


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



۹۳/۸/۸ محيط بهداشت وكارشناسان كاردانان هماهنگي ماهيانه جلسه برگزاري

۹۳/۸/۲۵ تاريخ در وكار محيط سالمت بازرسي جامع سامانه جلسه برگزاري

 ۹۳/۸/۴ تاريخ در عامل غير وپدافند بحران مديريت جلسه در شركت

۹۳/۸/۱۸ تاريخ در ايمن جامعه تخصصي كميته جلسه در شركت

 در اقدام و پيگيري و عرضه سطح در غذايي مواد كيفي كنترل انجام و ريزي برنامه
  نامطلوب موارد خصوص

 غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز از بازديد تشديد طرح اجراي جهت ريزي برنامه
  اداري غير ساعات در )حساس(

  و شهر سفيد درماني بهداشتي مركز محيط بهداشت واحد از پايش و نظارت
جواداالئمه بهداشت هاي خانه
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 و ابوزيدآباد درماني بهداشتي مركز محيط بهداشت واحد از پايش و نظارت
پوشش تحت بهداشت هاي خانه
 جامع سامانه در روستائي و شهري شبكه آب باقيمانده كلر ميزان نتايج روزانه ثبت

  محيط بهداشت بازرسي مديريت
 ، بيمارستانها ، نظامي اماكن خصوصي، بخش در آب ميكروبي برداريهاي نمونه انجام

  شبكه غير و شبكه بخش در كنها شيرين آب ،  صنايع و
 هاي برنامه هاي زمينه در تابعه هاي واحد از ارسالي شاخصهاي تحليل و تجزيه

  عمومي اماكن و غذايي مواد توزيع و تهيه مراكز غذا ، آب : شامل محيط بهداشت
  شبكه ستاد در مرتب بطور سامانه در شده ثبت هاي باقيمانده كلر دقيق  بررسي
ها وخانه مراكز به شده مشاهده نواقص واعالم
 ومعايب باقيمانده كلر بودن نامطلوب خصوص در وشهري روستايي آبفاي با مكاتبه
آبرساني شبكه
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 واحد كارشناسان با دانشگاه رئيس درنشست شركت
۹۳/۸/۲۰ تاريخ در محيط بهداشت

مركزي بخش بهداشتي شوراي جلسه برگزاري

 غير غذائي ماده كيلوگرم ۸۲۵ از بيش ضبط و كشف
مصرف قابل

از متشكل گذشته تاريخ غذائي ماده قلم ۳۶ تعداد 
 از بيش وزن به كلوچه و عرقيات ، نوشيدني انواع
  و آشاميدني مواد ليتر ۶۲۰ بر مشتمل و كيلوگرم ۸۲۵
 ريال ميليون ۳۶  بر بالغ خوردني مواد كيلوگرم ۲۰۵
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۱۳۹۳گزارش عملكرد بازرسين بهداشت محيط شهرستان آران و بيدگل در ماه محرم
تعدادفعاليت رديف
حجم فعاليتعنوان فعاليترديف

۶تعداد جلسات آموزشي گروهي برگزار شده در مساجد، تكايا و حسينيه ها  ۱
۱۷۴تعداد كل مساجد،تكايا و حسينيه هاي تحت پوشش۲
۹۷تعداد موارد بازديد از  مساجد، تكايا و حسينيه ها۳ ۹۷تعداد موارد بازديد از  مساجد، تكايا و حسينيه ها۳
۱۲۶تعداد كارت بهداشت صادر شده براي افراد موضوع اين دستورالعمل۴
۴۵تعداد موارد كنترل عرضه موادغذايي مربوط به مراسم ۵
۳تعداد موارد نمونه برداري از مواد غذايي از اماكن موضوع اين دستورالعمل  ۶
۸تعداد موارد نمونه برداري از آب اماكن موضوع اين دستورالعمل۷

تعداد موارد جديد نصب سيستم صابون مايع دستشويي در اماكن موضوع اين  ۸
۶دستورالعمل

۵۰تعداد موارد نظارت بر توزيع مواد غذايي۹
۵تعداد موارد رسيدگي به شكايات بهداشتي۱۰



تعدادفعاليت رديف
۵۱۴مواد غذايي بازديد از مراكز تهيه وتوزيع۱

۱۹۸بازديد از اماكن عمومي۲

۳
كلر سنجي شهري

۲۶۹كل

۲۶۴مطلوب

كل۴ ۴
كلر سنجي  روستايي

۲۳۵كل

۲۱۰مطلوب

۵معرفي به دادگاه۵

۲۶اخطاريه صادر شده۶
۷۶نامه هاي وارده به بهداشت محيط۷
۵۳محيط نامه هاي صادره از بهداشت۸
۹۶نامه هاي داخلي بهداشت محيط۹



مبلغ دريافتيتعدادفعاليت رديف

هزار ريال ۲۲۲۱۵۱۵۰معاينه پزشكي صدور كارت۱۰

هزار ريال ۱۱۲۶۵۰صدور صالحيت بهداشتي۱۱

-۱۸۰۹)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲ -۱۸۰۹)كيلوگرم( آوري شده  اجناس تاريخ گذشته و فاسد جمع۱۲

-۱مراكز و اماكن  تعطيل شده۱۳

-۲۲به شكايات مردمي رسيدگي۱۴

-۳۰نمونه برداري مواد غذايي۱۵



تعدادفعاليت  رديف

۱۶
برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه

)  شهري(

۲۱كل

۲۱مطلوب

۹كل
۱۷

برداري آب جهت آزمايشات باكيريولوژي   نمونه
)روستايي( 

۹كل

۹مطلوب

۱۸
برداري آب جهت آزمايشات باكتريولوژي نمونه

)كشي ساير موارد غير لوله( 

۱۵كل

۱۴مطلوب




