
 

 (1393)13 ماده طبق شهرتاکستان راهی بین اماکن محیطی بهداشت وضعیت بررسی

 

 جمعه امام دکتر  ** طاهرخانی امیرمسعود*

 

 قزوین پزشکی علوم ،دانشگاه محیط بهداشت كارشناسي آموخته دانش *

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه ، پیراپزشكي و بهداشت دانشكده استادیار **

 بسیار مسافران سالمت جهت به راهی بین و اي جاده آمد و رفت پر مسیرهاي در غذایی مواد توزیع هاي محل بهداشت :مقدمه

 ناپذیر اجتناب بهداشتی قوانین اعمال ، مردم سالمت وحفظ راهی بین اماکن در بهداشت سطح ارتقاء جهت است حائز اهمیت

 یا رفع جهت در تالش و نظر مورد مکان بهداشتی نواقص شناسایی همچنین و قانون کامل شناخت قانون اعمال الزمه .باشد می

 .میباشد ... و آموزش با آنها حداقل رساندن به

 و خوردنی غذایی، مواد قانون 13 ماده قانون اعمال با تاکستان شهر در راهی بین اماکن در کنترلی هاي اولویت تعیین: هدف

 غذا و آب از منتقله بیماریهاي ،کنترل زیست محیط سازي وسالم سالمت سطح ارتقاء هدف با آن فصول مقایسه آشامیدنی و

 شد. ناسالم انجام

 انجام وتحلیلی میدانی بازدید صورت به باشد که می)فصلی(خاص زمانی دوره یک ودر مقطعی مطالعه روش: کار روش و مواد

 آن خروجی که باشد، می بهداشت ،بازرس کارشناسی دید با راهی بین اماکن در 13 ماده قانون اعمال روش شامل گیرد و می

 تاکستان به منتهی جاده مسیر رستورانهاي کلیه از بازدید با.باشد می جامعه سالمت حفظ نهایت در و نواقص بهداشتی رفع

 هاي شاخص مقایسه و تاکستان راهی بین اماکن درکلیه 13 ماده فصول بررسی .است شده انجام آنها بهداشت محیطی وبررسی

 گرفته نظر در آیتم چند 13 ماده از هرفصل براي ابتدا ،که راهی بین امکنه 22 براي 13 ماده نامه آیین از تکمیل پس که آماري

 اي مقایسه صورت به و آمده در درصد صورت به)تطابق عدم و نامه آیین مطابق جداگانه)براساس به صورت فصل هر ایتم و شده

 است. شده بررسی

 بهداشت وضعیت که شد مشخص شده تکمیل 13 ماده وفرم بازدید که)رستوران(تاکستان راهی بین امکنه 22 از :ها یافته

 می بازي راهی بین اماکن در پخته و خام از اعم غذایی مواد داري نگه و توزیع و تهیه در که مهمی بسیار نقش به با توجه فردي

 شاخص و باشد ( می75/86ساختمانی ) وضعیت که است حالی در این(، 25/59) است باالتر متوسط سطح از کمی تنها کند

 بهداشت ازلحاظ بررسی این در نیز بزرگ و شیک بسیار هاي رستوران حتی که کرد بیان اینگونه توان کل، می در دارد را باالتري

 بازرس کنترل وتحت است مستندات جزو چون ساختمانی وضعیت است مشخص ها بررسی از مناسبی نداشتند وضعیت فردي

 این در .دارد کاري وجدان و بازرس برخورد بازرس، نحوه آموزش به بسته کار، حین بهداشت ولی رعایت است باالتر میباشد

 .است شده ارائه فردي بهداشت ارتقا شاخص کاربردي راهکارهاي مطالعه

 



 

 

رستوران  هر متوسط طور به شده راهی بین اماکن از بهداشت مرکز نظر زیر که بازدیدهایی به توجه با:گیري نتیجه و بحث

 چه)آب برداري نمونه آنها از و شده تکمیل آنها براي 13 ماده نامه آیین فرمهاي و شده بازدید بار 8 سال بارودر2 فصلی

 بهداشت بازرس که اقداماتی سایر و(شیمیایی چه و میکروبی چه)غذایی مواد برداري نمونه و(شیمیایی چه باکتریولوژیکی و

 بهداشت رعایت توان می است داده انجام فردي بهداشت رعایت آموزش جمله از راهی بین متصدي رستوران یک براي محیط

 .داد ارتقا و کرده قابل کنترل اماکن اینگونه در را فردي

 بهداشتی مرکز -راهی بین اماکن -وبهداشتی آرایشی ، آشامیدنی خوردنی، مواد قانون 13 ماده اجرائی نامه آئین :کلیدي کلمات

 بهداشت بازرس-فردي بهداشت -درمانی

 


