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  غالمرضا احدي، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی : مجري پروژه

  پور، دکتري پزشکی،کامل شاد: ناظر طرح 
  سید علیرضا خونساري، دکتري پزشکی، معاون اجرایی معاونت بهداشتیپیام گزار سالمت :  
  فرشید غیاثوند غیاثی -آرزو فرخی - شهریار احدي -کامبیز غفاري اصل -حمید گلناري پروژه:  همکاران اصلی

  
  نتایج پروژه:

  
وزش کودکان در سنین پایین تعداد مهدکودکها در سطح کشور روبه فزونی گذاشته با توجه به شمار روزافزون بانوان شاغل و اهمیت آم

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند ، بدین سبب سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سالمت است. از سویی 
 خوردار است چرا که : توجه به بهداشت این گروه از اهمیت ویژه اي  بر حال و آینده جامعه است .

  بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند . . 1
 به دلیل کامل نشدن مهارت ها و شرایط سنی ، آسیب پذیر و در معرض ابتالء به بیماریهاي عفونی خطرناك هستند . 2

  پایه گذاري رفتارهاي بهداشتی در این سنین صورت می گیرد . . 3
  معرض خطر حوادث ، سوانح و نیز خشونت هستند. از مهمترین گروههاي در . 4

 57ابتدا با توجه به نبود اطالعات در خصوص وضعیت بهداشتی مهد کودکها با بهره گیري از نظر متخصصین و ذینفعان اقدام به ایجاد
مهد  90محیط براي شاخص براي ارزیابی مهدکودکهاي شهري گردید.این شاخصها به صورت چک لیست توسط بازرسان باتجربه بهداشت 

  کودك شهري استان قزوین تکمیل گردید. 
  : در این بررسی چهار مشکل اول و عمده مهدکودکها مشخص گردید:نتایج

  % مهد کودکها از وسایل بازي غیر استاندارد استفاده می نمایند.85 - 
  % مهد کودکها داراي راه پله هاي غیر ایمن می باشند.17 - 
  بسه و لوازم پارچه اي مانند حوله ملحفه و روبالشی کثیف استفاده می نمایند. % مهد کودکها از ال40 - 
 % مهد کودکها از لحاف، پتو، تشک،بالش و تختخواب مستعمل و کثیف استفاده می نمایند.34 - 

  : نتیجه گیري و طراحی مداخالت
  مشکالت در راستاي محورهاي ذیل صورت گرفت:  با توجه به مشکالت موجود اقدام به طرح مداخله و پیشنهاداتی در خصوص رفع   
  آموزش در دو راستاي کارکنان مهد کودکها و بازرسان دستگاههاي ناظر - 1
  نظارت : در حین صدور مجوز و  بازدید در حین فعالیت مهد کودك - 2
  همکاري بین بخشی میان دستگاههاي ناظر - 3
  
  

  مهدکودکها و طراحی مداخالت بررسی وضعیت بهداشتی (فیزیکی) نوان پروژه:ع


