغذيه صحيح و 

  جلوگيري از آنفلوانزا 

                                                                                                



١٣۵ 
 

  دانش آموزان والدين و مربيان سطح آگاهي ارتقاء  :استراتژِي      ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان  : 3هدف اختصاصي
رديف

  

  پايان اجرا  شروع اجرا  مكان اجرا  مسئول اجرا  گروه هدف  عنوان فعاليت
تعداد
مورد 
  انتظار

تعداد اجرا 
  شده

مواد و 
  بودجه

1  
 استخراج اسامي دانش آموزان ورود به اول دبيرستان

  -  27  27  پايان شهريور  نيمه دوم شهريور  خانه بهداشت  بهورزان  دانش آموزان ورودي اول 

  دانش آموزان ورودي اول   پيگيري تلفني گروه هدف جهت مراجعه به خانه بهداشت  2
 نيمه دوم شهريور خانه بهداشت بهورزان

  -  27  27  پايان شهريور

3  
 تزريق واكسن توأم به دانش آموزان و ثبت در فرم مربوطه

  دانش آموزان ورودي اول 
 نيمه دوم شهريور خانه بهداشت بهورزان

  -  27  27  پايان شهريور

4  
 ساله6استخراج اسامي كودكان

  سال6كودكان 
 خانه بهداشت بهورزان

  -  21  21  پايان شهريور ابتداي شهريور

5  
 ساله جهت مراجعه به خانه بهداشت6پيگيري به موقع كودكان

  سال6كودكان 
 خانه بهداشت بهورزان

  -  21  21  پايان شهريور ابتداي شهريور

6  
 انجام واكسيناسيون كودكان مطابق دستورالعلمل و ثبت آن

  سال6كودكان 
 خانه بهداشت بهورزان

  -  21  21  پايان شهريور ابتداي شهريور

7  
دانش آموزان بدو ورود به   فراخوان دانش آموزان بدو ورود به ابتدايي جهت معاينات

  اول

 خانه بهداشت بهورزان
  -  21  21  پايان شهريور  ابتداي شهريور

8  
دانش آموزان بدو ورود به   ثبت معاينات در شناسنامه سالمت داتش آموزان

 اول

 خانه بهداشت بهورزان
  -  21  21  شهريورپايان   نيمه دوم شهريور

9  
دانش آموزان بدو ورود به   ارجاع دانش آموزان به پزشك جهت معاينات

 اول

 خانه بهداشت بهورزان
  -  21  21  پايان شهريور  نيمه دوم شهريور

  -  2  2  پايان شهريور  نيمه دوم شهريور خانه بهداشت بهورزان دانش آموزان دچار اختالل پيگيري موارد ارجاع شده به پزشك  10

11  
  دانش آموزان ثبت كليه فعاليتها

 تحت پوشش
  -      نيمه اول مهرماه  نيمه دوم شهريور خانه بهداشت بهورزان

  -     پايان سال ابتداي سال خانه بهداشت بهورزان دانش آموزان تحت پوشش ارسال آمارهاي مربوطه طبق دستورالعلمل  12



١٣۶ 
 

  دانش آموزان والدين و مربيان سطح آگاهي ارتقاء  :استراتژِي      ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان  : 3هدف اختصاصي 

  

  رديف

  زمان اجراء  عنوان فعاليت

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر   شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين

1  
استخراج اسامي دانش آموزان ورود

  به اول  دستان
                                                                                                

2  
پيگيري تلفني گروه هدف جهت

  مراجعه به خانه بهداشت
                                                                                                

3  
تزريق واكسن توأم به دانش آموزان

  و ثبت در فرم مربوطه
                                                                                                

                                                                                                 ساله6استخراج اسامي كودكان  4

5  
ساله6پيگيري به موقع كودكان

  جهت مراجعه به خانه بهداشت
                                                                                                

6  
انجام واكسيناسيون كودكان مطابق

  دستورالعلمل و ثبت آن 
                                                                                                

7  
فراخوان دانش آموزان بدو ورود به

  ابتدايي جهت معاينات
                                                                                                

8  
ثبت معاينات در شناسنامه سالمت

  داتش آموزان 
                                                                                                

9  
ارجاع دانش آموزان به پزشك جهت

  معاينات
                                                                                                

                                                                                                 پيگيري موارد ارجاع شده به پزشك  10
                                                                                                 ثبت كليه فعاليتها  11

12  
ارسال آمارهاي مربوطه طبق

  دستورالعلمل
                                                                                                


