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  :اعضاء تيم ارتقاء 

  خانم مهندس زهره رجبي:   محيط  مدير آموزشگاه بهورزي و مربي بهداشت

  :بهورزي كار اموزان 

  عبدالرسول قاري

  عاطفه اكبري حسين آبادي

  غالمرضا شهسواري

  

   



 

ي، جمع 
 خانوار ، 
ت ارتقاء 

به هدف 

 شد 
ند نياز 

  
 

ع بيماريه ، شيو
چاه توسط حفر 

 محيط و درنهايت

د جهت رسيدن ب

يط روستا مي باش
شديم كه اين فراين

شده جهت حفرچا
رتقاء آن موجب
فظ زيبايي هاي

و استراتژي مفيد 

يت بهداشتي محي
ي روستا متوجه ش

مركز بهداشتي 
ني 

 و برون بخشي

ري

هاي شناسايي شد
ستا مي گردد و ار

حفوهاي زننده و 

ين يك فعاليت

خشيدن به وضعي
 مشكل بهداشتي

  

ارسال آمار به م
درما

هماهنگي درون

پيگير

ضالب

 نارضايتي خانواره
شدن محيط روس
سايگان ، حذف بو

 حيط روستا 

و ايطه مي باشد 

مربوطه و بهبود بخ
 از مردم در مورد

 »قالبي

سايي

ه شتي

ي

فع بهداشتي فاض

 

د جاري موجب
ي زننده و نازيبا ش
رضايتمندي همس

  : است
ز نازيبا شدن مح
يماريهاي مربوط

ش بار بيماريهاي م
راه با نظر سنجي

نمودار قا«

 خانوارهاي شناس
 ده

سه شوراي بهداش

خطاريه بهداشتي

دف

مه مي يابد فرايند
گان ،ايجاد بوهاي
چه ها و معابر ، ر

ز اهميت ا
قه ، جلوگيري از
تا ، كاهش بار بي

 از راههاي كاهش
ت بعمل آمده همر

تهيه ليست
شد

تشكيل جلس

دادن اخ

سط خانوار

 تي فراهم است

وسط خانوار خاتم
نارضايتي همسايگ
شدن آب در كوچ

  اهد داشت

ذيل حائز
ت محيط منطق
گان ومردم روست

هاي خانگي يكي
ال و از مشاهدات

خانوارهايي
 فاضالب

 شناسايي

ي شناسايي

حفر چاه توس

  
هاي خانگي فرصت

اسايي شروع و تو
چه ها و معابر ، ن
وطه عدم جمع ش
روستا را در برخوا

به دالئل ذ
 آمارهاي بهداشت
 رضايت همسايگ

 ي باشد 
ش يا حذف فاضالبه

گيري ابتداي سار
 اء دارد

ري وشناسايي خ
ع غير بهداشتي

دارند 

ش به خانوارهاي
شده 

دن به خانوارهاي
شده

: فرصت 
قاء فرايند فاضالبه

رگيري و شناآما
ب فاضالب در كوچ
شيوع بيماري مربو
بهداشت محيط ر

ء فرايند ب
ارتقاء -
جلب -

كلي مي
كاهش -
در آمار -

به ارتقا

آمارگير
كه دفع

آموزش

مهلت داد

بيان
براي ارتق

فرايند با
شدن آب
كاهش ش
وضعيت ب

ارتقاء



 
 

  

  اعضاي تيم ارتقاء

  
 خانم رجبي كارشناس بهداشت محيط •

 عبدالرسول قاري كارآموز  •

 غالمرضا شهسواري كارآموز •

عاطفه اكبري حسين آبادي كارآموز •



 
 

  »نمودار جريان فرايند« 

  

 

 

 

 

 خير  

 

 بله                                     

 

 

 

 خير  

 

 بله     

 

 

 

 

 

 

 خير  

 

  بله    

توجيه دهيار واعضاي شورا توسط 
كارشناس مسئول بهداشت محيط 

 مسئول مركز شهرستان يا پزشك

 تشكيل جلسه شوراي بهداشتي

دعوت از اعضاي 
 شوراي بهداشتي

آيا جلسه شوراي
حضور كليه بهداشتي با 

 اعضا تشكيل شد

توجيه نمودن اعضاي شوراي  
 بهداشتي

پيگيري جهت حضور و تشكيل 
 جلسه شوراي بهداشتي

طرح مشكل در شوراي بهداشتي وجلب حمايت 
 شورا

آيا همه همكاري صورت
 گرفته است

 پيگيري دارد

صدور اخطاريه كتبي به خانوارها كه دفع غير 
بهداشتي دارند

 پيگيري جهت دفع بهداشتي فاضالب

دفع بهداشتي فاضالب 
 ها در روستا

آيا فاضالب خانوارها به
         صورت بهداشتي دفع

مي شود

معرفي به مركز بهداشتي 
 درماني



 
 

 

  تعريف سنجش

 كاهش درصد خانوارهايي كه دفع غير بهداشتي فاضالب دارند چه چيزي سنجيده خواهد شد؟ -

 تعداد كل فاضالبها چه مقدار جمع آوري خواهدشد؟ -

 با مشاهده و آمارگيري چگونه داده ها جمع آوري خواهد شد ؟ -

 بهورزان توسط چه كسي ؟ -

 15/12/89جمع آوري داده ها كي شروع خواهد شد ؟  -

 توسط جدول و نمودارداده ها چگونه گزارش خواهد شد؟  -

 31/1/90اولين گزارش كي آماده خواهد شد؟  -

 »نمودار همگرايي « 

  مديريت  كاركنان وپرسنل بهداشتي  مشكالت اقتصادي  ميزان سطح آگاهي رديف

1  
عدم آموزش كافي درمورد 

  بهداشتي فاضالبپيامدهاي غير 
  پايين بودن سطح درآمد خانواده ها

آگاهي ناكافي بهورزان قديمي از 

  قوانين بهداشت محيط
  پائين بودن كيفيت نظارت

  باال بودن هزينه حفر چاه  فرهنگ نادرست در بين خانوارها  2
عدم فعاليت بهورز زن در مسائل 

  بهداشت محيط

عدم حضور دهيار درجلسات 

  شوراي بهداشتي

  ت قديميفااعتقادات وخرا  3
عدم همكاري ساير ارگانهاي ذيربط 

  ...)كميته امداد ، بهزيستي و(

نبود كارشناس بهداشت محيط 

  فعال

عدم فعاليت شورا و دهيار در 

اجراي برنامه هاي بهداشت 

  محيط

4      
عدم همكاري پزشك در مورد 

  مسئله مورد نظر
  

5      
عدم پيگيري بهورز و كارشناس 

  كامل مشكلتا رفع 
  

  

   



 
 

 

 

 

 »نمودار علت و معلول ، استخوان ماهي« 

 

 

 

  

  مديريت                                                                      ميزان سطح آگاهي                                    
  فاضالب بهداشتيعدم آموزش كافي در مورد پيامدهاي غير 

  فرهنگ نادرست در بين خانوارها

  اعتقادات وخرافات قديمي

  پائين بودن كيفيت نظارت

  عدم حضور دهيار در جلسات شوراي بهداشتي                     

  عدم فعاليت شورا ودهيار در اجراي برنامه هاي بهداشت محيط               

  پايين بودن سطح درآمد خانواده ها                        بهورزان قديمي از قوانين بهداشت محيطفي كاآگاهي نا             

  عدم فعاليت بهورز زن در مسائل بهداشت محيط   

  نبود كارشناس بهداشت محيط فعال

  باال بودن هزينه حفر چاه                                        

  ...)كميته امداد، بهزيستي و(عدم همكاري ساير ارگانهاي ذيربط                       

           عدم همكاري پزشك درمورد مسأله مورد نظر

                             عدم وجود پيگيري بهورز وكارشناس تارفع كامل مشكل

  مشكالت اقتصادي                                   كاركنان و پرسنل بهداشتي

  

 

  

   

وجود فعاليتهای غير 
اشت



 
 

  

  

  

  

  

  

 

  تعداد خانوارهايي كه دفع غير بهداشتي  فاضالب دارند
تعداد كل خانوارها 10   

 

يزدل   100 9/2   

  

حسين آباد   100 9/68   

  

  

 

 

   

تعداد خانواربادفع   تعداد كل خانوار  عنوان
  غيربهداشتي فاضالب

درصد خانوارها 
بادفع غيربهداشتي 

  فاضالب
  %2/9  70  755  يزدل

  %68/9  50  516  حسين آباد



 
 

  محدود كردن علل 

  فهرست عللي كه روي آنها كار خواهد شد 

 عدم پيگيري بهورزان و كارشناس بهداشت محيط جهت جلب همكاري شورا ودهيار -

 عدم تشكيل جلسه شوراي بهداشتي به صورت ماهيانه  -

 و دهيار عدم آشنائيت بهورزان وپرسنل با شرح وظايف شوراي -

  
  »جدول اولويت بندي و انتخاب « 

  

  موارد ارتقاء
  معيارهاي انتخاب

تأثير آن
  بر فرآيند

آسان
  بودن

كم هزينه 
  بودن

بي نياز ي به افراد 
  خارج از سازمان

جمع 
  امتيازات

درجه اولويت 
  موارد ارتقاء

پيگيري بهورزان و كارشناس بهداشت محيط جهت جلب وهمكاري 
  1  11  2  3  3  3  شورا ودهيار

  2  8  1  2  2  3  تشكيل جلسه شوراي بهداشتي به صورت ماهيانه 
  2  8  2  1  2  3  برخورد  قانوني با افرادي كه دفع غير بهداشتي فاضالب د ارند

  3  7  1  2  1  3  آموزش به خانوارها براي فوائد دفع صحيح فاضالب
  

  » برنامه اجرايي« 
  : عنوان ارتقاء 

 وكارشناسان بهداشت محيط جهت جلب همكاري شورا ودهيارعم پيگيري بهورزان  -

 عدم تشكيل جلسه شورا بهداشتي به صورت ماهيانه  -

 عدم آشنائيت بهورزان از شرح وظائف شورا ودهيار -

شروع وپايان   مجري يا مجريان  فعاليتهاي ونحوه ارزيابي آنها
  مالحظات  محل اجرا  فعاليت

 توجيه نمودن دهيارو توجيه نمودن اعضاي شورا اسالمي .1
توجيه نمودن پزشك و كارشناس بهداشت محيط . 2

  منطقه وكاردان بيماريها 
  تشكيل جلسه هماهنگي با پزشك . 3
  شورا بهداشتي روستا اعضاءتعيين . 4 
  تعيين تاريخ جلسه شورا بهداشتي روستا. 5
  تهيه و ارسال دعوت نامه براي اعضاء روستا . 6
  توجيه اعضا شورا بهداشتي روستا . 7
تشكيل جلسه شورا بهداشتي با حضور پزشك . 8

  وكارشناس بهداشت محيط وكاردان بيماريهاي منطقه 
 تشكيل جلسه شوار بهداشتي با حضور كليه اعضاء . 9

تشكيل جلسات آموزشي گروهي براي افزايش  -10
  آگاهي مردم 

  آموزش چهره به چهره به مردم -11
افرادي كه پس ازآموزش فاضالب را بهداشتي  اخطار به

  . ننموده اند 
  برخورد قانوني با اين  افراد -12

 بهورزان وكارشناسان بهداشت محيط منطقه 
  بهورزان

  
  بهورزان

  
  بهورز، پزشك ، كارشناس بهداشت محيط

  بهورزان
  بهورزان

  بهورز، پزشك ، كارشناس بهداشت محيط
  بهورزان

  
 بهداشت محيط بهورز، پزشك ، كارشناس

  بهورزان
  بهورزان

خانه بهداشت حسين   1/4/90
  آباد و يزدل

  



 
 

 


