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  :بيان فرصت 
كاهش و حذف خانوارهايي كه جمع آوري و دفع غير بهداشتي زباله دارند فرصتي فراهم است فرايند با شناسايي خانوارها شروع براي ارتقاء فرايند 

   و به حذف اين خانوارها ختم مي شود 

جاري موجب نارضايتي مردم ، آلودگي محيط زيست ، نا زيبا شدن مشكل ظاهري روستا ، شيوع بيماري هاي عفوني وانگلي تغيير ديد فرايند 
ونگرش مردم در مورد عملكرد مسئولين بهداشتي و جذب سگهاي ولگرد و جوندگان مي شود و ارتقاء آن موجب رضايت مردم ، جلوگيري از 

با شدن شكل ظاهري روستا و جلوگيري از بروز و شيوع بيماريهاي عفوني وانگلي و عدم جذب سگهاي ولگرد و آلودگي محيط زيست و نازي
 جوندگان همچنين نگرش مثبت مردم نسبت به عملكرد مسئولين بهداشتي و اعتماد به آنها خواهد شد كه به نفع سالمت خود خانوارها واطرافيان

  مي باشد وبقيه مردم وهمچنين مسئولين بهداشتي 

  : ارتقاء فرايند به دالئل ذيل حائز اهميت است 
 سطح سالمت مردم روستا ارتقاء  - 
 جلوگيري از بروز وشيوع بيماريهاي عفوني انگلي  - 
 باعث كاهش هزينه واتالف وقت درسيستم جهت رسيدگي به بيماران عفوني وانگلي مي شود  - 
 جلوگيري از افزايش خانوارهايي كه دفع بهداشتي زباله دارند  - 

  
  

 :اعضاء تيم ارتقاء فرايند
 

 ) خانم مهندس زهره رجبي( مدير آموزشگاه بهورزي  -1

 )دكتر مازيار سعيديان( پزشك مسئول مركز بهداشتي درماني ازوار -2

 )خانم زهره فالح ( كاردان بهداشت محيط منطقه  -3

 )آقاي قاضي  (بخشدارمحترم بخش برزك  -4

 ) مهندس حيدري ( دهيار محترم روستاي ويدوج  -5

 ) خانم نصراهللا زاده  -آقاي سلطاني( بهورز خانه بهداشت ويدوج  -6

 ) مهندس سلطاني( نماينده محترم واحد بهداشت محيط شهرستان  -7
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  »نمودار جريان فرايند« 
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آموزش به خانوارهايي كه اقدام به جمع
آوري و دفع غير بهداشتيي زباله          

 مي كنند

آيا اين خانوارها طي
  آموزش تغير رفتا دارند؟

صدور اخطاريه توسط كارشناس 
 بهداشت محيط

دريافت اخطاريه آيا طي 
 تغير رفتار دادند

هماهنگي و همكاري بين 
 بخشي

جمع آوري ودفع بهداشتي
 زباله از منازل

پيگيري جهت تشكيل جلسه شوراي 
 بهداشتي روستاي ويدوج

آيا جلسه شوراي 
بهداشتي تشكيل مي 

توجيه نمودن اعضاي 
 شوراي بهداشتي



 
 

  تعريف سنجش

  25/7/90 خواهد شد؟ اولين گزاش چه زماني آماده - 

 مي كنند فروش زباله درمنزل خودآمار وجزئيات وضعيت كساني كه اقدام به جمع آوري و  جمع آوري خواهدشد؟ چيزيچه  - 

بازديد منازل در آمارگيري و رسيدگي و بررسي شكايات مردمي و فرمهاي  طي چگونه داده ها جمع آوري خواهد شد ؟ - 

 بهداشت محيط خانوارها

 خانه بهداشت ويدوج بهورزان ؟ دادها را جمع آوري خواهد كرد چه كسي - 

  25/3/90جمع آوري داده ها كي شروع خواهد شد ؟  - 

 بهورزان خانه بهداشت ويدوجد؟ كرخواهد را تهيه گزارش  چه كسي - 

 توسط فرمها ، درصد و جداول و نمودارهاي مربوطه ؟ داده ها چگونه گزارش خواهد شد  - 

 طي يكماه چه مدت داده ها جمع آوري خواهد شد؟ - 

 »نمودار همگرايي « 

  كاهش سطح آگاهي  عوامل اقتصادي عملكرد كاركنان و مسئولين بهداشتي  عوامل روحي رواني رديف

   غل هاي كاذببه داشتن شتمايل     -   1

2  
كمبود حمايتهاي جامعه از اين 

  افراد
  عدم آموزش كافي به مردم    ضعف عملكرد بهورزان قبلي 

  عدم امكان اشتغال در روستا  عدم نظارت كارشناسان بهداشت محيط  كمبودهاي عاطفي خانوادگي  3

عدم آگاهي خانوارها از 

خطرات جمع آوري زباله 

  در منزل

  عدم پيگيري كاركنان     4
كم ناشي از كشاورزي  درآمدهاي

  و قاليبافي در روستا
  

5  
عادت به جمع آوري زباله در

  منزل

بهداشتي و عدم  شورايضعف در تشكيل 

  همكاري با بهورزان

درآمد نسبتاً خوب ناشي از فروش 

  )زباله(طالي كثيف 

وجود اعتقادات ونگرشهاي 

  غلط



 
 

  »نمودار علت و معلول ، استخوان ماهي« 

  عوامل اقتصادي                                                                              عوامل روحي رواني   

  )كمبود شغل مناسب (اشتغال در روستا امكان عدم                                                                      رادكمبود حمايتهاي جامعه از اين اف                                                            

      درآمدهاي كم ناشي ازكشاورزي وقاليبافي               )دوشغله بودن(تمايل به داشتن شغلهاي كاذب         

  درآمد نسبتاً خوب ناشي از فروش زباله                                                                                                                                                                 كمبود هاي عاطفي خانوادگي               

                                               عادت به جمع آوري زباله در منزل           

                                                                                                                                

  شوراي بهداشتي و عم همكاري بهورزان تشكيل ضعف در                                                              
             ضعف عملكرد بهورزان قبلي              وجود اعتقادات و نگرشهاي غلط

                                                    شركت دركالسهاي آموزشيبه  تمايلكاهش                                عدم آگاهي خانوارها از خطرات جمع آوري
  بهداشت محيط عدم نظارت كارشناسي                                                                                                                                                    )...آتش سوزي ، حشرات و (زباله در منزل 

                                              عدم پيگيري كاركنان                                                                                     عدم اموزش كافي به مردم     

  
  ومسئولين بهداشتعملكرد كاركنان                       كاهش سطح آگاهي                                            

ت 
زياف

با
ش

رو
وف

 
 از 

ضي
ط بع

وس
له ت

زبا
وج

ويد
ي 

اها
وست

ر ر
ا د

ره
نوا

خا
 



 
 

 كاهش و حذف خانوارهايي كه اقدام به جمع آوري و دفع غير بهداشتي زباله دارند: نام فرايند 

  »جدول اولويت بندي و انتخاب « 

  موارد ارتقاء
  معيارهاي انتخاب

قابليت
  اجرا

حصول نتيجه
  كوتاه مدت

هزينه 
جمع   اثر بخشي  كم

  امتيازات
درجه اولويت موارد 

  ارتقاء
  3  10  3  3  2  2  اصالح اعتقادات ونگرش هاي غلط 

  2  12  3  3  3  3  استمرار نظارت كارشناسان بهداشت محيط

  1  13  4  3  4  2  تشكيل جلسات شوراي بهداشتي

  1  13  3  3  3  4  نظارت وپيگيري كاركنان

  »برنامه اجرايي« 

  استمرار پيگيري كاركنان خانه بهداشت  :عنوان ارتقاء 

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

        بهورز  تعيين اعضاي جلسه شوراي بهداشت 1

        بهورز  توجيه نمودن اعضاي شورا جهت شركت در جلسه 2

        بهورز و پزشك  زمانهاي برگزاري جلساتتعيين  3

        پزشك و بهورز  ارسال دعوتنامه جهت حضور در جلسه 4

        بهورز  تشكيل جلسه ونقد و بررسي مسئله  5

        بهورز  مشخص نمودن وظيفه و اقدام هريك از اعضاء مورد نظر 6

        بهورز  پيگيري مصوبات در جلسه 7

        بهورز  بهداشتي زباله شناسايي خانوارها با دفع غير 8

        بهورز  پيگيري درب منازل اين خانوارها 9

        بهورز  ارائه گزارش وكارشناس بهداشت محيط در زمينه پيگيريها 10

        بهورز وكارشناس محيط  اخطاريه مجدد درصورت عدم همكاري و تغيير رفتار 11

        بهورز  درخواست بازديداز محل مورد نظر توسط كارشناس محيط 12

        بهورز وكارشناس محيط  پيگيري به اتفاق كارشناس بهداشت محيط و بازديد از محل 13
                                                                            

  
: خانمها  ، اعضاي شوراي حل اختالف ) دهيار(حيدري ) بهورز ( ، سلطاني ) كاردان بيماريها(، شائمي ) پزشك مركز (سعيديان :  آقايان :  تيم ارتقاء 

 منازل خانوارهايي كه اقدام به جمع آوري دفع غير بهداشتي زباله مي كنند: محل اجرا  )بهورز(، نصراله زاده )كارشناس بهداشت محيط ( فالح 


