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 جمعيت و مناطق تحت پوشش
شده و هر يك از اين نواحي تحت پوشش يكي از سه دانشگاه علوم پزشکي جغرافياي سالمت به سه ناحيه عمده تقسيم ازنظراستان تهران، 

شده در شهر ععلوم پزشکي واق يهادانشگاهبندي مناطق تحت پوشش هريك از تهران، شهيد بهشتي و ايران قرارگرفته است. مبناي تقسيم

طور پزشكي تهران بهاي كه دانشگاه علوم هاي آن است. بر اين اساس منطقهبندي شهرستانتهران تقسيمات مناطق شهرداري تهران و تقسيم

 4و  3و نواحي  20، 19، 17، 16، 11، 10دار نظارت و ارائه خدمات بهداشتي به مردم آن است، شامل مناطق شهرداري مستقيم عهده

تحت نظارت  شهر است. مراکز خدمات جامع سالمت )شهري و روستايي(هاي ري و اسالمو جمعيت ساكن شهرستان 15داري منطقه شهر

تهران جنوب و درمان مركز بهداشت و  ري ،شهراسالمهاي شهرستاندانشگاه علوم پزشكي تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان 

هاي هدف( مبتني هاي سني و گروهبر مبناي گروهابالغي )هاي خدمات جديد اوليه سالمت در قالب بسته هايو مراقبتخدمات . قرار دارند

ترين واحدهاي ارائه خدمت )خانه بهداشت و مراکز روستايي( در مناطق حوزه بهداشت توسط محيطيهاي تحول سالمت در بر برنامه

ارائه  هاآنها و مراكز وابسته به شبكهاين توسط  نشينق شهري و نيز مناطق حاشيههاي سالمت و مراکز شهري( در مناطروستايي و )پايگاه

و ضريب تصحيح مركز آمار ايران  1396بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  شود.مي

 

 1396برآورد جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مركز آمار ايران در سال  -1-5جدول 

 كل مرد زن

1,465,627 1,512,449 2,978,076 

 

 1396شده از جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال انجام سرشماري -2-5جدول 

 اطالعات مركز آمار ايران ها*شبكه سرشماري شهرستان

 205,817 119,806 جمعيت روستايي ري

 36,970 45,165 شهرجمعيت روستايي اسالم

 33,106 27,079 جمعيت روستايي جنوب

 275,893 192,050 هاجمعيت روستايي سرشماري شده توسط شبكه

 نفر مغايرت دارد. 275,893است كه با اطالعات مركز آمار ايران از جمعيت روستايي اين آمار بر اساس اطالعات معاونت بهداشت از جمعيت روستايي  *

 
 دهند.(درماني را در سطح شهر تهران و خارج منطقه تحت پوشش نشان مي يآموزش يهامارستانيبهاي آبي پراكندگي دايره) نقشه مناطق تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه -1-5شكل 
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 یاوليه بهداشت یهاراقبتدهنده ممراکز ارائه
منطقه  4و  3و نواحي  20عالوه منطقه با پوشش شهرستان ري بهري ]شهر[، با پوشش شهرستان اسالمشهر ]سه شبكه بهداشت و درمان اسالم

گي به و بخش آفتاب[ وظيفه نظارت و رسيد 19، 17، 16، 11، 10با پوشش مناطق تهران ][ و مركز بهداشت جنوب 1شهرداري تهران 15

، مركز خدمات جامع سالمت شهري 65ها، دارند. در اين شبكهرا در مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه، بر عهده يدرمانيخدمات بهداشت

فعال، وظيفه ارائه خدمات مربوط به  مهير ضميغپايگاه سالمت ضميمه و  210خانه بهداشت و  44مركز خدمات جامع سالمت روستايي،  14

رفتاري، بهداشت جنسي  يهايماريبمركز مشاوره  5دار هستند. همچنين اوليه سالمت را به جمعيت تحت پوشش دانشگاه عهدههاي مراقبت

بهداشت و درمان ري(  مرکز در شبكه 2شهر و بهداشت و درمان اسالم مرکز در شبكه 1مركز در مركز بهداشت جنوب و  2و بارداري )

 فعال هستند.
 1396هاي بهداشت و درمان دانشگاه در سال هاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوشش شبكهدهنده مراقبترائهمراكز ا -3-5جدول 

 شبكه / مركز

 تعداد خانه

 بهداشت

 تعداد مراكز خدمات

 جامع سالمت )روستا(

 تعداد مراكز خدمات

 جامع سالمت )شهري(

 پايگاه سالمت

 )ضميمه و غير ضميمه(

 كل

 واحدهاي تابعه

 موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب

 74 74 42 42 14 14 5 5 13 13 شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر

 116 117 62 62 19 19 8 9 27 27 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري

 143 143 106 106 32 32 1 1 4 4 مركز بهداشت جنوب تهران

 333 334 210 210 65 65 14 15 44 44 كل

 
 بهداشت و درمان یهاشبكه یعمليات یواحدها

 

 1396در سال  تحت پوشش دانشگاههاي بهداشت و درمان شبكهواحدهاي عملياتي  -4-5جدول 

 واحد( 239) واحدهاي عملياتي موجود در مناطق شهري -1
 پايگاه سالمت شهري 182 •

 يمرکز خدمات جامع سالمت شهر 57 •

 واحد( 19) ود در مناطق شهري روستاييواحدهاي عملياتي موج -2

 شهري روستايي مرکز خدمات جامع سالمت 5 •

 روزي شهري روستاييمرکز خدمات جامع سالمت شبانه 3 •

 روستايي -پايگاه شهري 11 •

 (واحد 75واحدهاي عملياتي موجود در مناطق روستايي) -3

 خانه بهداشت 44 •

 پايگاه سالمت روستايي 17 •

 روستايي مرکز خدمات جامع سالمت 14 •

 واحد( 8) دهنده خدمت موجودساير واحدهاي ارائه -4

 مركز تسهيالت زايماني 1 •

 المللي امام خمينيپايگاه مراقبت مرزي مستقر در فرودگاه بين 1 •

 هاي رفتاري، بهداشت جنسي و بارداريمرکز مشاوره بيماري 5 •

 مرکز آموزش بهورزي 2 •

                                                 
 مناطق تحت پوشش شهرداري تهران منفك و براي آن شهرداري مستقلي تأسيس شود. از 20محترم وزيران مقرر گرديده منطقه  هيأت 28/4/9113ه بنا به مصوبه مورخ -1

 .ستا دانشگاه اطالعاتمديريت آمار و فناوري شده توسط عيت اعالماعداد ذكرشده در اين گزارش براي جمعيت، بر مبناي جم -2
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 سالمت خدمات جامعبه مراجعين مراکز  یخدمات سرپاي
 

 

مراكدز خددمات جدامع    دهدد.  ها را به تفکيک ارائه خدمات سرپايی نشان ميمراكز خدمات جامع سالمت فعال هر يك از شبكه 5-5جدول 

)پزشكي عمومي، دندانپزشكي]عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصي زنان و زايمان، تخصصدي روان  در سه حوزه  سالمت

)مراقب سالمت، مامدا، بهدورز، کارشدناس بهداشدت روان و کارشدناس      ي پوست و مو(، پزشكي، تخصصي طب كار و تخصص

 كنند.)آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه( به مراجعين خود ارائه خدمت ميتغذيه( و 

 
 1396درمان به تفکيک ارائه خدمات سرپايی در سال  های بهداشت وروستايي و روستايي شبکهمراکز خدمات جامع سالمت شهری، شهري -5-5جدول 

 خدمات

 ري جنوب]تهران[ شهراسالم

 شهري
 شهري

 روستايي 
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي 
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي 
 روستايي

 

          عمومي

          دندانپزشک عمومي

 - -  - - - - - - متخصص اطفال

 - -  - - - - - - متخصص پوست و مو

 - - - - - - - - - متخصص طب کار

 - -  - - - -  - متخصص روانپزشکي

 - -  -  - -  - متخصص زنان و زايمان

 )آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه(
         

 

  -        مراقب سالمت

          مامايی

  -   -   - - بهورز

          کارشناس بهداشت روان

          کارشناس تغذيه

 باشد.دهي ميگردد و در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش: در اين مراکز خدمات سرپايي ارائه مي✓

باشد.دهي نميگردد و قابل گزارشگردد ولي در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( ثبت نمي: در اين مراکز خدمات سرپايي ارائه مي 

 گردد.: در اين مراکز خدمات سرپايي فوق ارائه نمي-

 

بهداشدت،  شبكه  3مات جامع سالمت هر نفر مراجعين سرپايي به پزشك و تيم سالمت، توسط مراكز خد 3715797مجموعًا  ،1396 در سال

نفدر و پدس از آن پزشدك     2456280پذيرش شده و خدمات سرپايي به آنها ارائه شده است. بيشترين مراجعين مربوط به مراقدب سدالمت بدا    

 نفر بوده است. 279نفر و كمترين مراجعين هم مربوط به متخصص زنان و زايمان با  529481عمومي با 

روسدتايي و روسدتايي   يرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را در كل مراكز خدمات جامع سالمت شهري، شهريجزئيات آمارهاي پذ

 در ادامه گزارش در قالب جدول خالصه شده است.
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 1396خدمات جامع سالمت در سال  مراجعين مراكزشده و ثبت شده در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( به خدمات سرپايي ارائه -6-5جدول 

 خدمت تعداد اندكه خدمت گرفته يافراد شدهارائه خدمت نوع رديف

 1847211 529481 عمومي يپزشك 1

 47118 28969 ي]عمومي[دندانپزشك 2

 - - اطفال يتخصص 3

 300 279 زنان و زايمان يتخصص 4

 - - پزشكيروان يتخصص 5

 - - طب كار يتخصص 6

 - - پوست و مو يتخصص 7

 13419241 2456280 متمراقب سال 8

 2178805 427917 ماما 9

 641240 126842 بهورز 10

 77566 35149 كارشناس بهداشت روان 11

 194827 110880 كارشناس تغذيه 12

   آزمايشگاه 13

   پانسمان 14

   تزريقات 15

   داروخانه 16

 18406308 3715797 جمع كل

 :شود ولی خدمات مذکور در سامانه سيب ثبت نشده است.و تزريقات و داروخانه در تعدادی از مراکز شهری روستايی اين شبکه ارائه مي خدمات آزمايشگاه و پانسمان 

 

 1396خدمات جامع سالمت شهری در سال  مراجعين مراكزشده و ثبت شده در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( به خدمات سرپايي ارائه -7-5جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته شدهارائه متخد نوع رديف

 1406381 384425 عمومي يپزشك 1

 30454 18713 ي]عمومي[دندانپزشك 2

   اطفال يتخصص 3

 300 279 زنان و زايمان يتخصص 4

   پزشكيروان يتخصص 5

 - - طب كار يتخصص 6

   پوست و مو يتخصص 7

 12070638 2230652 مراقب سالمت 8

 2031314 378836 ماما 9

 - - بهورز 10

 59506 26351 كارشناس بهداشت روان 11

 153709 89502 كارشناس تغذيه 12

   آزمايشگاه 13

   پانسمان 14

   تزريقات 15

   داروخانه 16

 15752302 3128758 جمع كل

شدود ولدی خددمات مدذکور در     خدمات آزمايشگاه و پانسمان و تزريقات و داروخانه در تعدادی از مراکز شهری روستايی اين شبکه ارائده مدي   پزشكي، پوست و مو و همينطور: ويزيت پزشكان اطفال، روان

 سامانه سيب ثبت نشده است.
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 1396ری روستايی در سال خدمات جامع سالمت شه مراجعين مراكزشده و ثبت شده در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( به خدمات سرپايي ارائه -8-5جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته شدهارائه خدمت نوع رديف

 196875 68190 عمومي يپزشك 1

 7458 4910 ي]عمومي[دندانپزشك 2

 - - اطفال يتخصص 3

   زنان و زايمان يتخصص 4

   پزشكيروان يتخصص 5

 - - طب كار يتخصص 6

 - - پوست و مو يتخصص 7

 806924 133439 مراقب سالمت 8

 72272 22183 ماما 9

 195488 37571 بهورز 10

 8311 4409 كارشناس بهداشت روان 11

 26538 13604 كارشناس تغذيه 12

   آزمايشگاه 13

   پانسمان 14

   تزريقات 15

   داروخانه 16

 1313866 284306 جمع كل

،شدود ولدی خددمات مدذکور در سدامانه      خدمات آزمايشگاه و پانسمان و تزريقات و داروخانه در تعدادی از مراکز شهری روستايی اين شبکه ارائه ميپزشكي و همينطور روان : ويزيت پزشكان زنان و زايمان

 سيب ثبت نشده است.

 1396خدمات جامع سالمت روستايي در سال  مراجعين مراكزشده و ثبت شده در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( به خدمات سرپايي ارائه -9-5جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته شدهارائه خدمت نوع رديف

 243955 76866 عمومي يپزشك 1

 9206 5346 ي]عمومي[دندانپزشك 2

 - - اطفال يتخصص 3

 - - زنان و زايمان يتخصص 4

 - - پزشكيروان يتخصص 5

 - - طب كار يتخصص 6

 - - پوست و مو يتخصص 7

 541679 92189 مراقب سالمت 8

 75219 26898 ماما 9

 445752 89271 بهورز 10

 9749 4389 كارشناس بهداشت روان 11

 14580 7774 كارشناس تغذيه 12

   آزمايشگاه 13

   پانسمان 14

   تزريقات 15

   داروخانه 16

 1340140 302733 جمع كل

 :شود ولی خدمات مذکور در سامانه سيب ثبت نشده است.ه و پانسمان و تزريقات و داروخانه در تعدادی از مراکز شهری روستايی اين شبکه ارائه ميخدمات آزمايشگا 
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اختصاص  1396هاي مختلف خدمتي براي سال اند در حيطهجدول زير به ارائه تعداد خدمت به افرادي كه توسط پزشكان خدمت گرفته

ن در ادامه اين گزارش، مطابق جدول راهنماي ذيل اين صفحه به تشريح مجزاي عملكرد ساالنه مراكز جامع سالمت شهري، دارد. همچني

 ها خواهيم پرداخت.روستايي و روستايي براي هر يك از شبكهشهري
 1396در سال  هاي بهداشتكننده به پزشك در مراكز خدمات جامع سالمت شبكهتعداد خدمت افراد مراجعه -10-5جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته مركز/شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي

 پزشكي عمومي

 شهري

 659158 217221 جنوب]تهران[

 173195 46798 شهراسالم

 574028 120406 ري

 1406381 384425 كل

 روستاييشهري 

 40167 8953 جنوب]تهران[

 17397 10126 شهراسالم

 139311 49111 ري

 196875 68190 كل

 روستايي

 46973 11946 جنوب]تهران[

 44169 14647 شهراسالم

 152813 50273 ري

 243955 76866 كل

 دندانپزشكي

 )عمومي(

 شهري

 18650 11506 جنوب]تهران[

 2701 2063 شهراسالم

 9103 5144 ري

 30454 18713 كل

 روستاييشهري 

 2661 933 جنوب]تهران[

 483 452 شهراسالم

 4314 3525 ري

 7458 4910 كل

 روستايي

 2960 1667 جنوب]تهران[

 75 71 شهراسالم

 6171 3608 ري

 9206 5346 كل

 تخصصي اطفال

 شهري

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

   ري
   كل

 روستاييشهري 

 - - ب]تهران[جنو

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 روستايي

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل
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 1396هاي بهداشت در سال كننده به پزشك در مراكز خدمات جامع سالمت شبكهتعداد خدمت افراد مراجعه -10-5ادامه جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته بهداشتمركز/شبكه  نوع مراكز حيطه خدمتي

 تخصصي زنان و زايمان

 شهري

 300 279 جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

   ري

 300 279 كل

 روستاييشهري 

 - - جنوب]تهران[

   شهراسالم

 - - ري

   كل

 روستايي

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 شهري پزشكيتخصصي روان

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

   ري

   كل

 پزشكيتخصصي روان

 روستاييشهري 

 - - جنوب]تهران[

   شهراسالم

 - - ري

   كل

 روستايي

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 تخصصي طب كار

 شهري

 - - تهران[جنوب]

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 روستاييشهري 

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 روستايي

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل
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 1396هاي بهداشت در سال ع سالمت شبكهكننده به پزشك در مراكز خدمات جامتعداد خدمت افراد مراجعه -10-5ادامه جدول 

 تعداد خدمت اندافرادي كه خدمت گرفته مركز/شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي

 تخصصي پوست و مو

 شهري

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

   ري

   كل

 روستاييشهري 

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 روستايي

 - - جنوب]تهران[

 - - شهراسالم

 - - ري

 - - كل

 باشد.دهي ميگردد و در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش: در اين مراکز خدمات سرپايي ارائه مي✓

باشد.دهي نميگردد و قابل گزارشثبت نميگردد ولي در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( : در اين مراکز خدمات سرپايي ارائه مي 

 گردد.: در اين مراکز خدمات سرپايي فوق ارائه نمي-

 

 
 مراکز خدمات جامع سالمت یمراجعين سرپاي

 

 1396شهري و روستايي دانشگاه در سال  مركز خدمات جامع سالمتبار مراجعه( به سرپايي )تعداد مراجعين  -11-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
ارجاع پزشك خانواده  راجعه بهم

 مجموع پزشك خانواده پزشكدندان پزشك متخصص پزشك عمومي به متخصص

 983 418831 175244 3259 5567 234761 شهراسالم

 92 796543 24695 24271 1279 746298 جنوب تهران

 852 1080564 172072 19588 22752 866152 شهرري

 مجموع
 1927 2295938 372011 47118 29598 1847211 تعداد

 - 00/100 20/16 05/2 29/1 46/80 درصد
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 پزشك خانواده
 

مراکز خدمات جامع سالمت روستايي يا مت مراکز خدمات جامع سالخدماتي كه توسط شامل  هاي سالمت در سه سطحخدمات و مراقبت

و خدمات درمان تخصصي سرپايي يا بستري ، دنگردهاي بهداشت ارائه ميخانه شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و شهري روستايي و

ر ارجاع شدگان هاي پايه در اختياكه توسط واحدي در نظام سالمت با اولويت در چارچوب بيمه خدمات فوق تخصصي سرپايي يا بستري

مراکز خدمات خدماتي كه توسط يعني  پزشك خانواده، در نخستين سطح خدماتپذيرد. ، صورت ميگيرنداز سطوح اول و دوم قرار مي

دار ارائه خدمات عهدهگيرند، صورت ميهاي بهداشت و خانه شهري روستايي مراکز خدمات جامع سالمتروستايي يا  جامع سالمت

 .سالمتي است

 
 1396وضعيت موجود برنامه پزشك خانواده روستايي در سال  -12-5ل جدو

 نيروي انساني

 )نفر(
 تعداد مراكز

 مجري برنامه

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 تعداد آزمايشگاه

 طرف قرارداد

 تعداد راديولوژي

 طرف قرارداد
 جمعيت مشمول

 ايراني(روستايي )طرح بيمه 
 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي ماما پزشك

38 39 23 14 11 9 4 0 2 65103 

 

 

 

 1396پزشك خانواده مصوب و فعال و جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه در سال  -13-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد خانوارهاي تحت پوشش پزشك خانواده جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده پزشك خانواده روستايي

 روستايي شهري روستايي هزار نفر( 20زير شهري ) فعال صوبم

 12509 3798 45165 13296 14 15 شهراسالم

 8245 - 27079 - 5 7 جنوب تهران

 30776 4248 129715 14747 19 37 شهرري

 51530 8046 201959 28043 38 59 مجموع
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 اشتغال و آموزش بهورزان
 

 

 

 خانه بهداشت فعال 44بهورز شاغل در  97وجود  ▪

 1396ماه سال  در آبان يو جامع مختص دانش آموزان بهورز يانيآزمون پا يپس از برگزار يآموز بهورزنفر دانش 11 يليالتحصفارغ ▪

 ي.ان رشهرست يدر آموزشگاه بهورز

 .1396در طول سال  يشده قبلانجام يازسنجينبر اساس  يبهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشت يبازآموز انجام ▪

بهداشت حوزه معاونت بهداشت دانشگاه تهران مورخ  يهابهورزان شاغل در خانه ياز تمام يآزمون جامع بهورز يبرگزار ▪

15/11/1396 

 مرکز تابعهشاغل در سه شبکه /  سالمت نيمراقب از نفر 292 ي( برا11و  10و  9)دوره بدو خدمت  يآموزشدوره سه  يبرگزار ▪

 شاغل در سه شبکه / مرکز تابعه سالمت نبيمراق نفر از 292( جهت يو مهارتي )آسک يکتب يانيدوره آزمون پا سه يبرگزار ▪

و حدنصاب  14 يو آسکي )حدنصاب نمره آزمون کتب يکتب يهاشدگان آزمونقبولسالمت جهت  نيدوره مراقب انيپا يگواه صدور ▪

 است( 15 ينمره آسک

 

 *1396ماهه اول سال شهر, ري, مركز بهداشت جنوب طي ششاسالم يدرمانيهاي بهداشتشده در سطح شبكهپزشكان طرحي جذب -14-5جدول 

 مجموع پزشك طرحيدندان داروساز طرحي پزشك عمومي طرحي

 41 21 16 )جهت سپري نمودن ادامه طرح بعد از يك سال معرفي شدند( 4

هاي جدول قابل است و با توجه به اينكه تاكنون برنامه داوطلبانه سالمت در سامانه يكپارچه بهداشت )سيب( ايجاد نشده است ساير شاخص 1396ماهه اول سال مربوط به شش شده* الزم به ذكر است آمار درج

 حصول نيست.

 
 

 1396لغايت  1393اي هطي سالتوسط وزارت متبوع هاي آموزشي كشوري برگزارشده براي مربيان بهورزي كارگاه -15-5جدول 

 جمع كل هامربي بيماري مربي بهداشت محيط مربي بهداشت خانواده و مامايي مربي پرستاري ساعت/ مربي

 392 136 56 120 80 1393ساعت آموزشي در سال 

 96 16 16 32 32 1394ساعت آموزشي در سال 

 208 56 80 48 24 1395ساعت آموزشي در سال 

 - - - - - *1396ساعت آموزشي در سال 

 696 208 152 200 136 1396تا پايان سال  1393از سال 

 كالسي از سوي وزارت بهداشت براي مربيان بهورزي تشكيل نشده است. 1396*: طي سال 
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 1396بازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي در سال  -16-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد خانه

 لبهداشت فعا

 تعداد بهورزان

 شاغل

 ساعت( -نفراند )آموزش بهورزاني كه در جلسات گروهي بازآموزي شركت نمودهميزان 

 مجموع زمستان پاييز تابستان بهار

 3573 1234 755 724 860 59 27 شهرري

 1580 424 428 412 316 29 13 شهراسالم

 601 158 135 176 132 9 4 جنوب تهران

 5754 1816 1318 1312 1308 97 44 مجموع

 
 

 

 1396آموزش مراقبين سالمت در سال  -17-5جدول 

 شبكه/مركز
 مجموع ديده به تفكيك دوره (تعداد )نفرات آموزش

 11 دوره 10دوره  9دوره  8دوره  7دوره  6دوره  5دوره  4دوره  3دوره  2دوره  1دوره )نفر(

 378 40 28 46 30 25 37 43 40 39 36 14 شهرري

 232 21 26 23 10 4 0 30 45 19 29 25 شهراسالم

 519 22 49 37 50 56 60 71 57 54 52 11 جنوب تهران

 1129 83 103 106 90 85 97 144 142 112 117 50 مجموع

 
 

 جوانان و مدارس سالمت نوجوانان،
 

 1396-97ان معاينه شده به تفكيك مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي آموزتعداد دانش -18-5جدول 

 كل جنس مقطع
 معاينه شده

 درصد تعداد

 اول ابتدايي

 100 22872 22872 دختر

 100 24020 24020 پسر

 100 46892 46892 جمع

 پايه چهارم

 99 19932 20132 دختر

 97 20552 21187 پسر

 98 40484 41319 جمع

 تمپايه هف

 99 18587 18775 دختر

 95 18969 19942 پسر

 97 37556 38717 جمع

 پايه دهم

 100 15191 15191 دختر

 100 14791 14791 پسر

 100 29982 29982 جمع
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 1396-97جلسات آموزشي برگزارشده در هر يك از موضوعات مرتبط با سالمت نوجوانان, جوانان و مدارس در سال تحصيلي  -19-5جدول 
 كاركنان والدين پسر دختر تعداد موضوع رديف

 هاي غير واگيربيماري 1
 220 342 522 606 جلسه

 735 8542 142356 125456 نفر

 بهداشت فردي 2
 124 300 421 456 جلسه

 800 1145 21356 20564 نفر

 بلوغ 3
 456 922 820 1012 جلسه

 741 1203 17425 18720 نفر

 تغذيه 4
 356 700 851 900 جلسه

 890 457 61024 54789 نفر

 تحرک فيزيكي 5
 821 265 752 812 جلسه

 820 1124 22453 22568 نفر

 مقابله با آنفلوانزا 6
 320 215 145 185 جلسه

 685 983 14000 16201 نفر

 

 1396پوشش ارائه خدمات بهداشتي در مدارس در سال  -20-5جدول 

 مقطع
 زآمودانش مدارس

 درصد تحت پوشش كل درصد تحت پوشش كل

 100 223896 223896 100 578 578 ابتدايي

 97 94984 97921 83 273 332 اولمتوسطه 

 72 48647 67564 72 240 337 دوممتوسطه 

 

 1396-97اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -21-5جدول 

 نام واحد
 مدارس

 آموزانكل دانش
آموزان تعداد دانش

 مدارس مروج

تعداد كاركنان 

 مروج كل مدارس مروج

 353 24009 82207 57 313 شهراسالم

 741 61407 196818 140 646 جنوب تهران

 801 44633 110356 114 517 شهرري

 1895 130049 389381 311 1476 مجموع

 
 

 1396ابتدايي و اول متوسطه دوم در سال  آموزان پايه اولواكسيناسيون دانش -22-5جدول 

 موضوع
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 كل پسر دختر كل پسر دختر

 29982 14791 15191 46892 24020 22872 آموزانكل دانش

 29982 14791 15191 46892 24020 22872 آموزان واكسينه شدهدانش

 100 100 100 100 100 100 درصد(واكسن )ميزان پوشش 
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 1396-97 سال تحصيليشده در هاي آموزشي توزيعبسته -23-5جدول 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي رديف
 گروه هدف شكل رسانه

 كاركنان مدارس والدين آموزان يا جواناندانش كاركنان مراكز CDفيلم و  كتاب پمفلت پوستر

 * * * * * * * * پيشگيري از التور 1

 * * * * * * * * بهداشت روان 2

 * * * * * * * * خوني و آهن ياريپيشگيري از كم 3

 * * * * * * *  پيشگيري از پديكولوزيس 4

 * * * * * * * * آموزش تغذيه سالم 5

 * * * *   * * تحرک و فعاليت بدني 6

 * * * *   * * قليان و دخانيات 7

 * * * * * * * * ايدز 8

 * * * *  *   خود مراقبتي 9

 * * * *   * * بسيج كاهش مصرف نمك 10

 * * * * *  * * مرغتخم 11

 * * * *  * * * سرطان 12

 * * * * * * * * آنفلوانزا 13

 * * * *   * * آموز سالمدانش 14

 * * * * * * *  بهداشت دوران بلوغ 15

 * * * * * * *  سوانح و حوادث در مدرسه 16

 * * * * *    5-18 بسته خدمتي نوجوانان 17

 * * * *  * * * هاي قلبيپكيج پيشگيري از بيماري 18

 * * * * * * * * رفتارهاي پرخطر در نوجوانان 19

 * * * * * *   هاي اجتماعي جوانانمهارت 20

 * * * * * *   18-29بسته خدمتي نوجوانان  21

 * * * * * *   ازدواج مناسب براي جوانان 22

 

 1396-97مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي هر يك از آموزان [ دانشپديكولوزيس] معاينه شپش سر -24-5جدول 

 جنس مقطع
كل 

 آموزاندانش

مجموع  مقادير معاينه شده

 بهار زمستان پائيز معاينات

 ابتدايي

 198649 47765 62004 88880 110437 دختر

 185258 40706 61896 82656 113459 پسر

 383907 88471 123900 171536 223896 جمع

 متوسطه اول

 73769 17465 26516 29788 48420 دختر

 72202 16939 28182 27081 49501 پسر

 145971 34404 54698 56869 97921 جمع

 متوسطه دوم

 66090 17007 19282 29801 34875 دختر

 56224 14220 19805 22199 32689 پسر

 122314 31227 39087 52000 67564 جمع

 اند.آموزان دختر چندين نوبت معاينه شدهگانه دانشالزم به ذكر است در هر يك از مقاطع تحصيلي سه 
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 سالم و جمعيت یبارور
 

ر هاي جديد كشوهنگام ازدواج و باروري سالم است كه با توجه به سياست يهاآموزشبرنامه باروري سالم و جمعيت، مشتمل بر دو برنامه 

سداله متأهدل كده يكدي از      10-49در خصوص افزايش نرخ باروري، اهداف اين برنامه نيز تغييريافته است. شناسايي گروه هدف، يعني زندان  

فرزند، زوجيني كده  هاي تکماهه که منعي براي بارداري ندارند، خانواده 24-36مادران داراي فرزند باشند )فاكتورهاي مورداشاره را داشته 

منظدور  الزم جهدت فرزندد آوري، بده    يهدا آمدوزش اي براي فرزند آوري ندارندد( و ارائده   بيش از يک سال گذشته و برنامه هاآنج از ازدوا

 هاي برنامه باروري سالم است.شده با توجه به ارتقاء سالمت مادر و کودک از اولويتريزيهاي برنامهافزايش بارداري

هاي جدوان بدراي آغداز و    توانمندسازي زوج باهدفها، آموزش هنگام ازدواج و تداوم آموزش يهاکالسهمچنين ارتقاء کيفيت و کميت 

 برنامه است. يهاتيفعالادامه زندگي مشترک از اهم 
 1396هاي برنامه باروري سالم و جمعيت در دانشگاه در سال شاخص -25-5 جدول

 شبكه / مركز
كننده به مراجعه هازوجتعداد 

 واجمراكز مشاوره ازد

كننده در شركت هازوجتعداد 

 هاي آموزش هنگام ازدواجكالس

درصد زوجين 

 ديدهآموزش

 100 6517 6517 جنوب

 100 7362 7362 ري

 100 3554 3554 اسالمشهر

 100 17433 17433 مجموع

 رت داشته باشد.ين درصد مغاياستخراج خواهد شد و ممكن است با ا يتيرين تهران جهت پنل مداستا يو برا احوالثبتمتعاقباً بر اساس اطالعات  دهيدآموزشهاي * الزم به ذكر است درصد زوج 
 

 1396هاي آموزش هنگام ازدواج در سال كننده در كالستوزيع محتواهاي آموزشي تكميلي زوجين شركت -26-5جدول 

 شبكه / مركز
كننده در هاي شركتتعداد زوج

 كالس آموزش هنگام ازدواج

واج و روابط كتاب ازد

 عاطفي, زناشويي و ...

كتاب پيام نيكبختي براي 

 زوجين جوان

دي آموزشي ويدي

 ساقدوش

سي دي 

هايي براي دانستني

 زوجين

 1785 5236 5663 0 6517 جنوب

 1236 2159 2392 0 7362 ري

 551 2194 2321 0 3554 اسالمشهر

 3572 9589 10376 0 17433 مجموع

  

 1396نرخ باروري كلي در سال  افزايشمنظور محتواهاي آموزشي مرتبط بافرهنگ سازي بهتوزيع  -27-5جدول 

 كتابچه سن و ناباروري شبكه / مركز
كتابچه شيوه زندگي و 

 ناباروري
 آندومتريوز و ناباروري

پيامدها و مشكالت 

 فرزنديتك

تخمدان پلي كيستيك و 

 ناباروري*

 4000 1200 3600 3600 3180 جنوب

 1704 2830 2305 2996 3115 ري

 615 691 1323 1876 2091 اسالمشهر

 6319 4721 7228 8472 8386 مجموع

 توزيع شده است. 1396جديد كه در سال  يآموزش ي* محتوا
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 سالمت مادران یهاشاخص
 

 1396هاي ادغام يافته مادران در سال عملكرد برنامه مراقبت -28-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 11940 د زنان باردار مراقبت شدهتعدا

 12 تعداد مراكز آموزش و آمادگي براي زايمان

 3 اندازي مركز آموزش آمادگي براي زايمانراه

 8 گري مرگ مادرپرسش

 

 

 1396شده از سامانه سيب در سال اطالعات ثبت زايمان, استخراج -29-5جدول 

 تعداد عنوان شاخص

 501 ل, بين راه شده در منزهاي انجامزايمان

 419 شده در تسهيالت زايمانيهاي انجامزايمان

 45921 هاتعداد كل زايمان

 
 

 مراقبت کودك سالم یهاسالمت کودکان و شاخص
 

 1396در سال  در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاهآموزشي  اقدامات -30-5جدول 

 نفر() كنندگانتعداد شركت گروه هدف موضوع نوع فعاليت

 روز جهاني شير مادر روزهكنفرانس علمي يك
 هاي دوستدار كودک , پزشكانكارشناسان بيمارستان

 هاي سطح كشورهاي سالمت دانشگاهو كارشناسان پايگاه
600 

 

 1396در سال شده در خصوص ترويج تغذيه با شير مادر آموزشي توزيع هايبسته -31-5جدول 

 دتعدا گروه هدف بسته آموزشي

 80 كارشناسان و مراجعين فصلنامه شير مادر

 150 كارشناسان كتاب احياي پايه كودكان و شيرخواران

 3000 كارشناسان و مراجعين كتاب راهنماي مادران براي تغذيه با شير مادر)پاسخ به سؤاالت رايج(

 37 كارشناسان CDهاي تغذيه با شير مادر براي نوزادان اواخر نارسي به همراه كتاب تسهيل چالش

 

 1396دهندگان خدمت در سال شده در زمينه سالمت كودكان جهت ارائههاي آموزشي توليد و توزيعبسته -32-5جدول 

 تعداد عنوان

CD 120 آموزشي 
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 سامانه يكپارچه بهداشت )سيب( 1396سال در سال  5پوشش مراقبت كودكان زير  -33-5جدول 

 عنوان
شده در نامسال ثبت 5ر يت زيجمع

 سامانه يكپارچه بهداشت )سيب(

 باريكسال حداقل  5ر يت زيجمع

 خدمت گرفته

درصد پوشش حداقل 

 خدمت باريك

 3/96 34103 35421 مركز بهداشت شهرستان جنوب تهران

 7/94 24925 26331 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري

 4/96 14409 14944 شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر

 8/95 73437 76,696 مجموع

 

 

 

 )سامانه يكپارچه بهداشت( 1396تعداد خدمات و مراجعين كودک به تفكيك گروه سني در سال  -34-5جدول 

 عنوان
 سال 5تا  4 سال 4تا  3 سال 3تا  2 سال 2تا  1 سال 1كمتر از 

 تعداد

 خدمت 

 تعداد

 نيمراجع 

 تعداد

 خدمت 

 تعداد

 نيمراجع 

 تعداد

 تخدم 

 تعداد

 نيمراجع 

 تعداد

 خدمت 

 تعداد

 نيمراجع 

 تعداد

 خدمت 

  تعداد

 نيمراجع

 20419 89470 25987 123796 30976 144535 106747 659798 221415 1497368 مركز بهداشت جنوب تهران

 16958 77517 22942 105755 27966 125876 89507 510162 186169 1161925 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري

 10665 72193 13982 84330 17921 110183 50084 363339 95314 746341 شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر

 48042 239180 62911 313881 76863 380594 246338 1533299 502898 3405634 مجموع

 
 

 

 

 ساالنانيمسالمت 
 

 

مختلف در زمينه سالمت عمومي و تدرويج و آمدوزش خدود     يهاآموزشسال(  30-60سال )گروه سني ميان افرادبا توجه به اهميت سالمت 

منظدور افدزايش   شدود. بده  هداي بهداشدتي تحدت پوشدش داده مدي     مراقبتي به رابطين بهداشتي، عموم مردم خصوصًا مراجعين مراكدز و پايگداه  

هفتده اول  ايدران در   اه و هفتده ملدي سدالمت مدردان    مهرمد  هفتده آخدر   در ايدران  هفته ملي سالمت بانوانحساسيت عمومي نسبت به اين مهم، 

 شود.صورت نمادين در كشور گرامي داشته ميبه هرسال اسفندماه

شدده در ايدن   انجدام  يهدا تيد فعال، رويکدرد کلدي   2025سال تا سال  30-70زودهنگام  يهامرگبا توجه به تعهد جهاني کشورها در کاهش 

 1396در سدال  شدده  ارائه يهاآموزشها، همچنين هاي اجراشده در اين هفتهبرنامهمهم بوده است. تأکيد بر اين  1396هاي ملي در سال هفته

سال  50 يافراد باال يسرطان کولورکتال برا ي: انجام غربالگرساالنانيمسالمت  يهاتوجه در برنامهنکته قابل .است شدهزير ارائهدر جدول 

 سال( است.سال )ميان 30-60هاي سالمت براي زنان و مردان يه پايگاهدر کل D3و توزيع رايگان قرص پرل ويتامين 
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 1396در سال ساالن در خصوص برنامه سالمت ميان دانشگاههاي فعاليت -35-5جدول 
 مالحظات تعداد عنوان

, تغذييه سيالم در راسيتاي    ورزشيي  ,هاي آموزشيي برگزاري همايش

ويج تحييرک سييال )تيير 30-70هيياي زودهنگييام پيشييگيري از مييرگ

 جسماني و پيشگيري از عوارض قلبي و عروقي, ديابت و فشارخون(

 هايهفته

 سالمت بانوان ايران

 سالمت مردان ايران

 ...(سراي محله و, هاهاي وابسته )پارکهاي مناطق و سازمانبا همكاري شهرداري 8

, يت دانشيگاه در سيا  هياي مليي سيالمت ميردان اييران و سيالمت بيانوان اييران        درج مطالب هفته

 هاي محلي, مترو)تيزر آموزشي, شعار...(رسانه
 معاونت بهداشت دانشگاهحوزه تحت پوشش  12

 ورزشي: , معنوي,برگزاري اردوي تفريحي

جمعييي, بازديييد از اميياكن, انجييام ورزش  روي دسييتههييا, پيييادهزيييارت اميياكن متبركييه, پييارک

 زيستسازي محيطصبحگاهي, پاک

 هاي تحت پوششنشگاه, شهرستانمعاونت بهداشت دا 12

 بهداشت همراه با: معاونتايجاد غرفه سالمت در 

 ساالنهاي سالمت ميانتشكيل پرونده مراقبت ▪

 هاي آموزشيپمفلتتوزيع  ▪

 مشاوره روانشناسي ▪

 و فشارخون BMIگيري , اندازهدرمانيرژيمو مشاوره تغذيه  ▪

 D3توزيع ويتامين  ▪

 دانشگاه معاونت بهداشتحوزه تحت پوشش  195

 زيهمراه با اهداي جوامسابقات  برگزاري

 زني, تيراندازي, فوتبال, حلقهآمادگي جسماني, كشيمسابقات ورزشي طناب ▪

 جشنواره غذاي سالم ▪

 ها, سراي محلهستادها, مدارس, مهدكودکمعاونت بهداشت,  15

 هاي تحت پوششانمعاونت بهداشت دانشگاه, شهرست 930 آموزشي CDتوزيع بنر, پمفلت و تراكت, 

 :انجام مشاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان

 , كارشناس ماماييروانشناس, كارشناس تغذيه, پزشك ارولوژيست, توسط

 ات عموميمعاين, تست رايگان قند خون, BMIبررسي وضعيت فشارخون, 

 زه و ...هاي و بسيج و مساجد و حودرماني, كارخانهها, مراكز بهداشتيدر پارک 1001

 برگزاري جلسات آموزشي:

سال, تحكيم بنيان خانواده, فرزنيد آوري و   30-70هاي زودهنگام ساز مرگكنترل عوامل زمينه

فرزند پروري, تغذيه صحيح, كاهش مصرف نمك, فعاليت جسماني, كاهش استرس, پيشگيري 

خودآزميايي پسيتان,    هاي شايع زنان و ميردان, از فشارخون, پوكي استخوان, پاپ اسمير, سرطان

هاي پرخطر, سبك زندگي ايراني اسالمي, نقش پدر فرزند پروري, عوامل خطر ديابت, بارداري

 هاي قلبي عروقي, ديابت و فشارخوندر بيماري

91727 
مييراجعين, عمييوم مييردم, رابطييين, اوليييا و مربيييان, باشييگاه ورزشييي, كاركنييان,       

 زيستيسراها, سراي محله, شهرداري, بسيج, بهفرهنگ
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 سالمت سالمندان
 

مندي آنان منظور بهرهبه سال( 60باالي گروه سني تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان ) ،برنامه اين هدف كلي

ايدن برنامده   گيدرد.  انجدام مدي  هداي بهداشدتي   از طريق طراحي برنامهاست كه هاي مختلف در دوران سالمندي از كيفيت زندگي بهتر از جنبه

 «.هاي ادغام يافته سالمندانمراقبت»و « بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي»جزء است:  2داراي 

بهبدود شديوه زنددگي     منظور آموزش سدالمت و استاندارد است كه به يآموزشبرنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي يك برنامه 

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علدوم پزشدكي    1384سطح آگاهي و نگرش و تغيير رفتار سالمندان از سال  ءرتقاا باهدفسالم به سالمندان 

 شود.تهران اجرا مي

بده سدالمندان   « راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره سدالمندي » يآموزشهاي كتابکليه مباحث  1396و از سال مبحث تغذيه  1388از سال 

 در سدالمندان كده از حدداقل عوامدل خطدر و      هدا يمدار يبمنظور كداهش بدار   هاي ادغام يافته سالمندان بهمه مراقبتبرنا شود.آموزش داده مي

از  1386اين برنامه در اواخدر سدال    شده است.موقع استفادهارجاع به هاي باليني كليدي براي شناسايي زودرس بيماري، درمان مناسب ونشانه

ندوب نيدز   جبه منطقه تحت پوشدش مركدز بهداشدت     1392و در اواخر سال  شهربه شهرستان اسالم 1388كه در سال  شدشهرستان ري آغاز 

 گسترش يافت.

 
 1396شده در خصوص برنامه سالمت سالمندان در سال هاي ارائهآموزش -36-5جدول 

 جمع تجمعي فصلي(فراگيران )تعداد  گروه هدف مباحث(عنوان ) نوع

كالس 

 آموزشي

ورزش در سييالمندي, افسييردگي, پييوكي  )سييالمندي مباحييث 

مراقبت از سيالمند  , تغذيه, فشارخون ,آلزايمر, استخوان, ديابت

و استخوان و اختالل خيواب و بيمياري قلبيي پيوكي اسيتخوان,      

ديابييت, فشييارخون, بهداشييت دهييان و دنييدان , سييقوط و عييدم 

 تعادل, مشكالت خواب و غيره(

 502 كاركنان

 3460 رابطين بهداشتي

 6546 مراجعين مراكز

خانه سالمت, پايگاه بسيج, مساجد ) يبخشبرون

 و فرهنگسرا(
2825 

 

 ( به شرح زير است:1396سال  مهرماه 9اهم اقدامات دانشگاه به مناسبت روز جهاني سالمندان )

 ها و مساجددرماني، پاركسالمند در مراكز بهداشتي 1100 ويزيت رايگان و آموزش بيش از ▪

 درمانيها و مراکز بهداشتيدر پارك ندسالم 1142 فشارخون حداقل ارزيابي ▪

 درمانيسالمند در مراكز بهداشتي 670انجام غربالگري ديابت براي بيش از  ▪

 درمانيسالمندان در مراكز بهداشتي نفر از 90ش از يبمعاينه دهان و دندان  ▪

 درمانير مراكز بهداشتيد سالمند 1230گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده بدني اندازه ▪

 و پمفلت با موضوع مباحث سالمندي توزيع تراكته و يته ▪

 تهيه و نصب بنر و پالکارد ▪

 هاي بهداشتيبرگزاري جشن روز جهاني سالمند در مراكز و پايگاه ▪
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 برگزاري اردوي سياحتي و زيارتي و ورزشي ▪

 نفر 10000هاي بهداشتي در خصوص سالمندي براي ارسال پيام ▪

 هاگاهيپا و مراکز در يآموزشهاي يلمنمايش ف ▪

برگدزاري ورزش همگداني    ،خداطره از سدالمند م   کيد بدا مموضدوع    نيرابطد  نيبد  يسينوخاطرهمسابقه  يعيادت از سالمندان، برگزار ▪

بخشي، برگزاري مسابقه و اهداء جوايز، سخنراني امامان جماعت در بخشي و بروندرون يآموزشهاي سالمندان، برگزاري كالس

و  (و ورزش هيد )تغذ يسدالمت جسدم   ازلحاظاز سالمند نمونه  ريهاي سالمندان كهريزك، تقدخصوص سالمندان، عيادت از خانه

 بدا  يهمداهنگ  ،سدالمند(  ديدار با خانواده شدهيد )همسدر   ها،، برگزاري جشنواره غذا براي مادربزرگيکيزيف و کار يسالمت روان

 .هاتير فعاليو سا اعصاب و مغز و يبضاعت توسط متخصص داخليمندان بسال گانيرا تيزيجهت و يجامعه پزشک جيبس

 

 1396هاي آموزش برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي در سال شاخص -37-5جدول 

 نوع مراكز گروه هدف
ديده تعداد سالمندان آموزش

 سال 70تا  60

تعداد سالمندان 

 سال به باال 70ديده آموزش

كل سالمند 

 ديدهشآموز

 ساله و باالتر 60سالمندان 
 22019 5589 16430 شهري

 3640 1029 2611 روستايي

 25659 6618 19041 مجموع

 

 سدالمندان،  ل درتعداد  حفظ ،يبدن ناتيتمر ورزش و ابت،يد ه،يتغذ ،يمشکالت ادرار و بوستي ،يتحرککمعوارض  سقوط، از يريجلوگ

 فعدال،  يزنددگ  ،ياسدتخوان، افسدردگ   يپوک زانو، مراقبت از پاها، مراقبت از دندان، بهداشت دهان و حوادث، از يريشگيپ استرس، مقابله با

حافظده   شيافدزا  يهدا راه ،يچداق  و وزناضدافه  ،يدوران سدالمند  در يجنسد  مشدکالت  ،ييواشدن  و يينايدمانس، مشکالت ب مر،يآلزا ابت،يد

 ،يسداز آرام حرکدات  ات،يدخان مبارزه با يراهکارها اختالالت خواب، باال، فشارخون ،ستنيز شاد يهاراه زانو، و کمر از مراقبت ،يئسگاي

نفدر سدالمند    25659کده   ... و مفاصدل  و هدا استخوان ،يتحرککم عوارض ،يخودمراقبت ،يبهداشت فرد کمردرد، عيعلل شا م،يکلس تياهم

 .شده استآموزش داده

 

شدده از سدامانه يكپارچده بهداشدت     اسدتخراج اندد ) خدمت دريافدت کدرده   1396تعداد بار مراجعه سالمندان به مراقبين سالمت که در سال  -

 بار 57180)سيب((: 

: شدده از سدامانه يكپارچده بهداشدت )سديب((     اسدتخراج اند )خدمت دريافت کرده 1396تعداد بار مراجعه سالمندان به پزشک که در سال  -

 بار 15875

 2621شده از سامانه يكپارچه بهداشت )سيب((: اند )استخراجخدمت دريافت کرده 1396که در سال  بهورزتعداد بار مراجعه سالمندان به  -

 بار
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 1396كارگاه, نشست و سمينارهاي واحد سالمت خانواده در سال  -38-5جدول 

 نام برنامه عنوان تاريخ رديف
تعداد 

 كنندهشركت
 ضيحاتتو

1 4/9/1396 
بازديد مطالعاتي هيأت سوريه از 

 هاي سالمت باروري برنامه

باروري سالم و 

 جمعيت 
40 

هاي هنگيام ازدواج در مركيز نورسيعادت و    اين گروه از روند اجراي برنامه آموزش

جنيوب   31همچنين خدمات سالمت باروري در مركز خدمات جامع سالمت شيماره  

 بازديد نمودند.

2 18/11/1396 

نشسيييييت شييييييوه برگيييييزاري 

هيياي آمييوزش هنگييام   كييالس

ازدواج با همكاري مشترک بين 

 دستگاهي 

باروري سالم و 

 جمعيت
20 

نامه هاي آموزش ازدواج طبق شيوهمنظور هماهنگي براي اجراي كالساين نشست به

جديد و با حضور مديركل دفتر سالمت جمعيت و خانواده, كارشناسان اداره سالمت 

, نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگيي, معياونين فنيي, اجراييي, ميديران      باروري

هياي البيرز,   گروه سالمت جمعيت و خيانواده و كارشناسيان بياروري سيالم دانشيگاه     

 ايران, تهران و شهيد بهشتي برگزار شد.

3 
اسفند  14-12

 1396سال 

دهنيدگان  كارگاه آموزشي ارائه

 خدمات هنگام و پس از ازدواج 

وري سالم و بار

 جمعيت
60 

هاي آميوزش  اين كارگاه توسط مربيان ارشد كشوري براي مربيان آقا و خانم كالس

 هاي البرز, ايران و تهران برگزار شد.هنگام ازدواج دانشگاه

3 
مرداد, آذر و 

 1396اسفند 

آموزش پايلوت برنامه بازنگري 

 شده سالمت كودكان

 دوره دوروزه 3

برنامه سالمت 

 كودكان
120 

پزشكان شاغل در شبكه بهداشت و درميان اسالمشيهر و شيهرري و مركيز بهداشيت      

 هاي مركز طبي كودكانجنوب و رزيدنت

 1396ماه دي 4
كارگاه آميوزش عمليي احيياي    

 نوزادان

برنامه سالمت 

 نوزادان
 ماماهاي شاغل در تسهيالت زايماني و پزشكان مراكز خدمات جامع سالمت 30

4 
آذر  29و  28

1396 

نشسيييت كشيييوري ميييديران و   

كارشناسيييان برناميييه سيييالمت   

 سالمندان

 38 سالمت سالمندان
 10نشست كارشناسان محترم اداره سالمندان و مديران و كارشناسان برنامه سالمندان 

 هاي سالمت مركز خدمات جامع سالمت شهري و پايگاه 6دانشگاه و بازديد از 

5 
مهرماه  14و  13

1396 
 330 سالمت سالمندان همايش طب سالمندي

آلزايمير توسيط اداره    يميار يسياالنه ب  وميهمراه با سمپوز يطب سالمند يمل شيهما

و خيدمات   يدانشگاه عليوم پزشيك   يسالمندان وزارت بهداشت و گروه طب سالمند

معاونت بهداشيت دانشيگاه نفير در محيل سيالن       يدرماني تهران و با همكاربهداشتي

مهرماه  10سالمند ) يبه مناسبت روز جهان شيهما نياشد.  زارتئاتر دانشگاه برگآمفي

 انيو ب يمشكالت دوران سالمند يمنظور معرفبه مر,يآلزا ي( و بزرگداشت روز جهان

 آنان برگزار شد. يزندگ تيفيبهبود ك يراهكارها

6 

 16و  15

آبان  22و  20

 ماه

برگيييزاري آزميييون كشيييوري   

هاي علمي كالسمربيان و هيئت

 اي زايمانآمادگي بر

 نفر 165 سالمت مادران
به درخواست اداره سالمت مادران   روز 4صورت كتبي/ مهارتي و طي اين آزمون به

 برگزار شد.

 ماهدي 24 7
روزه اجراي برناميه  كارگاه يك

pmtct هادر بيمارستان 
 نفر 25 سالمت مادران 

بخش زنان و  نيمسئولاين كارگاه با حضور كارشناسان مادران معاونت درمان , 

و  عصريول, انيائيض ي,عتيشر, بهارلو, هاي آرشبيمارستان يمانيبلوک زا نيمسئول

اتفاق مديران هاي رفتاري امام)ره(, به, كارشناس مامايي مركز مشاوره بيمارياسي

ها و سالمت خانواده, كارشناسان سالمت مادران معاونت بهداشت, هاي بيماريگروه

 معاونت بهداشت برگزار شد. كارشناس برنامه ايدز
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 و اعتياد ی، اجتماعیسالمت روان
 

 

 1396پزشكي در طرح تحول نظام سالمت در سال هاي آموزشي, نظارتي برنامه اختالالت روانفعاليت -39-5جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد نظارتي

 286 175 4 شهرشبكه بهداشت اسالم

 833 6724 402 سالمت اسالمشهر مراكز خدمات جامع

 67 390 13 مركز بهداشت جنوب تهران

 1483 13202 420 سالمت جنوب تهران مراكز خدمات جامع

 171 1112 14 شبكه بهداشت شهرري

 1044 12743 637 مراكز خدمات جامع سالمت شهرري

 11 120 4 معاونت بهداشت

 3895 34466 1494 مجموع

  
 

 1396هفته بهداشت روان( در سال ) يپزشكها در خصوص كاهش انگ اختالالت روانفعاليت -40 -5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 2 برگزاري همايش

 53 برگزاري كارگاه آموزشي

 265 برگزاري جلسات آموزش بهداشت روان

 
 

 1396, فرزند پروري در سال هاي زندگيشده براي توسعه آموزش مهارتهاي انجامفعاليت -41-5جدول 

 محل تشكيل جلسه

 هاي تربيت مربيكارگاه هاي زندگيمهارت

 هاي زندگيمهارت

 هاي فرزند پروريمهارت

هاي كارگاه

 آموزشي
 جلسات آموزشي

 نفر ساعت

آموزش 

 انفرادي

هاي كارگاه

 آموزشي
 نفر ساعت جلسات آموزشي

 آموزش انفرادي
 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد رانفراگي تعداد فراگيران تعداد

 4182 1091 36 3515 234 - - 5745 3369 112 6388 425 شهرشبكه بهداشت اسالم

 3726 3043 101 3207 213 - - 15025 7203 480 8013 534 مركز بهداشت جنوب تهران

 7612 5041 168 7009 467 - - 12475 8489 282 12816 854 شبكه بهداشت ري

 - - - - - 147 4 - - - 20 1 معاونت بهداشت دانشگاه

 15520 9175 305 13731 914 147 4 33246 19061 874 27237 1814 مجموع
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دهندد تدا تندرسدت    يشدان انجدام مد   هخود، فرزنددان و خدانواد   يکه مردم برا دارهدفآگاهانه و  ،ياست اکتساب يشامل اعمال« يخودمراقبت»

 سازند. هخود را برآورد يو اجتماع يروان ،يجسم يازهايخود حفاظت کنند و ن يو اجتماع ي، روانيبمانند، از سالمت جسم
 

 1396هاي برنامه خودمراقبتي در حوزه سالمت روان در سال فعاليت -42-5جدول 

 گروه هدف آموزش محل تشكيل جلسه تعداد فراگير تعداد كل گروه هدف ديدهدرصد آموزش

 جنوب 35 35 100

 كارشناس سالمت روان

 اسالمشهر 23 23 100

 شهرري 29 29 100

 معاونت بهداشت 4 4 100

 كل فراگير 91 91 100

 جنوب 1 1 100

 مربي بهورزي

 اسالمشهر 1 3 33

 شهرري 2 2 100

 معاونت بهداشت 1 1 100

 كل فراگير 5 7 71

 جنوب 244 378 65

 كارشناس مراقب سالمت
 اسالمشهر 42 150 28

 شهرري 98 187 52

 كل فراگير 384 715 54

 جنوب 7 7 100

 كارشناس آموزش سالمت

 اسالمشهر 2 2 100

 شهرري 3 3 100

 معاونت بهداشت 4 4 100

 كل فراگير 16 16 100

 جنوب 9 9 100

 بهورزان
 اسالمشهر 27 27 100

 شهرري 63 63 100

 كل فراگير 99 99 100

 معاونت بهداشت وپرورشمربيان آموزش 150 - -

 جمع 745 - -
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 1396تحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران از ابتداي تأسيس تا پايان سال  سالمت روان جامعه نگر مراكزهاي فعاليت -43-5جدول 

 تعداد موضوع فعاليت نام مركز

 مركز شهيد امامي

CHHC اول 

 3864 شدهبيماران شناسايي

 171 بيماران فعال

 12 پزشكان طرف قرارداد مركز

 آباديمركز شهيد شاه

CHHC دوم 

 5991 شدهبيماران شناسايي

 340 بيماران فعال

 12 پزشكان طرف قرارداد مركز

 مركز فرمانفرماييان

CHHC دولتي 

 3769 شدهبيماران شناسايي

 311 بيماران فعال

 25 پزشكان طرف قرارداد مركز

 هاي بهداشتي اوليه.كاهش رفتارهاي خودكشي در جمعيت تحت پوشش نظام مراقبتهدف كلي برنامه: 

 اهداف اختصاصي:

 تأكيد بر انگ زدايي از خودكشي و رفتارهاي خودكشي ايجاد نگرش صحيح و ارتقاء سطح آگاهي جامعه با •

 ارتقاء سطح آگاهي كاركنان بهداشتي در مورد مديريت, مراقبت و پيگيري رفتارهاي خودكشي •

 هاي خودكشي شامل )اطالعات دموگرافيك, خانوادگي, علل و عوامل خطر, عوامل محافظتي و ...(هاي رفتارارتقاء نظام ثبت داده •

 هاي اوليه بهداشتيپيشگيري از خودكشي در سيستم مراقبتارائه خدمات  •

 هابهبود نحوه گزارش رفتارهاي خودكشي در رسانه •

 نظارت جهت اجراي برنامه •
 

 ايجاد نگرش صحيح و ارتقاء سطح آگاهي جامعه با تأكيد بر انگ زدايي از خودكشي و رفتارهاي خودكشي •

 ريت, مراقبت و پيگيري رفتارهاي خودكشيارتقاء سطح آگاهي كاركنان بهداشتي در مورد مدي •

 هاي خودكشي شامل )اطالعات دموگرافيك, خانوادگي, علل و عوامل خطر, عوامل محافظتي و ...(هاي رفتارارتقاء نظام ثبت داده •

 هاي اوليه بهداشتيارائه خدمات پيشگيري از خودكشي در سيستم مراقبت •

 هاهبهبود نحوه گزارش رفتارهاي خودكشي در رسان •

 نظارت جهت اجراي برنامه •
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 1396شده در برنامه جامع پيشگيري از خودكشي سال هاي انجامفعاليت -44-5جدول 

 عنوان فعاليت
 تعداد

 برنامه

 تعداد

 كنندگانشركت

 80 2 ويژه روانشناسان با محوريت مديريت درمان و مراقبت از بيماران افسرده برگزاري كارگاه برنامه پيشگيري از خودكشي

  12 در رسانه هاي جمعي در خصوص بهبود نحوه گزارش رفتارهاي خودكشيمصاحبه و يا انتشار مقاله در رسانه

 400 3 برگزاري و مشاركت در خصوص همايش كشوري و استاني پيشگيري از خودكشي

  نسخه 3000 تدوين و تكثير و توزيع پمفلت با موضوع پيشگيري از افسردگي و خودكشي

 80 4 زاري كميته برنامه پيشگيري از خودكشيبرگ

 5380 298 ها و مراكز آموزشي و جمعيت عموميبرگزاري جلسات آموزشي براي سازمان

 - - پرتال دفتر سالمت روان(خودكشي )ثبت مستمر موارد خودكشي در نظام ثبت و ارسال آمار 

 

 

 رنامه:هدف کلي ب

 حفظ و ارتقاء سطح سالمت روان جامعه پس از حوادث غيرمترقبه •

 روان متعاقب حوادث غيرمترقبه سالمتبههاي وارده پيشگيري از آسيب •

 اهداف اختصاصي:

 کاهش بروز عوارض رواني اجتماعي در حوادث غيرمترقبه •

 بهکاهش شيوع و پيشگيري از پيشرفت و تشديد عوارض رواني در حوادث غيرمترق •

 سازي بازماندگانافزايش توان انطباق و آماده •

 دهي مجدد، خودياري و بازسازي جامعهاجتماعي بازماندگان و کمک به جامعه براي سازمان يهامهارتتقويت  •

 

 1396هاي رواني, اجتماعي در باليا در سال هاي آموزشي برگزارشده جهت بهبود حمايتكارگاه -45-5جدول 

 محل اجرا
 شدهانجامتعداد مداخالت  هاي آموزشيكارگاه زشيجلسات آمو

 متعاقب حوادث غيرمترقبه
 ساير/توضيحات

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 - 0 44 2 1085 60 شهرشبكه بهداشت اسالم

 28 2 1208 67 مركز بهداشت جنوب تهران

 4انجام مداخالت در 

بيمارستان تحت پوشش براي 

 مصدوم 53

هاي اوليه كمك ارائه خدمات

شناختي براي آسيب ديدگان روان

 و همراهان حادثه زلزله كرمانشاه

 - 0 0 0 2248 124 شبكه بهداشت ري

 - 53 72 4 4541 251 مجموع
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تواندد  ن ميزند و اثرات آان و کل خانواده صدمه ميجسمي و رواني قرباني سالمتبههاي اجتماعي است که خشونت خانگي يکي از آسيب

هداي وارده  تواند اثرات آسديب حتي پس از توقف خشونت ادامه داشته باشد. بنابراين، شناسايي و مداخله اوليه در زمينه خشونت خانگي مي

ه جديد در قالب نظام تحول سالمت از اواخدر  عنوان يک برنامي کاهش داده و يا از وقوع مجدد آن پيشگيري کند. اين برنامه بهاديزطور به

 لحاظ و قابل اجراشده است. 1394سال 

 اهداف کلي و اختصاصي:

، ثبت، مستندسازي و ارائه مدداخالت اوليده بده    تشخيص ن در زمينه شناسايي،يهاي بهداشتي نوسازي نظام مراقبتو ظرفيتتوانمندسازي -1

 موارد همسر آزاري )زنان و کودکان قرباني(

 توانمندسازي اجتماعي مردم منطقه در زمينه اصالح نگرش و باورهاي فرهنگي مروج خشونت خانگي-2
 

 

 1396شده جهت برنامه پيشگيري از خشونت خانگي در سال هاي انجامفعاليت -46-5جدول 

 كنندگانتعداد شركت تعداد برنامه/ تعداد نفر عنوان فعاليت

 46 2 براي روانشناسانگيري از خشونت خانگي برگزاري كارگاه آموزشي برنامه پيش

 562 31 براي كاركنان بهداشتيبرگزاري جلسه آموزشي برنامه پيشگيري از خشونت خانگي 

 3909 96 و عموم مردم ها و مراكز آموزشيبرگزاري جلسات آموزشي براي سازمان

 - 460115 )مراقب سالمت(موارد غربالگري اوليه سالمت اجتماعي 

 - 15208 د غربالگري مثبت اوليه سالمت اجتماعي )مراقب سالمت(موار

 - 11440 موارد غربالگري تكميلي مثبت سالمت اجتماعي )روانشناس(

 - 88 موارد ارزيابي خشونت خانگي )پزشك(

 

 1396شده در خصوص پيشگيري از اعتياد در سال هاي ارائهآموزش -47-5جدول 

 كنندگانكل شركت تعداد جلسات روه هدفگ رديف

 6583 270 آموزان, والدين و آموزگاراندانش 1

 11284 1409 خانوارها 2

 2080 191 رابطين بهداشتي 3

 300 45 افراد پرخطر 4

 488 36 هاي كاريافراد شاغل در محيط 5

 644 98 كاركنان 6

 469 47 دانشجويان 7

 2136 120 هاساير افراد و گروه 8

 23984 2216 مجموع
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 شده در برنامه غربالگري و مداخله درماني اختالالت مصرف مواد, سيگار و الكلهاي انجامفعاليت -48-5جدول 

 هاي اوليه مطابق با سامانه يكپارچه بهداشت )سيب(در نظام مراقبت

 تعداد)نفر ( عنوان

 14773 اوليه اختالالت مصرف سيگار الكل و مواد )بهورز(كل موارد غربالگري 

 277236 كل موارد غربالگري اوليه اختالالت مصرف سيگار الكل و مواد )مراقب سالمت(

 20635 كل موارد غربالگري تكميلي اختالالت مصرف سيگار الكل و مواد )روانشناس(

 15147 موارد مثبت غربالگري اوليه ارجاعي از كارشناس مراقب

 1824 شده با خطر متوسط و باال اختالالت مصرف دخانياتكل موارد شناسايي

 8206 شده با خطر متوسط و باال اختالالت مصرف موادكل موارد شناسايي

 26 شده با خطر متوسط و باال اختالالت مصرف الكلكل موارد شناسايي

 2619 نفر ساعت پوشش آموزشي برنامه نوجوان سالم

 145 د دوره استاندارد آموزشي نوجوان سالمتعدا
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هاي ناشي از مصرف مواد مخدر است. مركز كاهش آسيب هاآنشود كه هدف هايي گفته ميها و برنامهبه سياست «اعتياد كاهش آسيب»

مند شده و خدمات ترس از محيطي حمايتي بهرهمحلي است كه در آن معتادان تزريقي سخت دس DICگذري معتادين  كاهش آسيب

 نمايند.هاي سطحي دريافت ميرايگان نظير توزيع سرنگ، سرسوزن استريل، كاندوم، غذاي سبك، پوشاك، امكان استحمام و پانسمان

ايدن مراكدز بده     يهدا تيد فعالدر منطقه تحت پوشش دانشگاه فعال بوده است كه اهدم   اعتياد مركز فعال كاهش آسيب 6تعداد  1396در سال 

 شرح جدول زير است:
  1396اعتياد در سال  شده در مراكز فعال كاهش آسيبهاي انجامفعاليت -49-5جدول 

 مجموع معاونت  جنوب ري اسالمشهر عنوان فعاليت

 6 0 3 2 1 تمديد و صدور مجوز فعاليت مراكز معتادين گذري

 31 14 - 5 12 آسيببازديدهاي نظارتي از مراكز كاهش ساالنه[كل ]

 334379 0 236528 67536 30315 توزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مراكز معتادين گذري

 85292 0 45283 15167 24842 شده از مراكز معتادين گذريهاي استفادهآوري سرنگ و سرسوزنجمع

 331 0 153 118 60 ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگانكل ]

 496 0 189 230 77 ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسيكل ]

 1768 0 1018 526 224 هاي كاهش آسيبساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات مشمول برنامهكل ]

 520 0 319 201 0 دارنده با متادونساالنه[ مراجعات جهت دريافت درمان نگهكل ]

 HIV 79 496 398 0 973ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت آزمايش سريع كل ]

 *: در اين جدول محاسبه مبناي كل ساالنه ميانگين فصلي لحاظ شده است.

 
 سالمت دهان و دندان

هاي بهداشت تابعده دانشدگاه،   و خانه هاگاهيپاسالمت شهري، روستايي،  جامعمات سال مراكز خد 2، براي كليه كودكان زير 1396در سال  

 .مسواك انگشتي توزيع شد

 1396در سال  مركز خدمات جامع سالمتسال در  6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -50-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 مراكز 

 دهنده خدمتارائه

 تعداد

 1ر سيالنتفيشو

 تعداد

 2وارنيش فلورايد

 952 76 19 شهراسالم

 1121 131 25 جنوب تهران

 3937 617 21 ري

 6010 824 65 مجموع

 ها: فيشور سيالنت: پوشاندن شيارهاي عميق سطح جونده دندان1

ماهيه   6فاصيله  اي كرم مانند[ فلوراييد كيه عمومياً نييز در دو نوبيت و بيا ييك       فلورايد غلظت باال به دندان توسط وارنيش ]ماده: وارنيش فلورايد تراپي: رساندن موضعي 2

 گيرد.صورت مي
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درصدد و   96ل تدا ششدم( بدا پوشدش     هداي ابتددايي )از او  نوبت اول وارنيش فلورايدتراپي براي کليه پايده  1396-97در شروع سال تحصيلي 

 درصد به شرح جدول ذيل انجام گرديد: 93همچنين تشکيل شناسنامه الکترونيک دهان و دندان با پوشش 

 
 

 1396سال آموزان مقطع ابتدايي از طريق وارنيش فلورايد تراپي در مهرماه اجراي نوبت اول طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني براي كليه دانش -51-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد كاردان

 دهنده خدمتارائه

 تعداد دانش آموزان

 پايهشش 

 تعداد وارنيش

 شدهفلورايد تراپي انجام

 تعداد تشكيل

 شناسنامه الكترونيك

 14771 82179 84299 60 شهرري

 19088 105382 109821 43 جنوب تهران

 9073 44057 47004 16 شهراسالم

 42932 231618 241124 119 مجموع
 

 

 

آمدوزان مقطدع ابتددايي از طريدق وارنديش فلورايددتراپي از       اجراي مرحله دوم طدرح کشدوري پيشدگيري از پوسديدگي دندداني کليده داندش       

 آغاز گرديده و تاکنون ادامه دارد. 15/12/1396

 

 
 1396در سال  مركز خدمات جامع سالمتسال در  6-14ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان  -52-5جدول 

 دهنده خدمتمراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد واحد خدمت

 1 پالپ زنده فيشور سيالنت

 56 2733 20 شهراسالم

 175 5847 25 جنوب تهران

 392 7379 21 شهرري

 623 15959 66 مجموع
 

 CEMها با ماده هاي غير عفوني دندان: پوشاندن قسمت تاجي ريشه1

 

 

 1396در سال  مركز خدمات جامع سالمتپزشكي به مراجعين خدمات دندان -53-5جدول 

 جمع كل مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 115950 8765 107185 معاينه دهان و دندان

 37940 2928 35012 كشيدن دندان

 41130 3966 37164 ترميم دندان

 7680 752 6928 گيري و بروساژجرم

 9529 598 8931 پالپوتومي

 1375 570 805 پالپ زنده
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 (1396تا  1394ها )در راستاي طرح تحول از سال تعويض تجهيزات فرسوده واحد دهان و دندان شبكه -54-5جدول 

 يونيت سيار اهدايي آمالگاماتور گيريدستگاه جرم اليت كيور كمپرسور اتو كالو يونيت و صندلي اهدايي خريد يونيت و صندلي شبكه

 6 7 7 14 8 14 7 3 اسالمشهر

 9 24 15 12 28 25 15 7 شهرري

 15 20 21 24 16 21 14 4 جنوب تهران

 30 51 43 50 52 60 36 14 جمع كل

  

 
 1396اندازي شده در سال مراكز تجميعي دندانپزشكي راه -55-5جدول 

 تعداد شبكه بهداشت و درمان

 1 شبكه بهداشت اسالمشهر

 1 شبكه بهداشت ري

  

 

 1396طي سال  گان در مناطق محروميرا صورتبهارائه شده  يخدمات دندانپزشك تعداد -56-5جدول 

 بهداشت و درمان شهرريشبكه بهداشت و درمان اسالمشهرشبكه

273 841 

 
 

 1396در سال  سازي نوبت عصر واحدهاي دندانپزشكي مراكز خدمات جامع سالمتفعال -57-5جدول 

 شهرري اسالمشهر جنوب تهران شبكه

 1 6 2 تعداد مراكز

 9 جمع

 

 

 1396هاي دهان و دندان مراكز خدمات جامع سالمت در سال پزشك پس از برگزاري دو دوره آموزش و آزمون براي واحدجذب دستيار دندان -58-5جدول 

 شدگانپذيرفته
 تعداد داوطلبين

 جنوب تهران شهرري اسالمشهر جمع

35 12 11 12 79 

  

 
 بازديدهاي واحد دهان و دندان معاونت از واحدهاي تحت پوشش -59-5جدول 

 شبكه پايگاه سالمت مركز خدمات جامع سالمت ستاد شبكه

 جنوب تهران 2 2 2

 اسالمشهر - 4 2

 شهرري 1 8 2

 جمع 3 14 6
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 بهبود تغذيه
 

 1396سال در سال  6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان زير  -60-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان رديف

 44 4 27 13 هاي بهداشتِ تحت پوششخانه 1

 514702 105948 270193 138561 خانوارهاي تحت پوشش 2

 هاي آموزشي برگزارشده جهت كاركنانكالس 3
 686 264 382 40 جلسات

 2733 990 1571 172 كنندگانشركت

4 
كاركنان ساير گروه هدف: آموزشي ]هاي كننده در كارگاهافراد شركت

 [هاارگان
217 555 1100 1872 

 75 32 27 16 مراكز مشاوره تغذيه 5

6 
 -هيياي آموزشييي ي جلسييات انتقييال پيييام برگييزار

 اي در فرهنگسراهاي شهرداريتغذيه

 176 83 92 1 تعداد

 3681 1950 1721 10 كنندگانشركت

7 

برگييزاري جلسييات آمييوزش تغذيييه بييراي مربيييان  

هييا, معلمييين, آموزشييياران و سيياير    مهييدكودک

 كاركنان درگير

 1001 269 713 19 تعداد

 8192 2504 5367 321 كنندگانشركت

 

 

 1396در سال  روستا مهدهاسال  3-6گرم در روز براي كودكان  يغذاوعدهيك  نيتأمگزارش عملكرد و پيشرفت برنامه  -61-5جدول 

 جمع كل جنوب ير اسالمشهر عنوان رديف

 2 1 1 د نداردروستا مه اي تغذيه براي كودكان مبتال به سوءتغذيه متوسطهاي مداخلهدهنده مشاورهواحدهاي ارائه 1

 3 1 2 روستا مهد ندارد براي مديران و مربيان روستا مهدها يآموزش يهاكارگاهبرگزاري  2

 

 

 1396-97آموزان در سال تحصيلي هاي ارتقاي سطح سالمت تغذيه دانشآموزش -62-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان مقطع تحصيلي رديف

 ابتدايي 1

 733 310 269 154 تحت پوشش كل مدارس

 727 310 263 154 ها جلسات آموزش تغذيه برگزارشدهمدارسي كه در آن

 1122 400 640 82 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه اول 2

 406 172 144 90 تحت پوشش كل مدارس

 399 172 137 90 ها جلسات آموزش تغذيه برگزارشدهمدارسي كه در آن

 577 219 276 82 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه دوم 3

 377 180 128 69 تحت پوشش كل مدارس

 361 180 112 69 ها جلسات آموزش تغذيه برگزارشدهمدارسي كه در آن

 515 225 256 34 جلسات آموزش تغذيه
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 1396-97 آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيليهاي اجرايي برنامه آهن ياري هفتگي دانشفعاليت -63-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان رديف

 متوسطه دوم دخترانه 1

 185 81 70 34 كل مدارس

 185 81 70 34 مدارس تحت پوشش

 111882 91873 12361 7648 آموزانكل دانش

 111882 91873 12361 7648 آموزان تحت پوششكل دانش

 متوسطه اول دخترانه 2

 197 83 69 45 كل مدارس

 197 83 69 45 مدارس تحت پوشش

 85550 55402 18039 12109 آموزانكل دانش

 85550 55402 18039 12109 آموزان تحت پوششكل دانش

 متوسطه دوم پسرانه 3

 192 99 58 35 كل مدارس

 192 99 58 35 مدارس تحت پوشش

 35437 18725 9549 7163 آموزانكل دانش

 35437 18725 9549 7163 تحت پوششآموزان كل دانش

 متوسطه اول پسرانه 4

 209 89 75 45 كل مدارس

 209 89 75 45 مدارس تحت پوشش

 56717 25990 18240 12487 آموزانكل دانش

 56717 25990 18240 12487 آموزان تحت پوششكل دانش

 شدههاي آهن توزيعقرص 5
 705776 337000 217776 151000 متوسطه دوم دخترانه

 996474 485000 319474 192000 متوسطه اول دخترانه

 شدهمكمل ويتامين د توزيع 6

 414548 200000 130548 84000 متوسطه دوم دخترانه

 534351 252000 182351 100000 متوسطه اول دخترانه

 373941 200000 103941 70000 متوسطه دوم پسرانه

 568160 275000 183160 110000 متوسطه اول پسرانه

 15 6 6 3 وپرورشتوجيهي براي مربيان آموزش -هاي آموزشيبرگزاري كارگاه 7

8 
آميده بير نحيوه عملكيرد     عميل هاي بهنظارت

 برنامه

 82 60 0 22 ستاد

 4672 2050 2174 448 درمانيمراكز بهداشتي

9 
شيده توسيط مراقيب    ساعات آموزشيي ارائيه  

 سالمت

 48 24 24 0 ستاد

 1415 295 1100 20 درمانيمراكز بهداشتي

 آموزانجلسات آموزشي براي اولياء دانش 10
 210 78 90 42 متوسطه دوم

 226 81 100 45 متوسطه اول
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 1396هاي مختلف سني در سال هاي اجرايي برنامه تغذيه گروهفعاليت -64-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 سال 8تغذيه كودكان كمتر از 

 145412 105948 24959 14505 كننده آموزش چهره به چهرهمادران دريافت

 تئوري(عملي )هاي آموزش تغذيه تكميلي كالس
 1269 330 832 107 جلسات

 11494 2670 7978 846 كنندگانشركت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يك سالكالس
 804 555 103 146 جلسات

 6579 4450 1094 1035 كنندگانشركت

 تغذيه مادران باردار/شيرده

 61227 56250 1756 3221 كننده آموزش چهره به چهرهزنان دريافت

 هاي آموزشي برگزارشدهكالس
 1113 628 325 160 جلسات

 8287 5022 1938 1327 كنندگانشركت

 هاي آموزشي برگزارشدهكالس تغذيه سالمندان
 913 460 370 83 جلسات

 7669 3640 3282 747 كنندگانشركت

 

 1396هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در سال فعاليت -65-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

هيياي هيياي بييازآموزي بييراي كاركنييان مراكييز و پايگيياه برگييزاري دوره

 خدمات جامع سالمت

 18 3 8 7 ساتجل

 530 82 412 36 كنندگانشركت

 شده براي عموم مردم, صنوف و ...ها و مطالب آموزشي تهيهبرنامه

 2 0 0 2 پخش در راديو

 2 0 0 2 انتشار در روزنامه

 1200 1000 0 200 توزيع بروشور, پوستر, پمفلت و ...

ميدارس,  هاي آموزشيي بيراي ميراقبين/رابطين بهداشيت     برگزاري دوره

 ها و اعضاي بسيجآموزشياران نهضت سوادآموزي, مربيان مهدكودک

 423 249 167 7 جلسات

 6434 3040 3317 77 كنندگانشركت

كننده مواد كننده و عرضههاي آموزشي براي اصناف تهيهبرگزاري دوره

 غذايي

 427 45 373 9 جلسات

 2804 870 1864 70 كنندگانشركت

 ي بيراي ميراجعين مراكيز خيدمات جيامع     ي آموزشي هيا برگزاري كالس

 سالمت

 815 556 115 144 جلسات

 6352 4030 940 1382 كنندگانشركت

 

 1396خوني ناشي از آن در سال هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كمفعاليت -66-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 سالمت هاي خدمات جامعن مراكز و پايگاهراي كاركناهاي بازآموزي ببرگزاري دوره
 22 3 8 11 جلسات

 540 82 412 46 كنندگانشركت

 ها و اعضاي بسيجهاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس, مربيان مهدكودکبرگزاري دوره
 303 249 43 11 جلسات

 4186 3040 965 181 كنندگانشركت

 مركز خدمات جامع سالمتي مراجعين هاي آموزشي برابرگزاري كالس
 643 433 125 85 جلسات

 5173 3350 1078 745 كنندگانشركت

 آموزانتهيه و توزيع مطالب آموزشي مكتوب براي مراقبين سالمت؛ مراقبين بهداشت مدارس, معلمين و دانش
 6 2 2 2 جزوه

 6000 2000 1500 2500 پمفلت
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 1396برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن در سال  هاي اجراييفعاليت -67-5جدول 

 گروه هدف جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 هاي آموزشيبرگزاري كالس
 859 367 367 125 جلسات

 ]شهري/روستايي[ مركز خدمات جامع سالمتمراجعين 

 هاي بهداشتسالمت و خانه هاي خدمات جامعپايگاه
 12169 3520 7371 1278 كنندگانشركت

 21 12 4 5 تراكت تهيه مطالب آموزشي مكتوب

 

 
 1396هاي برگزاري روز جهاني غذا در سال فعاليت -68-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 آموزانكالس آموزشي جهت دانش
 190 9 151 30 جلسات

 14893 1155 11885 1853 كنندگانشركت

 كالس آموزشي جهت مديران و مربيان
 9 - 3 6 ساتجل

 130 - 41 89 كنندگانشركت

 كالس آموزشي جهت اوليا
 19 7 9 3 جلسات

 1747 614 1040 93 كنندگانشركت

هياي  هاي آموزشيي جهيت ميراجعين بيه مراكيز و پايگياه      كالس

 سالمت

 216 12 91 113 جلسات

 2816 147 1639 1030 كنندگانشركت

 بخشهاي برونهاي آموزشي جهت سازمانكالس
 109 9 81 19 جلسات

 2286 108 1694 484 كنندگانشركت

 جشنواره و مسابقات
 111 26 75 10 جلسات

 8345 1134 6691 520 كنندگانشركت
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 واگيردار یهایماريبمبارزه با 
 

 1396دانشگاه در سال هاي واگيردار توسط مراكز وابسته به شده براي پيشگيري از بيماريهاي انجامواكسيناسيون -69-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 فلج اطفال

(Poliovirus) 

 اوريون ,سرخجه, سرخك

(MMR) 

 ب.ث.ژ

 )سل(
 پنتا واالن

 ديفتري و كزاز

 توأم(ساالن )بزرگ

 مننژيت

(Meningitis) 
 مجموع Bهپاتيت 

 47038 7825 3276 73 10536 4104 10671 10553 شهراسالم

 137940 22447 5497 3487 22447 38165 23524 22373 جنوب تهران

 84942 17734 2324 7074 17697 4478 18157 17478 ري

 269920 48006 11097 10634 50680 46747 52352 50404 مجموع

  

 1396هاي مرتبط با فلج اطفال در محدوده تحت پوشش دانشگاه در سال شاخص -70-5جدول 

 جمعيت

 سال )نفر( 15 زير 

شل  كل موارد فلج

 حاد

ميزان موارد فلج شل 

 غير پوليويي

 )در صدهزار(

هاي درصد نمونه

 كافي

وصول نمونه به درصد 

 روز 3آزمايشگاه ظرف 

موارد درصد 

 روز 7شده ظرف زارشگ

موارد درصد 

شده ظرف بررسي

 ساعت 48

1158097 41 5/3 93 100  100  100  

 

 1396محدوده تحت پوشش دانشگاه در سال هاي مراقبت از سرخك و سرخجه در شاخص -71-5جدول 

 جمعيت شبكه بهداشت و درمان
 تعداد

 مورد انتظار

 تعداد موارد

 گزارش شده

 تعداد موارد

 مثبت آزمايشگاهي

 ميزان بروز

 موارد غيرسرخكي

 6/5 0 29 15 517681 شهراسالم

 2/3 1 46 45 1447615 جنوب تهران

 2/6 2 56 27 899997 ري

 7/4 3 131 87 2810310 مجموع

 باشد. 2/2بايد باالي  در صد هزار نفر(سرخكي )توضيح: شاخص ميزان بروز موارد غير 

 جمعيت شهرستان ضربدر صد هزار /يتعداد موارد مثبت آزمايشگاه ينحوه محاسبه: كل موارد گزارش شده منها
 

 1396وشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران در سال هاي منتقله از راه خون در محدوده تحت پشده هپاتيتموارد كشف -72-5جدول 

 وضعيت باليني بيمار علت بررسي مشخصات بيمار و كشف بيماري

 بروز عالئم

 باليني

 بيماران

 خاص
 داوطلبانه حاملگي

 وجود

 عوامل خطر
 نامشخص ساير ناقل مزمن حاد ساير موارد

7 0 30 20 19 71 2 21 115 9 0 

 پيامد بيماري B سابقه واكسيناسيون هپاتيت

 نامعلوم فوت عارضه بهبودي وضعيت ناقلي ندارد دارد, ناقص دارد, كامل

29 2 116 134 1 1 0 11 

 وضعيت تأهل بيماران محل سكونت بيماران جنسيت بيماران شبكه بهداشت و درمان

 خصنامش همسر مرده مطلقه مجرد متأهل شهري روستايي مرد زن شهرري جنوب تهران شهراسالم

52 64 31 74 73 8 139 129 11 1 6 0 

 تشخيص بيماري

HBV HCV HBV&HCV - HDV 

118 29 0 0 
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 1396شده مننژيت در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران در سال تعداد موارد كشف -73-5جدول 

 LPانجام  جنسيت شبكه بهداشت و درمان

 نشدهانجام شدهانجام زن مرد ري جنوب شهراسالم

30 114 45 123 66 179 10 

 نتيجه بيماري

 فوت درمان

183 6 

 1396شده در محدوده تحت پوشش دانشگاه در سال هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا گزارشتعداد بيماري -74-5جدول 

 جمع كل شبكه بهداشت و درمان شهرري مركز بهداشت جنوب شهربهداشت و درمان اسالمشبكه  موارد

 5040 1719 1901 1420 برداري التورنمونه

 20618 6445 7781 6392 پديكولوز )شپش سر(

 23 2 13 8 1طغيان 

 ستفاده كرده و عالئم باليني مشترک داشته باشند.ها عبارت است از: دو نفر يا بيشتر كه از يك غذا يا آشاميدني مشترک اطغيان بيماري -1

 

 1396برداري شده توسط دانشگاه در سال هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونهبيماري -75-5جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 جمع كل
 شهرري جنوب تهران شهراسالم

 5040 1719 1901 1420 برداريكل موارد نمونه

 جنسيت
 2240 637 866 737 زن

 2600 882 1035 683 مرد

 گروه سني
 3720 1400 1566 754 سال 2بيشتر از 

 1320 319 335 666 سال و كمتر 2

 شدهتعداد نمونه آزمايش
 425 5 374 46 بيمارستاني

 4615 1714 1527 1374 سرپايي )خارج بيمارستان(

 محل سكونت
 3149 1149 1035 965 شهر

 1891 570 866 455 روستا

 مليت
 4291 1336 1892 1063 ايراني

 749 383 9 357 خارجي

 وارده از كشور
 726 369 0 357 افغانستان

 23 14 9 0 عراق

 18 5 9 4 تعداد مبتاليان

 1 0 0 1 شدهتعداد بيماران مبتالي بستري

 0 0 0 0 شده براثر بيماريتعداد مبتاليان فوت

 5040 1719 1901 1420 شده انسانيه تهيهتعداد نمون

 4741 1420 1901 1420 شده انسانيتعداد نمونه آزمايش

 8 8 0 0 تعداد نمونه مثبت انساني
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 1396شده در محدوده تحت نظارت دانشگاه در سال هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان گزارشبيماري -76-5جدول 

 نام

 شهرستان

 راه انتقال د طغيانتعدا
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ري
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 - 0 3 3 - 0 26 27 0 0 25 0 8 4 1 7 اسالمشهر

 - 0 1 2 - 0 11 23 0 0 59 0 13 0 0 13 جنوب

 - 0 2 2 شيگال 6 9 9 0 2 33 1 1 0 1 1 ري

 - 0 6 7 - 6 46  0 2 117 1 22 4 2 21 كل جمع

 

 1396هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي ارائهوزشآم -77-5جدول 

 نفر[گيرندگان ]كل آموزش ساعت[آموزش ]مجموع مدت  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 600 55 30 كاركنان و پزشكان بخش دولتي, خصوصي 1

 1000 78 150 رابطين بهداشتي 2

 12000 230 1120 درمانين مراكز بهداشتيمراجعي 3

 6500 48 60 آموزانآموزان و اولياي دانشدانش 4

 18 2 2 اصناف و كسبه 5

 35 2 2 اتباع خارجي 6

 30 1 1 بين بخشي(بهزيستي )مددجويان كميته امداد,  7

 69 12 6 بهورزان 8

 500 20 50 كاركنان و كارشناسان 9

 20752 448 1421 مجموع

 

 1396هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال تعداد بازديدهاي مرتبط با بيماري -78-5جدول 

 هاآزمايشگاه مطب پزشكان واحدهاي ستادي هاي بهداشتخانه هاي بهداشتپايگاه درمانيمراكز بهداشتي نوع بازديد

 69 650 2 150 520 190 عمومي

 72 650 15 5 35 15 اختصاصي

 141 650 17 155 555 205 مجموع

 

 1396هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي انجامفعاليت -79-5جدول 

 تعداد عنوان

 9035 تورها( النگهداري و انتقال نمونهترانسپورت )تهيه و توزيع محيط 

 5040 هاي التورآوري و آزمايش بر روي نمونهجمع

 1 شناسايي و گزارش بيماران مشكوک به بوتوليسم

 18 شناسايي و گزارش بيماران التور

 20618 شناسايي آلودگي به پديكولوز )شپش سر(
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 انتقال از دام به انسانقابل یهایماريبمبارزه با 

 نيترمهم ازجملهب مالت، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب زرد، جنون گاوي و تب شاليزار هاري، كيست هيداتيك، سالك، ت

نفر  7031مورد حيوان گزيدگي،  6842 درمجموع، 1396روند. طي سال مشترك و قابل انتقال از دام به انسان به شمار مي يهايماريب

نفر مشمول واکسن قبل از گزش در منطقه تحت پوشش  66 هاآنان يکه از م اندکردهافت يرا در يبعد يهاو نوبتنوبت اول  يواکسن هار

اقدامات الزم انجام شد كه با كنترل و مراقبت  يدگيوان گزيحاند. براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاري بر روي افراد دچار دانشگاه بوده

 نشد. از مجروحين، مورد هاري جديد در محدوده تحت نظارت دانشگاه مشاهده

 
 1396سال  تعداد مجروحين حيوان گزيده در مناطق تحت پوشش دانشگاه در -80-5جدول 

 درصد كل درصد هر شبكه  تعداد جنسيت شبكه بهداشت

 جنوب
 0/30 1783 زن

 0/70 4162 مرد 5/82

 0/100 5945 مجموع جنوب

 شهرري
 0/8 53 زن

 0/92 608 مرد 2/9

 0/100 661 مجموع ري

 مشهراسال
 2/9 55 زن

 8/90 543 مرد 3/8

 0/100 598 مجموع اسالمشهر

 جمع كل 
 2/26 1891 زن

0/100 
 8/73 5313 مرد

 - 0/100 7204 جمع كل

 1396تحت پوشش دانشگاه در سال در محدوده  آمار اقدامات پيشگيري و درماني از هاري به تفكيك نوع اقدام -81-5جدول 

 جمع پيشگيري قبل از مواجهه مجروحين نيازمند به درمان سه نوبتي مجروحين نيازمند به درمان پنج نوبتي شبكه بهداشت و درمان

 6180 60 3973 2147 جنوب تهران

 872 6 617 249 شهرري

 684 0 376 308 شهراسالم

 7736 66 4966 2704 مجموع

 

 1396شده براي كليه مراجعين در محدوده تحت پوشش دانشگاه در سال مصرف مقدار واكسن هاري و سرم ضد هاري -82-5جدول 

 شده)واحد(مقدار سرم هاري مصرف شده)دُز(مقدار واكسن هاري مصرف شبكه بهداشت و درمان

 2678840 15726 جنوب تهران

 163540 3306 شهرري

 28100 1912 شهراسالم

 2870480 20944 مجموع
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 1396هاي آموزشي توليدشده براي پيشگيري و آشنايي با بيماري هاري توسط دانشگاه در سال بسته -83-5جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشيبسته 

 5000 مراجعين روز جهاني هاري تراكت

 300 كاركنان حيوان گزيدگي تراكت

 50 كاركنان ن انسان و حيوانآشنايي با چند بيماري مشترک بي مجموعه آموزشي

 15 مراجعين هاري پوستر

 200 كاركنان مراكز پيشگيري از هاري كشور كتابچه

 1500 مراكز هاري پاستور و احمدي پيشگيري از هاري كارت

 20 پزشكان مراقبت حيوان گزيدگي فلوچارت

 1200 كودكان حيوان گزيدگي در كودكان كتابچه

 300 كودكان كودكان در زمينه حيوان گزيدگيبرنامه هفتگي براي  كارت

 

 1396تعداد بازديدهاي اختصاصي براي بررسي وضعيت بيماري هاري در سال  -84-5جدول 

 مراكز هاري بيمارستان بهداشتهاي خانه بهداشتي هاپايگاه مركز خدمات جامع سالمت

46 95 58 12 10 

 

 مورد جديد ابتال به كيست 12، تعداد 1396سال  طي .انسان است وان بهيحقابل انتقال از  يهايماريباز  ديگر بيماري كيست هيداتيك يكي

 9ماران ساکن محدوده تحت پوشش،يب از مجموع. گزارش و شناسايي شدند [يمورد ساکن شهرر 3ساكن جنوب تهران و  نفر 9هيداتيك ]

 2نفر نيز سابقه تماس با سگ داشت که  3 بر آن و عالوه يت با آب معمولنفر از بيماران سابقه مصرف سبزيجا 11نفر مرد بودند؛ 3نفر زن و 

 اند.داشته يجات با آب معموليمشترک در تماس با سگ و استفاده از سبز طوربه هااز آننفر 

 
 1396سال هيداتيك در شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري كيست هاي ارائهآموزش -85-5جدول 

 گان]نفر[گيرندآموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  جلساتتعداد  گروه هدف

 5400 64 56 درمانيمراجعين مراكز بهداشتي

 150 16 16 هاي سالمت شهرداريمراجعين خانه

 600 58 58 آموزش كيست هيداتيك به رابطين

 87 40 25 بيماران و اطرافيان

 307 60 35 هاي بهداشتكاركنان پايگاه

 - - - درماني بخش خصوصيكاركنان بهداشتي

 - - - مديران سالمت شهرداري

 6544 238 190 مجموع
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 1396هيداتيك در سال تعداد بازديدها در ارتباط با بيماري كيست  -86-5جدول 

 هاآزمايشگاه بهداشتهاي خانه بهداشتي هاپايگاه درمانيبهداشتي كزامر نوع بازديد

 98 130 593 201 عمومي

 2 19 124 45 ياختصاص

 100 149 717 246 مجموع

 

نام پشده خداکي بده هنگدام     ه بيماري سالک يک بيماري پوستي مشترک بين انسان و حيوان است که از طريق نيش يک پشه آلوده به انگل ب

ر منداطق تحدت پوشدش    د 1396به شدرح جددول زيدر در طدول سدال       بيمار مبتال به سالك 54. شودتغذيه خون بيمار به انسان سالم منتقل مي

 دانشگاه شناسايي شد.
 1396سال تعداد بيماران مبتال به بيماري سالك در محدوده تحت پوشش دانشگاه در  -87-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 مليت هاي سنيگروه جنسيت
 جمع كل

 ايراني افغاني به باال 50 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 مرد زن

 24 13 11 3 4 5 7 3 2 17 7 جنوب تهران

 29 12 17 1 2 4 10 7 5 18 11 شهرري

 1 - 1 - - - 1 - - 1 - شهراسالم

 54 25 29 4 6 9 18 10 7 36 18 مجموع

 
 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي سالك و پديكلوز توزيع -88-5جدول 
 تعداد نام دارو

 900 آمپول گلوكانتم

 13428 نلوسيون دايمتيكو

 38324 شامپوپرمترين

 

 

 يابد.گوسفند آلوده، به انسان انتقال مي و بيماري ميكروبي واگيردار مشترک بين انسان و دام است كه از گاو 

 1395مورد سال  27نفر بيمار مبتال به تب مالت که ساکن محدوده تحت پوشش بودند شناسايي شدند ولي در مقايسه با  25، 1396طي سال 

 دهد.اندکي کاهش نشان مي
 1396تعداد بيماران مبتال به تب مالت در محدوده تحت پوشش دانشگاه در سال  -89-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 *منبع آلودگي هاي سنيگروه جنسيت
 مجموع

 نامشخص دهتماس با دام آلو مصرف لبنيات آلوده به باال 50 40-49 30-39 20-29 0-19 مرد زن

 5 0 2 5 3 0 0 1 1 4 1 جنوب تهران

 17 2 5 14 5 4 3 2 3 8 9 شهرري

 3 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 شهراسالم

 25 2 8 21 9 4 3 4 5 14 11 مجموع

 *: منبع آلودگي بيماران در برخي از مبتاليان به تب مالت بيش از يك علت آلودگي بوده است.
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 1396سال توليدشده براي پيشگيري و مبارزه با بيماري تب مالت در هاي آموزشي بسته -90-5جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشي بسته رديف

1 CD پاور پوينت آموزشيSHEP 118 كاركنان و رابطين 

2 CD دستورالعمل كشوريSHEP 118 كاركنان و رابطين 

3 CD 140 واحدهاي محيطي تب مالت 

 500 مراجعين تتراكت آموزشي تب مال تراكت 4

 28 بهورزان CD SHEPجزوه و  5

 

 1396شده براي پيشگيري و مبارزه با تب مالت در سال هاي ارائهآموزش -91-5جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرندآموزش

 2500 140 100 دولتيبخش درماني پرسنل بهداشتي 1

 - - - غيردولتيبخش درماني يكاركنان بهداشت 2

 50 10 20 بيماران و اطرافيان 3

 1500 75 140 عموم مردم 4

 710 35 20 بهورزان 5

 870 45 39 مربيان تب مالت 6

 350 120 10 كارشناسان ستادي 7

 320 5/61 35 متصديان تهيه و نوزيع مواد لبني 8

 6300 5/486 364 مجموع
 

 1396شده در ارتباط با بيماري تب مالت در سال جامبازديدهاي ان -92-5جدول 

 هاآزمايشگاه واحدهاي ستادي بهداشتهاي خانهو  هاپايگاه درمانيمراكز بهداشتي نوع بازديد

 1135 - 562 168 عمومي

 100 6 45 15 اختصاصي

 1235 6 607 183 مجموع
 

 1396شده در منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال نگو شناساييتعداد موارد بيماري تب خونريزي دهنده كريمه ك -93-5جدول 

 شدهكل موارد شناسايي موارد محتمل واردشده در پورت موارد ساكن در محدوده تحت پوشش درمانيشبكه بهداشتي

 - - - جنوب تهران

 - - - شهرري

 1 1 - شهراسالم

 1 1 - مجموع

 

در سدال   شدود. وسيله کنه منتقل ميدار حاد است که بيشتر بهتب ماري خونريزي دهندهيک بي (CCHFكنگو )تب خونريزي دهنده كريمه 

 هاي محدوده تحت پوشش دانشگاه مراجعه کرده بودند شناسايي شدند.نفر بيمار مشكوك که بيمارستان 1، تعداد 1396
 

 زارش نشده است.گ مورد جديدي از بيماري تب  1396در سال 
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 1396در سال  HIVمراكز تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه در برنامه پيشگيري و كنترل  -94-5جدول 

 تحت پوشش مركز/ شبكه تعداد عنوان مركز

 جنوب, ري, اسالمشهر 4 هاي رفتاريمركز مشاوره بيماري

 جنوب 2 باشگاه ياران مثبت

 جنوب 1 دندانپزشكيمركز 

 جنوب 1 پذيرمركز ويژه زنان آسيب

 جنوب, ري, اسالمشهر 289 )غربالگري زنان باردار( PMTCTسالمت منتخب در برنامه  مركز خدمات جامع

 جنوب PMTCT 6منتخب در برنامه  بيمارستان

مرکز  7)خصوصي(،  DICمرکز  6اند از: انشگاه عبارتدر سطح د HIVعالوه بر مراكز فوق، ساير مراکز ارائه خدمات پيشگيري و کنترل 

و سداير مراکدز    خاوران يمدد سراآباد(، زندان زنان، مرکز شفق، سامان سراي اسالمشهر، بهاران )وابسته به شهرداري(، زندان بزرگ )حسن

 خانمان.نگهداري افراد بي
 1396انشگاه در سال مركز( د 4رفتاري )هاي اطالعات مراكز مشاوره بيماري -95-5جدول 

 تعداد موضوع

 360 مثبت تحت درمان متادون HIVبيماران 

 28 مثبت تحت درمان سل HIVبيماران 

 161220 شدهكاندوم ارائه

 31261 شدهسرنگ ارائه

 

 1396عملكرد برنامه پيشگيري و كنترل بيماري ايدز در سال  -96-5جدول 

 تعداد موضوع

 4077 موارد مشاوره و تست

 151 شده از طريق مشاوره و تستموارد مثبت شناسايي

 292 موارد مثبت جديد )تشكيل پرونده(

 1867 بيماران تحت درمان ضد رتروويروسي

 292  شدهها شروعكل بيماراني كه درمان ضد رتروويروسي براي آن

 142 اندبوده 4يا  3موارد مثبت كه در زمان تشكيل پرونده در مرحله باليني 

 5093 (pmtctشده در زنان باردار با وضعيت نامشخص )برنامه هاي انجامتست

 pmtct 0برنامه  شده در زنان باردار درموارد مثبت شناسايي

 HIV 26كل نوزادان متولدشده از مادر مبتال به 

 0 مثبت HIVنوزادان 
 

 1396آمار تجمعي بيماري ايدز پايان سال  -97-5جدول 

 تعداد موارد مرگ موارد مثبت جديد تحت درمان تعداد كل بيماران داراي پرونده در مركز مشاوره رفتاري درمانشبكه بهداشت و 

 6 112 3531 شهرري

 28 166 462 جنوب تهران

 1 14 207 شهراسالم

 35 292 4200 جمع
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 1396ميزشي در سال هاي آشده در ارتباط با برنامه ايدز و بيماريتعداد بازديدهاي انجام -98-5جدول 

 هاآزمايشگاه هاي بهداشتخانه هاي بهداشتپايگاه مركز خدمات جامع سالمت نوع بازديد

 72 122 430 155 عمومي

 21 17 60 58 اختصاصي

 93 139 490 213 مجموع

 

 

 1396هاي آميزشي در سال شده در برنامه ايدز و بيماريهاي ارائهآموزش -99-5جدول 

 نفر[گيرندگان ]كل آموزش ساعت[آموزش ]مجموع مدت  تعداد جلسات فگروه هد رديف

 400 420 23 كاركنان 1

 1300 300 220 رابطين بهداشتي 2

 1500 120 120 درمانيمراجعين مراكز بهداشتي 3

 15 9 6 بيماران و اطرافيان 4

 400 10 8 بخشيبين 5

 130 14 40 كاركنان مركز 6

 51 5 3 تكاركنان خانه بهداش 7

 5000 470 400 آموزاندانش 8

 8796 1348 820 مجموع

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي ايدز توزيع -100-5جدول
 نام دارو تعداد نام دارو تعداد

 قرص 300  -آباكاوير  58140 قرص 300 -تنوفاوير 87990

 قرص -يرنزافاو 175290 ميلي 100قرص  – رالتگراوير 28740

 شربت افاويرنز 160 ميلي 400قرص  – رالتگراوير 28740

 قرص 150 -بيوودين 189240 كپسول 100 -ريتوناوير 20340

 شربت بيوودين 330 ريتاناوير - آتازاناوير 49080

  قرص-ترووادا 83310 قرص -وناوير 360990

 قرص-كوبايووير 333990 ميلي 250قرص  –كلترا  194400

 قرص- ميلي75داروناوير 1920 شربت -ترا كل 150

 150داروناوير-قرص 2880 300كپسول زيدوودين 14280

 قرص- ميلي600داروناوير 29160 شربت زيدوودين 780

 ويال 200 -  زايدوودين 100
 قرص-نويراپين 37080

 شربت- نويراپين 760
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 1396شده براي مراقبت بيماري آنفلوانزا در سال رائههاي اآموزش -101-5جدول 

 ]نفر[گيرندگانآموزش كل ]ساعت[آموزش مجموع مدت گروه هدف رديف

 4698 125 مراجعين 1

 160 15 هاكارگران مرغداري 2

 530 35 رابطين 3

 437 20 بهورزان -بهداشتي -هاكاركنان بيماري 4

 6500 50 اصناف 5

 32 16 كنترل عفونت -نيرابطين بيمارستا 6

 87 2 بخشيبين 7

 300 10 اطرافيان بيماران 8

 6577 30 آموزاندانش 9

 1205 100 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي 10

 200000 500 حجاج و زائرين عتبات و مستقبالن 11

 

 

 1396[ در منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال ILIموارد شبه آنفلوانزا ] -102-5جدول 

 كه بهداشت و درمانشب
 تعداد موارد

 مشكوک به آنفلوانزا 

 تعداد كل

 مراجعين به پزشك

كل درصد بيماران مشكوک به

 كنندگانمراجعه

 4/1 4533 63 شهرري

 8/0 6496 55 جنوب تهران

 6/3 9399 337 شهراسالم

 2/2 20428 455 مجموع

 

 

 1396شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه در سال ف( كشILIتوزيع سني موارد شبه آنفلوانزا ) -103-5جدول 

 جمع كل سال به باال 65 سال 65الي  18 سال 18الي  2 سال 0-1

21 108 271 55 455 

 

 

 1396موارد مثبت آنفلوانزا در مناطق تحت پوشش دانشگاه در سال  -104-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هايتعداد نمونه

 شدهتهيه

از  تعداد موارد مثبت

 A-H3N2نوع 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 4 3 105 شهرري

 21 29 992 جنوب تهران

 6 4 115 اسالمشهر

 31 36 1212 مجموع
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 1396سال نفر( در خطر )هاي پرخطر و در معرض شده جهت گروهواكسيناسيون آنفلوانزا انجام -105-5جدول 

 شبكه بهداشت

 و درمان

 كاركنان

 بهداشتي

 درمانيكاركنان 

 هابيمارستان

 بيماران خاص

 +HIVو 

هاي كاركنان پايگاه

 اورژانس

 سالمندان و كاركنان

 هاو ساكنين آسايشگاه

 كاركنان

 دامپزشكي

 كاركنان

 زيستمحيط

 نيروي

 نظامي
 ساير

 جمع

 كل

 3150 1423 200 72 82 100 40 355 468 410 شهرري

 11000 8380 0 0 0 0 0 337 1065 1218 جنوب تهران

 773 75 0 10 21 100 0 487 80 0 شهراسالم

 14923 9878 200 82 103 200 40 1179 1613 1628 مجموع
 

 

 1396هاي پيشگيري و مراقبت از بيماري آنفلوانزا در سال فعاليت -106-5جدول 

 تعداد پمفلت و بنر

 شدهتهيه

 تعداد تكثير و توزيع

 پمفلت

 هاي آموزشيتعداد بسته

 جزوه كتترا پوستر

 20 3000 10 هزار عدد 123 9
 

 

 1396شده در ارتباط با پيشگيري از بيماري آنفلوانزا در سال تعداد بازديدهاي انجام -107-5جدول 

 نوع بازديد
 مراكز

 سالمت خدمات جامع

 يهاپايگاه

 بهداشت

 هايخانه

 بهداشت
 هابيمارستان

 مطب

 پزشكان

 فرودگاه

 ره(خميني )امام 
 هامرغداري اهآزمايشگاه

 - 10 77 1200 16 112 702 171 عمومي

 16 - 20 720 16 16 45 10 اختصاصي

 16 10 97 1920 32 128 747 181 مجموع

 

کيت تشخيص  807الم ماالريا و تعداد  5891، مجموعًا 1396در راستاي بيماريابي و تشخيص به هنگام موارد احتمالي ماالريا، در سال 

 704الم و  4039در مركز بهداشت جنوب تهران، مورد مثبت،  4کيت  77و تعداد  508شهر ا در سطح دانشگاه ]الم در شهرستان اسالمماالري

مورد مثبت  3 يشهرردر  شدهکشفو تعداد موارد مثبت کيت عدد  26الم،  1344ن در شهرستان ري يمورد مثبت همچن 11تعداد  کيت و

 نفر بيمار مبتال به ماالريا ساكن در محدود تحت پوشش دانشگاه شد 18شناسايي و كشف شد. اين امر منجر به تهيه و آزمايش  [است بوده

مورد گزارش شده است( كه اقدامات درماني و  11مورد در اسالمشهر مثبت بوده در جنوب تهران موردي  4مورد مربوط به شهرري و  3)

 .ت گرفتمراقبت از اطرافيان در حداقل زمان ممكن صور
 

 1396شده در ارتباط با بيماري ماالريا در حوزه معاونت بهداشت در سال تعداد بازديدهاي انجام -108-5جدول 

 هاآزمايشگاه هاي بهداشتخانه هاي بهداشتپايگاه مركز خدمات جامع سالمت نوع بازديد

 6 54 576 65 عمومي

 3 14 41 26 اختصاصي

 9 68 617 91 مجموع
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 1396شده در خصوص ماالريا در سال هاي ارائهآموزش -109-5جدول 
 نفر[گيرندگان ]كل آموزش ساعت[آموزش ]مجموع مدت  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 70 8 5 كاركنان )كارشناسان ستادي( 1

 135 20 10 رابطين بهداشتي 2

 1690 30 25 درمانيمراجعين مراكز بهداشتي 3

 18 5 18 افيانبيماران و اطر 4

 36 10 17 بين بخشي 5

 350 12 6 كاركنان مركز 6

 46 5 5 كاركنان خانه بهداشت 7

 2753 80 35 آموزاندانش 8

 5098 170 121 مجموع

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي ماالريا توزيع -110-5جدول 

 تعداد نام دارو تعداد نام دارو

 322 قرص كوآرتم 1100 150قرص پريماكين 

 240 قرص خردسالARTECOSPE 1300 150قرص كلروكين 

 40 شياف-50آرتيسونات 300 قرص كنين

 330 آرتيسونات آمپول 400 آمپول كنين

 

 

 8/47، به جذام شناسايي شدند. در بين مبتاليان به سل نفر مبتال 2و  مورد( 31)و درمان مجدد  جديد مبتال به سل بيمار 404، 1396طي سال 

 45-54و  سال به باال 65 يسنهاي مربوط به گروه اسمير مثبت بروز سل زانيم نيشتريب بودند. يرانيا ريغ، درصد 4/34درصد موارد را زنان و 

با درجه مثبت  مارانيب درصد 44سال بوده و  48 مارانيب يسن انهيم رصد است.د 82مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيم .بود سال

بيمار  6، 1396بوده است. در سال  6هزار نفر جمعيت  100ميزان بروز موارد جديد سل اسمير مثبت در هر  اند.شده+ گزارش2+ و 1بودن 

MDR شده و تحت درمان قرار گرفتند.ثبت 

 
 1396آموزشي توليدشده در خصوص سل و جذام در سال  هايتعداد بسته -111-5جدول 

 تعداد بسته آموزشي رديف  تعداد بسته آموزشي رديف

 224 جزوه راهنماي درمان بيمار 5 0 رسانياطالع بنر 1

 13 كتاب راهنماي كشوري سل 6 5000 پمفلت سل 2

 35 پوستر 3
 3200 پيامك 7

 5000 تراكت آموزشي 4
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 1396هاي سل و جذام در سال شده براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي ارائهآموزش -112-5جدول 

 گيرندگان ]نفر[كل آموزش مجموع مدت آموزش ]ساعت[ گروه هدف رديف

 566 40 درماني بخش دولتي و غيردولتيكاركنان بهداشتي 1

 675 30 هاهاي سالمت شهرداريخانه 2

 18379 827 درمانيمراجعين مراكز بهداشتي 3

 859 423 بيماران و اطرافيان 4

 4563 410 آموزانآموزان و اولياي دانشدانش 5

 2340 384 رابطين بهداشتي 6

 50 1 دانشجويان 7

 2075 54 هاساير گروه 8

 16200 125 مديريت برنامه كنترل سل جهت كاركنان زندان و مراكز اقامتي 9

 522 29 پزشكان و مراقبين سالمت 10

 46229 2323 جمع كل

 

 1396و   1395در سال  سلوضعيت بيماران مبتال به  -113-5جدول 

 سال بررسي

 ها به در صدهزار هستند()ميزان موارد جديد سل

 كل موارد عود خارج ريوي اسمير منفي و نامشخص اسمير مثبت

 بروزميزان  تعداد تعداد بروزميزان  تعداد بروززان مي تعداد بروزميزان  تعداد

1395 184 4/6 80 8/2 130 5/4 17 411 2/14 

1396 173 0/6 82 8/2 130 5/4 19 404 0/14 

 

 1396و  1395در سال  سلمقايسه وضعيت بيماران مبتال به  -113-5ادامه جدول 

 سال

 بررسي

 ت بودن اسميردرجه مثب ميانه سني هانسبت درصد از كل موارد

 درصد

 غير ايراني

 درصد

 زنداني
(Rel + SS+) / 

Pulm 
SS+/ 

(EP+SS-) 

 اسمير

 مثبت 

 كل

 موارد 

 درصد

 باسيل 0-9

 درصد

 1+ 

 درصد

 2+ 

 درصد

 3+ 

 مجموع

 +3+ و 2 

1395 8/34 4/3 5/71 9/0 49 47 6/9 7/40 8/14 0/33 8/47 

1396 4/34 5/3 1/70 9/0 51 48 1/12 5/29 5/14 2/38 7/52 

 

 1396و  1395در سال  سلشده براي افراد در تماس نزديك با بيماران مبتال به اقدامات انجام -114-5جدول 

 سال بررسي

 سابقه تماس با مورد مسلول )درصد( شده براي افراد در تماس نزديكوضعيت اقدامات انجام

 سال 6باالي  سال 6زير 

ص
شخ

نام
 / 

رد
دا

ن
 

 دارد

ک د
ود

 ك
داد

تع
س

ما
ر ت

 

سي
رر

ک ب
ود

 ك
داد

تع
ده

ش
صي 

خي
تش

ل 
 س

رد
موا

اد 
عد

ت
 

سي
الك

وفي
 پر

رد
موا

اد 
عد

ت
 

 با 
رد

موا
اد 

عد
ت

ده
 ش

مل
كا

ي 
كس

يال
روف

پ
 

س
ما

ر ت
د د

فرا
د ا

دا
تع

 

سي
رر

د ب
فرا

د ا
دا

تع
ده

ش
صي 

خي
تش

ل 
 س

رد
موا

اد 
عد

ت
 

ل 
طو

در 
2 

شته
گذ

ل 
سا

 

ن 
بي

2 
 5تا 

شته
گذ

ل 
سا

 

از 
تر 

يش
ب

5 
شته

گذ
ل 

سا
 

1395 49 40 0 40 27 589 476 4 4/77 3/10 1/3 2/9 

1396 75 46 0 46 29 615 449 4 6/77 0/11 7/2 6/8 
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 1396و  1395هاي آزمايشگاهي در سال و داده سلوضعيت ارجاع بيماران مبتال به  -115-5جدول 

سال 

 بررسي

 هاي آزمايشگاهيوضعيت داده +)درصد(Sسهم مركز ارجاع دهنده موارد 

نظام 

شبكه 

 سرپايي

ام نظ

شبكه 

 بستري

بخش 

 خصوصي

بخش 

 درمان

خود 

معرف و 

 ساير

تعداد بيمار 

مشكوک 

 شدهبررسي

نسبت فرد مشكوک 

 شدهبررسي

 نفر جمعيت 1000در هر  

 دانشگاه تحت پوشش

تعداد بيماران 

خلط مثبت 

 شدهشناسايي

نسبت بيماران خلط 

كل موارد مثبت به

 مشكوک )درصد(

درصد نمونه 

هاي فاقد خلط

 كيفيت

1395 2/27 3/47 3/10 1/7 1/8 7531 4/2 145 9/1 0/11 

1396 2/27 7/45 6/11 5/4 0/11 7888 5/2 130 6/1 7/11 

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي سل توزيع -116-5جدول 

 نام دارو تعداد نام دارو تعداد

 قرص 100ايزونيازيد 12100 رازيناميدپي-اتامبوتول -ريفامپين ايزونيازيد 100820

 قرص 300ايزونيازيد 58200 قرص 500پيرازيناميد  6720

 400اتامبوتول  قرص 16400 شربت ريفامپين 375

 75ايزونيازيد-150ريفامپين 235200  ويال- استرپتومايسين 1060

124800 B6 اتامبوتول-ايزونيازيد-ريفامپين 19432 قرص ويتامين 

 

 

 اخير دو سالشده در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهرري طي ثبت جذامتعداد بيماران مبتال به  -117-5جدول 

 1396 1395 سال

 2 2 تعداد

 
 شده در مناطق تحت پوششهای جديد گزارشبيماری

 
 1396ل هاي جديد گزارش شده و ثبت شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سابيماري -118-5جدول 

 سرخك و

 سرخجه

 فلج

 شل حاد

 هپاتيت

 منتقله از خون
 مننژيت

 فشار

 خون
 پديكولوز التور

 كيست

 هيداتيك
 جذام سل ماالريا

 تب 

 مالت
 تب خونريزي دهنده كنگو سالك

131 41 147 189 7295 5040 20618 12 18 404 2 25 54 1 

 



 بهداشت :پنجمفصل  - 1396سالنامه آماري 

 يريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهمد

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
465 

 یپايگاه مراقبت بهداشت مرز یهاتيفعال
 

، به پايگاه مراقبت 1396مورد اجساد ورودي در طول سال  420از کل المللي امام خميني )ره( مستقر است. اين پايگاه، در  فرودگاه بين

 تعداد پروازهاي ورودي از كشورهاي شده است.مورد براي تعيين علت فوت به پزشکي قانوني ارجاع داده 42بهداشت جهت ترخيص 

 كودك واكسينه شدند. 33693پرواز بود كه به منظور پيشگيري از فلج اطفال،  5566مشمول مراقبت )افغانستان، پاكستان، عراق و سوريه(، 
   

 1396عملكرد پايگاه در رابطه با مراقبت پروازهاي ورودي و خروجي مشمول مراقبت در سال  -119-5جدول 

 پروازهاي خروجي  پروازهاي ورودي

 تعداد موضوع تعداد عموضو

 3938 عتبات خروجيپروازهاي  5293 پروازهاي ورودي عتبات

 113 حج تمتع 273 افغانستان پروازهاي ورودي پاكستان و

 19549 ساير پروازها 79 حج تمتع )بازگشت حجاج(

 23600 كل پروازهاي ورودي مراقبت شده 22504 ساير پروازها

 24211 كل حجاج 28149 اي ورودي مراقبت شدهكل پروازه

 192 هاكل كاروان 24987 كل حجاج

 26187 شدههاي آموزشي توزيعپمفلت 185 هاكل كاروان

 877 شدهماسك توزيع 23134 شدههاي آموزشي توزيعپمفلت

 113 شكتعداد جلسات آموزشي برگزارشده توسط پز 6467 شدهماسك توزيع

 335 ديدهتعداد روحانيون, پزشكان آموزش 96 شدهشناسايي ILIتعداد موارد

   38 شدهشناسايي SARI تعداد موارد

   1 يزيتعداد موارد تب و خونر

   11 نيشده زائر صيتعداد اجساد ترخ

   33693 )فلج اطفال( شده واكسينه كودكان كل تعداد

 

منتقله از آب و  يهايماريباساليد در مورد بيماري آنفلوانزا و  يآموزشها شامل: آموزش چهره به چهره, توزيع پمفلت, نصب بنر, پخش اين فعاليت

 اند.ژل تحويل داده كاغذي و محلول سپتيمواد غذايي بود. ضمناً پايگاه مراقبت بهداشت به اكثر زائرين ماسك, دستمال

 پرواز 432: 1396به عتبات در ايام اربعين  خروجيتعداد كل پروازهاي  •

 نفر 108000شده: آموزش داده خروجيتعداد كل زائرين  •

 پرواز 420: 1396از عتبات در ايام اربعين  وروديتعداد كل پروازهاي  •

 نفر 105000شده: به كشور و غربالگري و آموزش داده وروديتعداد كل زائرين  •

 نفر 138گاه مراقبت بهداشت: يدر پا شدهثبت يتعداد كل موارد اسهال •

 نفر 126گاه مراقبت بهداشت: ير پان دياز زائر شدهگرفتهالتور  يهاتعداد كل موارد نمونه •

مورد  2, يد بهشتيشه دانشگاه علوم پزشكيمورد تحت پوشش  11)نفر  16التور:  يماريشگاه جهت بيدر آزما مثبت شدهتعداد كل موارد  •

 يمورد تحت پوشش د ع پ خراسان رضو 2قم و  دانشگاه علوم پزشكيمورد تحت پوشش  1ران, يا دانشگاه علوم پزشكيتحت پوشش 

 .باشند(يم
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 غير واگير یهایماريبو مبارزه با  یپيشگير
 ديروئيت یکارکم -نوزادان یغربالگر

 

 حاضر حال در و گرديد اقدام نوزادان غربالگري واحدهاي يکم يشبه افزا نسبتبرنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت،  يتاراس در 

غربالگري  برنامه دانشگاه پوشش تحت سالمت جامعخدمات  مرکز 73 هاي زايماني و نوزادان، درداراي بخش يهامارستانيبعالوه بر 

 نيمه ازبرنامه غربالگري  اين. شودمي انجامکاري مادرزادي تيروئيد ]فنيل کتونوري و فاويسم[ زادان مبتال به کمبيماريابي نو باهدف نوزادان

 يهابخش يدارا يهامارستانيبنوزادان در  يغربالگر ياندازنسبت به راه 1396سال  يطالزم به ذكر است  است. آغاز شده 1384 سال دوم

 است. گرديده اقدام نيز بستري نوزادان ريغربالگ جهتو نوزادان  يمانيزا

 
 1396هاي مشمول غربالگري نوزادان در سال اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري بيماري -120-5جدول 

 درصد تعداد موضوع

 - 73 تعداد واحد غربالگري نوزادان

 - 45920 جمعيت زير يك سال

 5/94 43395 نوزادان غربالگري شده

 6/48 - ختران غربالگري شدهدرصد د

 4/51 - درصد پسران غربالگري شده

 8/80 35077 روز پس از تولد( غربالگري شده 5تا  3درصد نوزادان به هنگام )

 6/0 296 فراخوان

 8/0 367 نمونه نامناسب و مرجوعي

 8/1 79 (تولد كاري تيروئيد )در هزارموارد مبتال به كم

 2 هزار(ميزان بروز ساليانه )در 

 7/79 63 روز 28موقع و قبل از درمان به
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اقدام به شناسدايي بيمداران    1396سالمت از ابتداي سال  جامعتحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، تمامي مراکز خدمات طرح در راستاي 

قلبي عروقي نيز از ابتداي بهمن سال  يهايماريبرزيابي خطر غير واگير ا يهايماريباند. با توجه به ادغام سال نموده 30ديابتي در افراد باالي 

 جدامع و پس از اجراي طرح تحول نظام سالمت در حدوزه بهداشدت، همده مراكدز خددمات       1396از ابتداي سال  در حال انجام است. 1396

مركز( خدمات ديابدت را بده    332)هاي بهداشت هاي بهداشت شهري و روستايي و خانهروستايي، پايگاه و ييروستا يشهرسالمت شهري، 

به شدرح زيدر    1396اهم اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه، جهت پيشگيري و كنترل بيماري ديابت تا پايان سال  مراجعين ارائه نمودند.

 بوده است:

 صورت آبشاريآموزش كليه كاركنان به -1

 يك دوره غربالگريبهشت و يارد در يعروق يقلب يهايماريب يجخطرسن يابيك دوره ارزي)ه پزشكان يكل يبرا يآموزشدو دوره  يبرگزار •

 نوزادان 

 ه سراسر كشوريسان تغذاابت جهت پزشكان و كارشنيد ينيكرد باليرو يش كشوريهما يبرگزار •

 پيفلوششبكه/ مركز بهداشت در قالب برنامه  يجهت كارشناسان ستاد يعروق يقلب يهايماريب يخطرسنج يابيارز يآموزشدوره  يبرگزار •

 و بهورزان ن سالمتيجهت مراقب يعروق يقلب يهايماريب يخطرسنج يابيارز يآموزشدوره  يبرگزار •

 مراكز يجهت ماماها يعروق يقلب يهايماريب يخطرسنج يابيارز يآموزشدوره  يبرگزار •

 در واحدهاي محيطي 76000هاي خطرسنجي به تعداد تكثير و توزيع كارت -2

 عموم مردم جهت نصب در واحدهاي محيطيرساني به تهيه بنر اطالع -3

 FBSهاي موجود در واحدهاي محيطي جهت پذيرش مراجعين براي انجام آزمايش كلسترول تام و اندازي آزمايشگاهتجهيز و راه -4

نظور جذب مبراي كليه مراقبين سالمت و بهورز جهت انجام تست قند خون به 750تهيه دستگاه گلوكومتر و نوار تست قند خون به تعداد  -5

 مراجعين

هاي هاي سالمت جهت انجام آزمايش رايگان كلسترول و قند ناشتا به آزمايشگاههاي بهداشت و پايگاهتهيه كارت ارجاع جهت مراجعين از خانه -6

 دولتي تحت پوشش

 يابيو درخواست ارزهمكاران خانم( همكاران معاونت بهداشت  ي, ماموگرافييايميوشيشات بي, انجام آزمايتن سنجخطرسنجي )انجام  -7

 همكاران ستاد شبكه/ مركز بهداشت تحت پوشش يخطرسنج

 ت تحت پوششيجمع يانجام خطر سنج -8

 مارستانيب 6نت درمان دانشگاه در با معاو يلوت با هماهنگيپا صورتبهارجاع به سطح دو ارائه خدمات  ياجرا -9

 1396در سال خطرسنجي توسط مراقبين سالمت  -121-5جدول 

 دتعدا موضوع

 48595 درصد 10 از كمتر خطر سطح

 2299 درصد 20-10 خطر سطح

 518 درصد 30 -20خطر سطح

 10479 درصد 30 باالي خطر سطح

 7566 نياز به تعيين وضعيت ابتال به پره ديابت و ديابت

 2027 پره ديابت

 8233 مبتال به ديابت
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 1396ترل بيماري فشارخون در مناطق شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه در سال هاي برنامه پيشگيري و كنفعاليت -122-5جدول 

 شبكه / مركز بهداشت
شده در سامانه تعداد بيمار شناسايي و ثبت

 يكپارچه بهداشت )سيب( 

 2538 جنوب

 2995 ري

 1738 اسالمشهر

 24 بيمارستان ضيائيان

 7295 مجموع

 

 

 

  1396ها در سال به تفكيك شهرستان علوم پزشكي تهران برنامه غربالگري به هنگام شنوايي در حوزه تحت پوشش دانشگاه -123-5جدول 

 مجموع  ري و جنوب تهران اسالمشهر عنوان رديف

 OAE 5354 5963 11317شده با تعداد نوزادان غربال 1

 820 450 370 امل خطرتعداد نوزادان گذر داراي عو 2

 8775 4808 3967 تعداد نوزادان گذر بدون عوامل خطر 3

 363 237 126 تعداد نوزادان ارجاعي داراي عوامل خطر 4

 1354 463 891 تعداد نوزادان ارجاعي بدون عوامل خطر 5

 1415 603 812 دوم OAEتعداد نوزادان ارجاع شده به  6

 1007 334 673 دوم OAEبه كننده تعداد نوزادان مراجعه 7

 97 24 73 دوم OAEشده در  referتعداد نوزادان ارجاعي بدون عامل خطر  8

 AABR 1045 1019 2064تعداد نوزادان ارجاع شده به  9

 AABR 1047 545 1592كننده به تعداد نوزادان مراجعه 10

 37 24 13 تعداد نوزادان ارجاع شده به مرحله تشخيص 11

 28 15 13 كننده به مرحله تشخيصنوزادان مراجعه تعداد 12

 9 2 7 تعداد نوزادان ارجاع شده به مرحله مداخله 13

 9 2 7 كننده به مرحله مداخلهتعداد نوزادان مراجعه 14
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PKU-G6PD

 
 1396عملكرد برنامه ژنتيك و تاالسمي در سال  -124-5جدول 

 موارد  عنوان رديف

 45920 جمعيت زير يك سال 1

 5/94 درصد نوزاد غربالگري شده 2

 8/80 درصد غربالگري بهنگام 3

 pku 32تعداد مشكوک  4

 15 )مشكوک نهايي(+ HPLCتعداد 5

 PKU 4تعداد بيمار قطعي  6

 5/38 درصد تشكيل پرونده ژنتيك در خانواده بيماران 7

  pnd1 32درصد انجام  8

  100 در زنان باردار pnd2درصد انجام  9

  pnd 100درصد سقط در صورت تشخيص بيماري در آزمايش  10

  100 موقع بيماراندرصد فراخوان به 11

  98 موقع به بيمارستاندرصد مراجعه به 12

 1 نفر 10000در  PKUبروز  13

 23170 كننده به آزمايشگاه غربالگري در هرسالكل زوجين مراجعه 14

 560 در هرسال S1-S2 ,S3هاي كننده جهت مشاوره ويژه تاالسمي از گروهجعهزوجين مرا 15

 57 شده در هرسالزوجين مشكوک پرخطر شناسايي 16

 23 شده در هرسالزوجين ناقل تاالسمي شناسايي 17

 300 (s1,2,3گروه  3زوجين ناقل تاالسمي تحت مراقبت)از  18

 69 (s1,3گروه  2زوجين مشكوک پرخطر تحت مراقبت)از  19

 55 تعداد بيمار تاالسمي ماژور تحت مراقبت)گزارش از بيمارستان( 20

 0 نفر 100000بروز تاالسمي ماژور در  21

 G6PD 847موارد مشكوک  22

 250 روزگي 120موارد عدم انجام آزمايش  23

 502 اندروزگي آزمايش داده 120تا موارد تأييد در افرادي كه 24

 

 رطانس یغربالگر
 

 1396در سال  و پستان سرطان كولوركتالغربالگري  -125-5جدول 

 شبكه / مركز بهداشت
شده در سامانه تعداد تست خون مخفي)فيت( ثبت

 يكپارچه بهداشت)سيب( 

تعداد ارجاعات به ماما جهت غربالگري سرطان پستان 

 ( سيب)بهداشت يكپارچه سامانه در شدهثبت

 15051 3663 جنوب

 9125 7680 ري

 12808 3438 اسالمشهر

 36984 14781 مجموع
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 ريوممرگثبت 
 

 نيتدر مهدم  ازجملهبراي اولين بار در شهر تهران  ICD10المللي بندي علل مرگ بر اساس استانداردهاي بيننظام ثبت و طبقه يساز يياجرا

دو جدزء   عندوان بده آوري اطالعات وقايع حيداتي همچدون تولدد و مدرگ     است. جمع دادهرخهاي ريمومرگاقدامات دانشگاه در برنامه ثبت 

هاي مرگ شدهر  آوري داده، مسئوليت جمع1396رسد. معاون محترم بهداشت وزارت متبوع از سال اساسي زندگي بشر، ضروري به نظر مي

هداي فدوت و كليده مندابع     از متوفيان بر اساس گواهي شدهيآورجمععات تهران را به دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار نموده است. اطال

 شدوند. يكدي از  افزار مخصوص ثبت مرگ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ثبدت مدي  كيفي در نرم ازنظراطالعاتي، بعد از بررسي 

موظف  كدگذار. بر اين اساس استو كدگذاري علل  اي مرگافزار تعيين علت زمينهفرآيندهاي اصلي قبل از ورود اطالعات متوفيان به نرم

كدگذاري و طبدق قدوانين مربوطده     ICD10 هايماريبالمللي بندي بينبر روي گواهي فوت را بر اساس طبقه شدهثبتاست هر يک از علل 

 اي مرگ اقدام نمايد.نسبت به تعيين علل زمينه

 

 

 زهرابهشتسازمان  ▪

 احوالثبتاداره  ▪

 آرامستان دارالسالم اسالمشهر ▪

 ارامنه(خاوران )آرامستان  ▪

 زهرابهشت سازمان از هافوت گواهي دريافت اسکن ▪

 اسالمشهر دارالسالم آرامستان هايدريافت كپي گواهي فوت ▪

 يگريگور ارامنه گريخليفه از هافوت گواهي دريافت کپي ▪

 (زهرابهشت سازمان اطالعات با مقايسه منظوربه) احوالثبتتهران از سازمان  شهر ريوممرگ دريافت آمار ▪

 

 1396ومير در سال آمار عملكرد دبيرخانه ثبت مرگ -126-5جدول 

 تعداد عنوان

 56289 افزارركوردهاي واردشده به نرم

 4 هاي برگزارشده جهت پزشكانكارگاه

 154 ديدهپزشكان آموزش

 13170 يو درمان يشده به مراكز بهداشتداده ليتحو يهاو گواهي قطع عضو فوت يگواه

است. )معاونت بهداشت دانشگاه  شدهثبت ريوممرگباشد که توسط واحد ثبت يم 1396سال  يهامرگ، فقط تعداد هامرگ: تعداد *

 باشد(.يم شهر تهرانتهران مسئول ثبت مرگ  يعلوم پزشک
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 کارالمت محيط و بهداشتس

 

نفر متصدي و كارگر، در  59032با اماكن عمومي  7578 مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و 28647 در حوزه بهداشت محيط بيش از

 است. صادرشدهمعتبر  يكارت بهداشت هاآننفر از  48809دانشگاه، فعال هستند كه از طرف دانشگاه، براي نظارت منطقه تحت 

 
 1396گزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط در سال  -127-5ول جد

 فصل

 شدهتعداد بازديدهاي انجام
 تعداد متخلفين

 شده به دادگاهمعرفي

 تعداد

 پيشنهاد تعطيلي

 تعداد

 شدهمحل تعطيل

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تربيتي -آموزشي

 مراكز

 سالمت خدمات جامع

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 20 370 287 1773 20 391 192 559 3410 22770 بهار

 29 654 295 2317 29 737 229 160 3522 26032 تابستان

 26 636 262 2028 26 538 662 1466 3202 25400 پائيز

 31 462 202 1840 32 441 155 233 4732 32490 زمستان

 106 2122 1046 7958 107 2107 1238 2418 14866 106692 مجموع

 
 1396گزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط در سال  -128-5جدول 

 فصل

 تعداد افراد

 شده بهمعرفي

 پزشك و آزمايشگاه

 بهداشتيمعاينه  تعداد كارت

 صادرشده

 شدههاي بررسيتعداد استعالم شدهتعداد كلر سنجي انجام

 كل صفر نامطلوب مطلوب
 صدور

 صالحيت

 صدور

 عدم صالحيت

 639 414 14565 185 1865 12515 11833 12983 بهار

 729 523 18849 217 2290 16342 15007 16460 تابستان

 745 544 18142 233 1441 16468 16504 17895 پائيز

 775 581 18521 172 1382 16967 17606 18786 زمستان

 2888 2062 70077 807 6978 62292 60950 66124 مجموع

 

 1396ر سال گزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط د-128-5ادامه جدول 

 فصل

 تعداد نفر شدههاي آموزش بهداشت تشكيلكالس

 آموزش

 چهره به چهره

 رسيدگي

 به شكايات

 موارد پيگيري در خصوص

 سازيبهسازي و سالم

 آب آشاميدني

 موارد پيگيري در خصوص

 كنندهتعداد شركت تعداد كالس دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 21 44 1337 178146 1953 116 بهار

 36 77 1509 36456 2538 145 تابستان

 15 48 1236 44643 2480 202 پائيز

 18 81 1228 53693 2141 186 زمستان

 90 250 5310 312938 9112 649 مجموع
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 1396برداري از آب آشاميدني مناطق تحت نظارت دانشگاه در سالنمونه -129-5جدول 

 دوره زماني

 مناطق روستايي مناطق شهري

 برداري باكتريولوژي از آب آشاميدنينمونه آشاميدني برداري باكتريولوژي از آبنمونه

 كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب

 549 3 546 1827 0 1827 ماهه اولشش

 650 0 650 1401 0 1401 ماهه دومشش

 1199 3 1196 3228 0 3228 مجموع
 

 

 

 1396كشي در مناطق تحت نظارت دانشگاه در سال لولهكشي شهري و روستاهاي داراي آبشبكه لولهكنترل آب آشاميدني در  -130-5جدول 

 نوع مناطق
 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلر سنجي

 1466 3228 62317 شهري

 362 1199 7806 روستايي

 1828 4427 70123 مجموع
 

 

 

 1396بازديد و كنترل آب استخرهاي شناي فعال در مناطق تحت نظارت دانشگاه در سال  -131-5جدول 

 هاي هتروتروفباكتري آزمايش كليفرم گرماپاي كدورت PH كلر سنجي از هر استخر سرانه بازديد تعداد بازديد تعداد استخر )فعال( فصل

 186 192 140 274 274 7/1 112 66 بهار

 445 444 236 631 631 6/3 274 76 تابستان

 440 440 208 746 746 5/2 178 71 پائيز

 843 898 209 594 1635 1/3 230 74 زمستان

 1914 1974 793 2245 3286 9/10 794 - مجموع
 

 

 

 1396نتايج طرح كنترل آب آشاميدني در مناطق تحت نظارت دانشگاه در سال  -132-5جدول 

 هايبردارينمونه كلر سنجي استخرهاي شنا برداري جهت آزمايش ميكروبينمونه كلر سنجي از آب آشاميدني

 ميكروبي

 نا,موارد نامطلوب استخرهاي ش

 موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد هاي طبيعيهاي آبي و شنا گاهتفريحگاه

70123 7597 4427 3 3286 533 581 134 
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 1396كننده قليان در سال گيري ساليانه از اماكن و مراكز عرضهگزارش -133-5جدول 

 موضوع

 نوع صنف

 خانه/قهوه

 چايخانه

 رستوران سنتي/

 خانه سنتيسفره
 شاپكافي رستوران

 تعداد اماكن و مراكز فروش

 ابزارآالت و ادوات قليان

 154 102 314 124 701 تعداد موجود

 9 0 0 8 183 تعداد داراي مجوز عرضه قليان

 220 263 1522 730 1958 تعداد بازديد شده

 148 178 941 971 1522 تعداد اخطار كتبي صادرشده 

 23 14 74 62 168 تعداد موارد معرفي به مراجع قضايي

 1 9 73 66 167 شدهتعداد موارد پلمب

 0 1 6 12 80 تعداد موارد توقيف ابزارآالت قليان

 6/69 3/4 0 0 0 (kgمقدار توتون و تنباكو معدوم شده )

 295 400 3368 931 3510 ديدهتعداد افراد آموزش

 98 137 639 235 914 شدهتعداد پوستر و پمفلت توزيع

 

 1396برداري از شير مدارس در سال گزارش نتايج نمونه -134-5جدول 

 تعداد/ مقدار عنوان فعاليت

 574 كل مدارس تحت پوشش شير مدرسه

 19788 كل دانش آموزان تحت پوشش شير مدرسه

 18 شده در هر فصلنوبت شير توزيع

 2 بازديد از توزيع شير مدرسه

 2 برداريكل نمونه

 0 شير مدارس داراي جايگاه بهداشتي نگهداري

 574 مدارس فاقد جايگاه نگهداري شير

 0 شير نامناسب شكايات دريافتي از توزيع

 0 هاي داراي آلودگي ميكروبيكل نمونه

 0 هاي داراي آلودگي شيمياييكل نمونه

 2 شدهاقدامات قانوني انجام
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 1396كنترل و بازرسي بهداشتي در ماه مبارک رمضان در سال  -135-5جدول 

 تعداد/ مقدار عنوان فعاليت رديف

 11 بيجلسات هماهنگي با مساجد و اماكن مذه 1

 132 جلسات توجيهي و آموزشي برگزارشده 2

 755 (بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي )قنادي, آش, حليم 3

 416 ...( برداري مواد غذايي )زولبيا و باميه, آش و حليم ونمونه 4

 457.9 (شده از سطح عرضه و مصرف )كيلوگرمزولبيا و باميه خارجميزان  5

 218 (شده از سطح عرضه و مصرف )كيلوگرمميزان آش و حليم خارج 6

 7/3007 (شده از سطح عرضه و مصرف )كيلوگرمميزان ساير مواد غذايي خارج 7

 1667 اخطارهاي بهداشتي صادره 8

 137 شده به مراجع قضاييمراكز متخلف معرفي 9

 87 شدهمراكز و اماكن متخلف تعطيل 10

 0 موارد بروز مسموميت غذايي 11

 0 افراد مسموم شده 12

 70 ک رمضاناكيپ بازرسان بهداشت محيط در ايام ماه مبار 13

 

( قدانون تنظديم بخشدي از مقدررات مدالي دولدت مصدوبه        24ي موضوع مداده ) هاتعرفههزار ريال از محل  590200 درمجموع، 1396طي سال 

 سالمي، به شرح جداول زير وصول شد:مجلس شوراي ا

 
 1396قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال  42هاي كارت صالحيت بهداشتي معاينه پزشكي موضوع ماده تعرفه -136-5جدول 

 جريمه تمديد صدور فصل

 بهار
 64 9484 2349 تعداد

 9600 474200 117450 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 137 12122 2832 تعداد

 66750 391100 141600 مبلغ )هزار ريال(

 زييپا
 463 9056 3175 تعداد

 299650 643300 154750 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 268 13811 3528 تعداد

 134000 690550 176400 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 932 44473 11884 تعداد

 510000 2199150 590200 مبلغ )هزار ريال(
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ها هاي كوچك مواد خوردني آشاميدني, آرايشي و بهداشتي و آرايشگاههاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز عرضه مواد غذايي و فروشگاهتعرفه -137-5جدول 

 3961قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال  24موضوع ماده 
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 5 22 336 تعداد

 750 3300 50400 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 3 28 417 تعداد

 450 4200 62550 )هزار ريال(مبلغ 

 پاييز
 5 21 449 تعداد

 750 3150 67350 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 9 24 479 تعداد

 1350 3600 71850 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 22 95 1681 تعداد

 3300 14250 252150 مبلغ )هزار ريال(
 

 24ونقل مواد خوردني, آشاميدني, آرايشي و بهداشتي موضوع ماده هاي حملهاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز داراي محل طبخ, ماشينتعرفه -138-5جدول 

 1396قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال 
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 0 2 45 تعداد

 0 1000 8500 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 2 0 64 تعداد

 1000 0 12400 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 1 57 تعداد

 0 500 10300 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 0 63 تعداد

 0 0 12250 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 2 3 229 تعداد

 1000 1500 43450 مبلغ )هزار ريال(

 

ها و اي مواد غذايي, مسافرخانههاي بزرگ و زنجيرهراهي و فروشگاههاي تفريحي و بينها, مجموعهها, متلهاي كارت صالحيت بهداشتي هتلرفهتع -139-5جدول 

 1396قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال  24ساير اماكن عمومي موضوع ماده 

 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 0 0 1 تعداد

 0 0 150000 غ )هزار ريال(مبل

 تابستان
 0 0 1 تعداد

 0 0 150000 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 0 2 تعداد

 0 0 300000 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 0 4 تعداد

 0 0 600000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 0 0 8 تعداد

 0 0 1200000 مبلغ )هزار ريال(
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 جديدي صادر يا تمديد نشد. ها و مراكز و اماكن مشابه ي كشتارگاهكارت صالحيت بهداشت 1396در سال 
 

هاي خدماتي دهنده خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزشكي, شركتهاي ارائههاي بهداشتي اصناف, شركتهاي صدور پروانه فعاليت آموزشگاهتعرفه -140-5جدول 

 1396قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در سال  24مؤسسات موضوع ماده ها و مبارزه با آفات خانگي و جوندگان موذي و ساير شركت

 تمديد صدور فصل

 بهار
 4 2 تعداد

 4000 2000 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 1 0 تعداد

 1000 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 2 0 تعداد

 2000 0 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 2 1 تعداد

 2000 1000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 9 3 تعداد

 9000 3000 مبلغ )هزار ريال(
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 بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه یهاشاخص
 1396هاي بهداشت محيط در منطقه تحت نظارت دانشگاه در سال شاخص -141-5جدول 

 عنوان شاخص رديف
 مقدار شاخص

 )درصد(
 مخرج كسر صورت كسر

 50386 50386 0/100 آب آشاميدني دسترسي دارند خانوارهاي روستايي كه به 1

 50386 50174 6/99 باشندخانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي 2

 43979 69 2/0 كنندخانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كلرينه نمودن تأمين مي 3

 50386 49466 2/98 داراي توالت بهداشتيخانوارهاي روستايي تحت پوشش  4

 50386 50282 8/99 كنندآوري ميخانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع 5

 207 196 7/94 كنندآوري ميخانوارهاي روستايي كه فضوالت حيواني را به روش بهداشتي جمع 6

 7096 6412 4/90 شهري(بهسازي )اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و  7

 482 395 0/82 روستايي(بهسازي )اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و  8

 26772 23001 9/85 شهري(بهسازي )مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي و  9

 1875 1571 8/83 روستايي(بهسازي )ي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشت 10

 54564 45175 8/82 كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )شهري( 11

 4468 3634 3/81 كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )روستايي( 12

 207 183 4/88 شهري(هستند )مطلوب كه ازنظر بهداشت محيط داراي شرايط  مركز خدمات جامع سالمت 13

 45 33 3/73 روستايي(هستند )كه ازنظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب  مركز خدمات جامع سالمت 14

 31 31 0/100 ها مطلوب استهايي كه آب مصرفي آنبيمارستان 15

 31 28 3/90 ها مطلوب استآوري زباله آنهايي كه جمعبيمارستان 16

 31 26 9/83 آوري و دفع مطلوب فاضالب دارندهايي كه جمعستانبيمار 17

 31 26 9/83 ها مطلوب استخانه آنهايي كه رختشويبيمارستان 18

 31 27 1/87 ها مطلوب استهايي كه آشپزخانه آنبيمارستان 19

 169 169 0/100 ساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوبمراكز كاربرد پرتوهاي يون 20

 3244 3244 0/100 شهري(است )شده هاي آب آشاميدني كه ازنظر باكتريولوژيكي مطلوب شناختهنمونه 21

 1199 1196 8/99 روستايي(است )شده هاي آب آشاميدني كه ازنظر باكتريولوژيكي مطلوب شناختهنمونه 22
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 1396ي مجاز در سطح توزيع در مناطق تحت پوشش دانشگاه در سال هابرداري از نمكنتايج نمونه -142-5جدول 

 و درجه خلوص مطلوب دي يتعداد دارا درجه خلوص مطلوب يتعداد دارا مطلوب ديُ يتعداد دارا تعداد نمونه نمك شبكه بهداشت و درمان

 54 61 54 65 جنوب تهران

 35 47 37 53 شهرري

 45 45 46 47 شهراسالم

 134 153 137 165 مجموع

 2/81 7/92 0/83 - درصد

 1396نتايج يد سنجي نمك توسط كيت يدسنج در سطح مصرف در مناطق تحت پوشش دانشگاه در سال  -143-5جدول 

 برداري شدهواحدهاي نمونه
تعداد مراكز 

 موجود

 سنجي كه يد تعداد مواردي

 شدهروي نمك انجام

تعداد مواردي كه نمك 

 شده يددار بودهتصفيه

تعداد مواردي كه نمك 

 شده يددار نبودهتصفيه

 1 24 25 31 بيمارستان

 14 880 894 826 راهي رستوران و اماكن بين

 65 3945 4011 4191 خانه , كبابي و ....(فروشي)ساندويچ, پيتزا , قهوهاغذيه

هييا, هياي سيربازخانه  سيرويس و بوفييه غيذاخوري, سيلف  

 يها, مراكز نظامي و انتظامزندان
41 27 27 0 

هييا و هيياي كارگيياهسييرويس و بوفييهغييذاخوري, سييلف

 هاكارخانه
306 137 134 3 

بخشييي و  مهييدكودک, روسييتا مهييدها, مراكييز تييوان    

 اه سالمندانآسايشگ
226 209 201 7 

روزي هاي مدارس, مراكز آموزشي, ميدارس شيبانه  بوفه

 هاو دانشگاه
832 536 527 8 

 1 20 21 21 هاا و دانشگاههسرويس ادارات, سازمانسلف

 33 867 900 664 مراكز طبخ و توزيع غذا

 132 6625 6760 7138 جمع

 

 1396هاي خمير و نان سنتي ازنظر مصرف بالنكيت طي سال گرفته توسط دانشگاه بر روي نمونههاي انجامنتايج آزمايش -144-5جدول 

 موضوع
جمع  آرد نان خمير

 جمع اسالمشهر ري جنوب جمع اسالمشهر ري جنوب جمع اسالمشهر ري جنوب كل

 رداريبتعداد موارد نمونه

 99 11 0 3 8 18 0 3 15 70 3 56 11 لواش

 37 3 0 0 3 12 0 2 10 22 1 13 8 تافتون

 49 8 0 0 8 7 0 0 7 34 0 28 6 سنگك

 102 17 0 5 12 12 0 0 12 73 0 58 15 بربري

 287 39 0 8 31 49 0 5 44 199 4 155 40 مجموع

تعداد مواردي كه جواب 

 دهندهآزمايش نشان

 مصرف بالنكيت در نان بوده

 است

 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 لواش

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 تافتون

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 سنگك

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 بربري

 12 0 0 0 0 1 0 0 1 11 0 11 0 مجموع



 بهداشت :پنجمفصل  - 1396سالنامه آماري 

 يريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهمد

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
479 

 1396شيرين و نمك در سال هاي نان سنتي ازنظر مصرف جوشگرفته توسط دانشگاه بر روي نمونههاي انجامنتايج آزمايش -145-5جدول 

 موضوع
 روستايي شهري

 شهري و روستايي مجموع
 جمع اسالمشهر ري جنوب جمع اسالمشهر ري جنوب

 برداريتعداد موارد نمونه

 228 39 16 22 1 189 37 61 91 لواش

 75 6 2 4 0 69 21 17 31 تافتون

 76 8 3 5 0 68 12 33 23 سنگك

 208 64 26 37 1 144 25 50 69 بربري

 181 61 26 33 2 120 25 48 47 رومال بربري

 768 178 73 101 4 590 120 209 261 مجموع

 دهندهتعداد مواردي كه جواب آزمايش نشان

 شيرين در نان بوده استمصرف جوش

 172 29 12 17 0 143 28 47 68 لواش

 54 5 1 4 0 49 17 11 21 تافتون

 37 3 1 2 0 34 6 18 10 سنگك

 97 23 4 18 1 74 9 29 36 بربري

 130 39 18 20 1 91 16 39 36 رومال بربري

 490 99 36 61 2 391 76 144 171 مجموع

 تعداد مواردي كه داراي نمك

 انددرصد( بوده 1مجاز )ازحد بيش

 129 24 11 12 1 105 11 44 50 لواش

 33 1 0 1 0 32 1 11 20 تافتون

 14 3 0 3 0 11 3 5 3 سنگك

 137 33 3 29 1 104 6 45 53 بربري

 313 61 14 45 2 252 21 105 126 مجموع

 

 1396روستايي( دانشگاه در سال شبكه )عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام  -146-5جدول 
 جمع اسالمشهر ري جنوب موضوع

 44 13 27 4 هاي بهداشتخانه

 وران مركز تهيه و توزيع مواد غذاييپيشه
 888 277 508 103 كل

 1481 416 865 200 ديدهآموزش

 آموزاندانش
 23607 15420 7111 1076 كل

 19770 15420 3886 464 ديدهآموزش

 مادران
 14755 5320 8330 1105 كل

 12476 5320 5672 1484 ديدهآموزش

 6579 3855 2278 446 شده از مراكز تهيه و توزيع مواد غذاييتعداد موارد بازديد انجام

 شدهمواد غذايي توقيف
 3 2 1 0 تعداد موارد

 2700 2000 700 0 كيلوگرم(مقدار )

 1 0 1 0 ايي توسط بهورز را تأييد نموده استتعداد مواردي كه بازرس مركز توقيف مواد غذ

 برداري از مواد غذاييمقدار نمونه
 307 182 112 13 كل

 208 129 73 6 مصرف انسانيقابل

 2004 2000 4 0 مقدار مواد غذايي معدوم شده

 38 14 24 0 مراجع قضايي توسط خانه بهداشتپيشنهاد معرفي متخلف به 

 0 0 0 0 معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط مركز بهداشت
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 1396روستايي( دانشگاه در سال شبكه )عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام  -147-5جدول 
 جمع اسالمشهر ري جنوب موضوع

 44 13 27 4 هاي بهداشتخانه

 وران مركز تهيه و توزيع مواد غذاييپيشه
 888 277 508 103 كل

 1481 416 865 200 ديدهآموزش

 آموزاندانش
 23607 15420 7111 1076 كل

 19770 15420 3886 464 ديدهآموزش

 مادران
 14755 5320 8330 1105 كل

 12476 5320 5672 1484 ديدهآموزش

 6579 3855 2278 446 شده از مراكز تهيه و توزيع مواد غذاييتعداد موارد بازديد انجام

 شدهمواد غذايي توقيف
 3 2 1 0 تعداد موارد

 2700 2000 700 0 كيلوگرم(مقدار )

 1 0 1 0 تعداد مواردي كه بازرس مركز توقيف مواد غذايي توسط بهورز را تأييد نموده است

 برداري از مواد غذاييمقدار نمونه
 307 182 112 13 كل

 208 129 73 6 مصرف انسانيقابل

 2004 2000 4 0 مقدار مواد غذايي معدوم شده

 38 14 24 0 پيشنهاد معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط خانه بهداشت

 0 0 0 0 معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط مركز بهداشت
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 طرح بسيج سالمت نوروزی
 

 1397فروردين  15لغايت  1396اسفندماه  15« نظارت بر مراكز و اماكن در  طرح  برنامه سالمت نوروزي -148-5جدول 
تعداد كارت 

 بهداشت صادرشده

تعداد موارد 

 شدهتعطيل

شده به مراجع تعداد موارد معرفي

 قضايي/ سازمان مسئول

تعداد موارد اخطار 

 نواقص غير بحراني

تعداد موارد اخطار 

 نواقص بحراني

تعداد موارد 

 بازديد شده

تعداد تحت 

 پوشش
 نوع مركز

2907 69 281 3240 481 15243 11660 
مراكييز تهيييه, عرضييه و   

 فروش مواد غذايي

 اماكن عمومي 1012 2793 78 449 20 18 366

 راهياماكن بين 24 72 10 40 0 0 9

 مراكز عرضه قليان 680 362   8 6 

 رسانيتعداد سامانه آب 74 86   0  

 جمع كل 13450 18556 569 3729 309 93 3282

 

 1397فروردين  15لغايت  1396اسفندماه  15« بسيج سالمت نوروزي»شده در طرح هاي انجامبردارينمونه -149-5جدول 
 فعاليت تعداد كل موارد موارد مطلوب موارد نامطلوب موارد صفر موارد فاقد نتيجه

 يبرداري از مواد غذايي سنتنمونه 369 0 0 0 369

 برداري از مواد غذايي صنعتينمونه 7 0 0 0 7

 سنجش با تجهيزات پرتابل 5937 4641 1296 0 0

 آشاميدني آب 405 387 3 0 15
 برداري ميكروبي آبنمونه

 آب استخر شنا 118 111 1 0 6

 آشاميدني آب 4877 4727 98 52 0
 تعداد موارد سنجش كلر آزاد باقيمانده

 استخر شناآب  199 174 17 8 0

 1397فروردين  15لغايت  1396اسفندماه  15« بسيج سالمت نوروزي»ساير اطالعات طرح  -150-5جدول 
 موضوع مقدار

 مقدار مواد غذايي فاسد كشف و معدوم شده )كيلوگرم / ليتر( 7/8122

 190گزارش سامانه  448
 تعداد موارد رسيدگي به شكايات مردمي

 گزارش متفرقه مردمي 16

 گردفروشان دورهتعداد موارد برخورد با دست 100

 هاي درگير برنامه نوروزيها و دستگاهتعداد موارد نظارتي و بازرسي مشترک با سازمان 201

 اصناف كاركنان جامعه

 برنامه آموزشي
 چاپ و توزيع

 رسانه آموزشي

 برنامه

 تلويزيوني

 برنامه

 راديويي

 تعداد

 نفرات

 تعداد

 جلسات

 تعداد

 نفرات

 تعداد

 جلسات

720 0 2 136 10 377 35 

 هاي بازرسي در هرروز در كل منطقه تحت پوشش )زمان گزارش(ميانگين تعداد اكيپ 22

 زمان گزارش(پوشش )هاي نظارتي در هرروز در كل منطقه تحت ميانگين تعداد اكيپ 4

 )زمان گزارش(هاي بازرسي و نظارتي ميانگين تعداد كاركنان فعال در اكيپ 145

 شده برحسب نفر ساعت )زمان گزارش(حجم كاري انجام 18283
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 کنترل مواد لبنی و کشاورزی
 1396برداري از مواد لبني و كشاورزي در سال تعداد نمونه -151-5جدول 

 جمع اسالمشهر ري جنوب موضوع رديف

 67 6 37 24 برداري از شيرنمونه 1

 28 0 22 6 ري ميكروبي از شيربردانمونه 2

 7 0 1 6 برداري شيميايي از شيرنمونه 3

 36 6 22 8 برداري از شير ازنظر آفالتوكسيننمونه 4

 2 0 0 2 برداري از شير مدارسنمونه 5

 2 0 0 2 روبيبرداري از شير مدارس ازنظر ميكنمونه 6

 2 0 0 2 برداري از شير مدارس ازنظر شيميايينمونه 7

 0 0 0 0 برداري از شير مدارس ازنظر آفالتوكسيننمونه 8

 327 50 150 127 هاي لبنيبرداري از فرآوردهنمونه 9

 261 31 131 99 هاي لبني ازنظر ميكروبيوردهبرداري از فرآنمونه 10

 37 10 10 17 هاي لبني ازنظر شيمياييبرداري از فرآوردهنمونه 11

 12 9 0 3 هاي لبني ازنظر آفالتوكسينبرداري از فرآوردهنمونه 12

 117 9 60 48 غيره برداري از خشكبار, آجيل, پسته ونمونه 13

 10 1 9 0 برداري از خشكبار, آجيل, پسته و غيره ازنظر ميكروبينمونه 14

 53 2 18 33 برداري از خشكبار, آجيل, پسته و غيره ازنظر شيميايينمونه 15

 30 6 6 18 ر آفالتوكسينبرداري از خشكبار, آجيل, پسته و غيره ازنظنمونه 16

 371 24 212 135 اي و كشاورزيبرداري از محصوالت گلخانهنمونه 17

 316 13 168 135 اي و كشاورزي ازنظر ميكروبيبرداري از محصوالت گلخانهنمونه 18

 40 11 29 0 اي و كشاورزي ازنظر شيمياييبرداري از محصوالت گلخانهنمونه 19

 1 0 1 0 اي و كشاورزي ازنظر آفالتوكسينبرداري از محصوالت گلخانهنمونه 20

 1396برداري از مواد خوراكي و آشاميدني در سال نتايج نمونه -152-5جدول 
 جمع اسالمشهر ري جنوب موضوع

 4884 614 2222 2048 برداريكل موارد نمونه

 2371 378 990 1003 مصرفموارد قابل

 2231 230 1075 926 مصرفموارد غيرقابل

 288 12 157 119 تعداد موارد نامشخص

 تعداد موارد ازنظر

 نوع آلودگي 

 745 45 387 313 ميكروبي

 1437 153 643 641 شيميايي

 47 0 22 25 ميكروبي و شيميايي

 148 0 23 125 ساير

 تعداد موارد ازنظر

 برداريعلت نمونه

 3450 493 1570 1387 كنترل مستمر

 1355 118 599 638 شكايتي

 46 0 38 8 درخواستي

 17 3 10 4 مشكوک به فساد

 11 0 0 11 برداري مجددنمونه

 2098 180 992 926 تعداد موارد معرفي به دادگاه
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 1396شده حين وقوع طغيان در سال اقدامات انجام -153-5جدول 
 جمع اسالمشهر ري جنوب موضوع

 برداري از مواد غذايينمونه
 19 3 4 12 تعداد كل

 0 0 0 0 تعداد موارد نامطلوب

 برداري از آب آشاميدنينمونه
 12 6 3 3 تعداد كل

 0 0 0 0 تعداد موارد نامطلوب

 0 0 0 0 شده )كيلوگرم(مقدار ماده گندزداي مصرف

 0 0 0 0 شده )مترمربع(سطح گندزدايي

 1 0 0 1 تعداد موارد معرفي متخلف به دادگاه

 8 2 2 4 تعداد موارد صدور اخطاريه بهداشتي

 54 25 4 25 صورت چهره به چهرهديده بهتعداد افراد آموزش

 2 0 1 1 هاشده براي كارشناسان مراكز و شبكهتعداد جلسات آموزشي تشكيل

 

 1396هاي فعال بهداشت اصناف فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه در سال تعداد آموزشگاه -154-5جدول 

 تعداد پروانه صادره جديد تعداد آموزشگاه فعال شبكه بهداشت و درمان

 1 4 وب تهرانجن

 0 3 ري

 0 2 شهراسالم

 1 9 مجموع

 

 1396هاي بهداشت اصناف در سال شده در آموزشگاههاي انجامفعاليت -155-5جدول 

 تعداد موضوع

 شده در دورهنامافراد ثبت

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 12641 حضوري

 1002 غيرحضوري

 عمومي اماكن
 1874 حضوري

 283 غيرحضوري

 بازآموزي
 1392 حضوري

 43 غيرحضوري

 كننده در دورهافراد شركت

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 11846 حضوري

 980 غيرحضوري

 عمومياماكن 
 1810 حضوري

 267 غيرحضوري

 بازآموزي
 1526 حضوري

 43 غيرحضوري

 گواهينامه صادرشده

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 11588 حضوري

 966 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1868 وريحض

 283 غيرحضوري

 بازآموزي
 1569 حضوري

 43 غيرحضوري
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 1396منتقله از آب و مواد غذايي در سال  يهايماريبتعداد طغيان  -156-5جدول 

 با منبع ايجاد طغيان نامشخص يجاد طغيان غذابا منبع ا با منبع ايجاد طغيان آب شده در پرتالطغيان ثبت

- 0 0 11 

 ها وجود ندارد.ثبت تعداد طغيان يبرا يمحيط محل يدر سامانه جامع بازرس

 1396هاي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در سال تعداد مجوزهاي صادره توسط دانشگاه جهت شركت -157-5جدول 

 تعداد نوع مجوز

 51 ز قبل تاكنونكل مجوزهاي صادره ا

 6 مجوزهاي صادره جديد

 20 هاي گذشتهمجوزهاي داراي اعتبار از سال

 7 مجوزهاي تمديدشده

 3 مجوزهاي تمديد نشده

 10 درخواست جديد براي دريافت مجوز

 21 هاي فعال و داراي مجوزكل شركت

 2 آزمون برگزارشده

 

 1396سال مومي توسط دانشگاه در پاشي و گندزدايي اماكن ععمليات سم -158-5جدول 

 رديف
نوع سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

پاشي يا نام محل سم

 شدهگندزدايي

غلظت سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

مقدار سم يا ماده گندزداي 

 (kg-lit)بكار رفته 

علت انجام عمليات 

 پاشي يا گندزداييسم

پاشي حجم يا مساحت محل سم

 m2 - m3)يا گندزدايي)

 فايكام 1
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 آبادبهداشتي بهرام
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
200 

 فايكام 2
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 آبادبهداشتي موسي
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
200 

 فايكام 3
و سييييييرويس  آبدارخانييييييه

 بهداشتي چهاردانگه
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
200 

 فايكام 4
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 بهداشتي احمدآباد
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
300 

 فايكام 5
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 ئميهبهداشتي قا
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
200 

 فايكام 7
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 بهداشتي سامانسرا
 گرمي 62.5دو بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
600 

 فايكام 8
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 بهداشتي واوان
 گرمي 62.5يك بسته  آبليتر  20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه و مركز
200 

 كيلوگرم 5 - م.ب.د شهر آفتاب هاالميد 9
گندزدايي محيل حادثيه   

 تروريستي
1500 

 2000 وجود سوسك گرم 200 در هزار 5/2 م.ب.اكبرآباد سولفاک 10

 500 وجود سوسك گرم100 در هزار 5/2 م.ب.د ادوش سولفاک 11

 ليتر 60 - انه جنوبپاي كرئولين 12
هاي گندزدايي سرويس

 بهداشتي
300 

 ليتر 60 - حرم مطهر كرئولين 13
هاي گندزدايي سرويس

 بهداشتي
3000 

 1000 مبارزه با موش كيلوگرم 2 - م.ب.د نوشش كلرات واكس بلوک 14

 700 سوسك 15 در هزار 5/2 دو مرتب -مركز قمصر المبدا سيهالوترين 15
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 1396سال پاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در ليات سمعم -159-5جدول 

 رديف
نوع سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

پاشي يا نام محل سم

 شدهگندزدايي

غلظت سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

مقدار سم يا ماده گندزداي 

 (kg-lit)بكار رفته 

علت انجام عمليات 

 پاشي يا گندزداييسم

پاشي حت محل سمحجم يا مسا

 m2 - m3)يا گندزدايي)

 600 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -2مركز باقرشهر المبدا سيهالوترين 16

 200 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز گلحصار المبدا سيهالوترين 17

 600 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز شورآباد المبدا سيهالوترين 18

 500 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتب -مركز كهريزک هالوترينالمبدا سي 19

 440 سوسك 15 در هزار 5/2 دو مرتبه -آبادمركز امين المبدا سيهالوترين 20

 700 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -آبادمركز اسالم المبدا سيهالوترين 21

 300 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -نومركز قلعه المبدا سيهالوترين 22

 700 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز فيروزآباد المبدا سيهالوترين 23

  سازي آبسالم 57 در هزار 5 خانه بهداشت پركلرين 24

  سازي آبسالم 100 در هزار 5 سراي احسان پركلرين 25

 2000 وجود موش 2 0 مركز آزادگان كلرات پليت 26

 400 سرويس بهداشتي حرم 4 0 سنيحرم عبدالعظيم ح كرئولين 27

 250 سوسك 75 در هزار 5/2 آبادمركز عباس سولفاک 28

 400 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -نژادمركز نيك سولفاک 29

 600 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز يغمايي سولفاک 30

 300 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه –مركز احد  سولفاک 31

 400 سوسك 15 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز خاورشهر ولفاکس 32

 1000 سوسك 225 در هزار 5/2 شبكه سولفاک 33

 600 سوسك 15 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز قيام دشت سولفاک 34

 700 سوسك 15 در هزار 5/2 دو مرتبه -آبادمركز حسن سولفاک 35

 250 سوسك 75 در هزار 5/2 مركز بدر سولفاک 36

 200 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه -مركز مباركي سولفاک 37

 250 سوسك 75 در هزار 5/2 آبادمركز عظيم سولفاک 38

 200 سوسك 75 در هزار 5/2 دو مرتبه-مركز صالح آباد سولفاک 39

 300 سوسك 75 در هزار 5/2 خانه بهداشت شهرک كميته سولفاک 40

 2000 سوسك 225 در هزار 5/2 فرمانداري شهرري سولفاک 41

 450 سوسك 75 در هزار 5/2 دادسراي شهرري سولفاک 42

 4600 وجود سوسك ليتر 9 - فرمانفرماييان-مهرگان پرمترين 43

 گرم 300 در هزار 5/2 خاكباز سولفات 44
وجيييييود سوسيييييك و  

 مورچه
1000 

 فايكام 45
آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 بهداشتي مركز گلدسته
 گرمي 62.5يك بسته  آبليتر  20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
200 

 فايكام 46

آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

مرتبيه   2بهداشتي شياتره) در  

 در تير و مرداد(

 گرمي 62.5دو بسته  ليتر آب 20بسته در  1
وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
200 

 فايكام 47

آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

 -يارآباد)مبهنبهداشتي بهرام

 همكار(

 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20در  بسته 1
وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
150 
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 1396سال پاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در عمليات سم -159-5ادامه جدول 

 رديف
نوع سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

پاشي يا نام محل سم

 شدهگندزدايي

غلظت سم يا ماده 

 گندزداي بكار رفته

يا ماده گندزداي مقدار سم 

 (kg-lit)بكار رفته 

علت انجام عمليات 

 پاشي يا گندزداييسم

پاشي حجم يا مساحت محل سم

 m2 - m3)يا گندزدايي)

 فايكام 48

آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

بهداشييييييتي فرمانييييييداري  

 اسالمشهر

 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1
وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
250 

 فايكام 49
خانييييييه و سييييييرويس آبدار

 آبادبهداشتي قاسم
 گرمي 62.5يك بسته  ليتر آب 20بسته در  1

وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
200 

 فايكام 50

آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

وپييرورش بهداشييتي آمييوزش

 چهاردانگه

 گرمي 62.5دو بسته  ليتر آب 20بسته در  1
وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
400 

 فايكام 51

آبدارخانييييييه و سييييييرويس 

هيييياي شييييتي و اتيييياق بهدا

 سامانسراي اسالمشهر

 گرمي 62.5شش بسته  ليتر آب 20بسته در  1
وجييييييود حشييييييره در 

 آبدارخانه
8000 

 3300 سوسك 6 - شاه آبادي-مركز دادوش پرمترين 52

 3300 سوسك 9 - شاه آبادي-مركز دادوش المبداسيهالوترين 53

 400 موش 0.8 - مركز گلدسته كلرات پليت 54

 250 سوسك 0.625 - مركز گلدسته فايكام 55

 30 گندزدايي 1 ليتر 10گرم در  20 بيمارستان مسكن مهر پركلرين 56

 
 

 1396تعداد مراكز كار با پرتو در مناطق تحت پوشش دانشگاه در سال  -160-5جدول 

 تعداد نوع مراكز

 128 مراكز كار با پرتو

 125 در برابر اشعه شدهمراكز حفاظت

 143 امع سالمتمركز خدمات ج

 7/97 شده در برابر اشعهدرصد مراكز حفاظت

 
 1396ها كنترل يا حذف گرديده است به تفكيك نوع عامل در سال آور محيط كار در آنهايي كه عوامل زيانتعداد كارگاه -161-5جدول 

 تعداد عنوان

 244 شدهكارگاه داراي عوامل فيزيكي كنترل

 188 شدهي كنترلكارگاه داراي عوامل شيمياي

 422 شدهكارگاه داراي عوامل ارگونوميكي اصالح

 
 1396توزيع كارگران در ارتباط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در سال  -162-5جدول 

 تعداد عنوان

 4/63 كنندشاغلين در معرض صدا كه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده ميدرصد 

 1/60 كنندمناسب استفاده مي فرديكه از وسايل حفاظت  نده شيمياييآاليشاغلين در معرض درصد 
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 یبرنامه بهداشت کشاورز
 

كشاورزي ازنظر قرار داشتن شاغلين در معرض  يهاکارگاهارزيابي و بهبود شرايط محيط كار شاغلين  باهدف 1396اين برنامه در سال 

 آور اجرا گرديده است.عوامل محيطي زيان

 
 1396عملكرد برنامه بهداشت كشاورزي در سال  -163-5جدول 

 تعداد عنوان

 443 شده)گاوداري, مرغداري, شيالت, گلخانه و ...(هاي كشاورزي شناساييتعداد كارگاه

 2015 شدههاي كشاورزي شناساييتعداد شاغلين كارگاه

 64 تعداد روستاهاي تحت پوشش برنامه بهداشت كشاورزي

 358 اورزي تحت پوشش بازرسيهاي كشتعداد كارگاه

 1763 تعداد شاغلين تحت پوشش بازرسي

 710 ايتعداد شاغلين تحت پوشش معاينات دوره

 1460 ديدهتعداد شاغلين آموزش

 11 هاي بهسازي شدهتعداد كارگاه

 273 شدهها انجامهايي كه اقدام قانوني براي آنتعداد كارگاه

 14 مراجع قضايي شده بههاي معرفيتعداد كارگاه

 
 

 
 سيليس گردوغباربرنامه کنترل و حذف و کاهش 

 

 

سيليس فاز دو کده از طريدق سيسدتم تدر و      يهاکارگاهگيري در زمينه تعداد در اين برنامه شبکه بهداشت و درمان شهرري داراي رشد چشم

 اند، بوده است.رعايت بهداشت کارگاه موفق به کنترل سيليس شده
 

 1396ملكرد برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس در سال ع -164-5جدول 
 تعداد عنوان

 90 2و  1هاي داراي سيليس فاز مجموع كارگاه

 1327 هاديده در معرض در كل كارگاهشاغلين آموزش

 25 اندهاي سيليس فاز دو كه سيستم تر و رعايت بهداشت را اجرا كردهكارگاه

 370 دهكل شاغلين در معرض سيليس معاينه ش
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 ط کاريدر مح یبرنامه ارگونوم
 

هداي كداري از جنبده مهندسدي انسداني طدرح       منظور كاهش ريسك بروز اختالالت عضدالني و اسدكلتي در شداغلين و نيدز بهبدود ايسدتگاه      به

 شود.فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه انجام مي يهاکارگاهارگونومي در محيط كار در 
 

 1396امه ارگونومي در سال عملكرد برن -165-5جدول 
 مقدار عنوان

 8/22 درصد شاغلين داراي ايستگاه كار نامناسب و وضعيت بدن نامناسب حين كار

 4 درصد شاغلين در مواجهه با حمل بار نامناسب

 422 اندكه وضعيت ارگونومي را اصالح نمودههايي كارگاهتعداد 

 1535 اندم دادهكه ارزيابي ارگونومي انجاهايي كارگاهتعداد 

 

 مطلوب در محيط کار یبرنامه تأمين روشناي
 

هداي داراي  هداي تحدت پوشدش در کارگداه    هاي كاري ازنظر روشنايي ضمن بازديد و نظارت بر کارگاهها و محيطسازي كارگاهبراي سالم

 ت زير به دست آمد.گيري ميزان روشنايي و توصيه مقادير استاندارد، اطالعامشكل روشنايي، نسبت به اندازه

 
 1396عملكرد برنامه تأمين روشنايي مطلوب در محيط كار در سال  -166-5جدول 

 تعداد عنوان

 1/3 درصد شاغلين در مواجهه با روشنايي نامناسب

 544 اندهاي مشمول برنامه كه ارزيابي روشنايي انجام دادهتعداد كارگاه

 5/22 اندم روشنايي خود نمودههايي كه اقدام به اصالح سيستدرصد كارگاه

 

 هامارستانيبسالمت و  جامعدر مراکز خدمات  یابرنامه بهداشت حرفه
 

منظور تدأمين، حفدظ و ارتقداي سدطح سدالمت کارکندان       به هامارستانيبدرماني و اي در مراكز بهداشتياجراي برنامه مديريت بهداشت حرفه

 شده است.هدف اين طرح در نظر گرفته عنوانبه هاآنشاغل و كاهش ريسك خطرات در 
 

 1396هاي تحت پوشش در سال اي در بيمارستاناقدامات بهداشت حرفه -167-5جدول 

 تعداد عنوان

 34 هاي موجودبيمارستان

 34 اي شاغلتعداد كارشناسان بهداشت حرفه

 45 از بيمارستاناي بهداشت حرفه تعداد بازديد

 1 گروهي تعداد جلسات آموزشي

 222 هاشده در بيمارستانتشكيل كارهاي حفاظت فني و بهداشتتعداد كميته
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 مشمول مديريت حوادث شيميايی هایکارگاه ديبازدشناسايی نظارت و 

ها و کارخانجات توليد مواد شيميايي و تکميدل چدک   در راستاي الزام وزارت بهداشت در خصوص شناسايي، آموزش و نظارت بر کارگاه 

 باشد:شده به شرح ذيل مياقدامات انجام 1396هاي مربوطه، در سال ليست
 

 1396عملكرد برنامه مديريت حوادث شيميايي در سال  -168-5جدول 

 تعداد عنوان

 102 بازرسان آموزش ديده بخش دولتي

 208 كارشناسان بهداشت حرفه اي آموزش ديده بخش خصوصي

 122 هاي مشمول شناسايي شدهكارگاه

 122 هاي مشمول بازرسي شدهارگاهك
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 و تجديدنظر استان تهران یدر کميته بدو آورمشاغل سخت و زيان یبررس
 

اي متشدکل از نماينددگان اداره کدل تعداون، کدار و      آور کميتهآور در مشاغل سخت و زياندر راستاي اجراي قانون بازنشستگي مشاغل زيان

ه علدوم پزشدکي و سدازمان تدأمين اجتمداعي اسدتان و نماينددگان کارفرمايدان و کدارگران در اداره          رفاه اجتماعي و معاونت بهداشت دانشگا

هاي گروهي و انفرادي متقاضيان جهت تطبيق با قانون مذکور در کميتده  بازرسي کار استان تهران تشکيل گرديده است و تمامي درخواست

گردد. همچنين کميته تجديدنظر بدا  دات مربوطه نسبت به صدور رأي اقدام ميمطرح و با بررسي کارشناسي از محيط کار و نيز بررسي مستن

 گردد.هاي مذکور تشکيل ميرؤساي سازمان
 

 1396آور در سال عملكرد برنامه بررسي مشاغل سخت و زيان -169-5جدول 

 تعداد عنوان

 52 هاي استاني برگزارشده )بدوي و تجديدنظر(كميته

 4500 دوي و تجديدنظرشده بهاي بررسيپرونده

 55 هاي مشمولشده از كارگاههاي انجامبازديد

 

از خدمات دولت به بخش  آور محيط کار و نيز واگذاري بخشيگيري عوامل زياندر راستاي افزايش سطح پوشش معاينات شاغلين و اندازه

دهندده خددمات سدالمت محديط و کدار )طدب کدار و        خصوصدي ارائده   يهدا شرکتهاي مصوب وزارت متبوع نامهخصوصي بر اساس آئين

به عهده واحد مهندسي بهداشدت   هاآناي( تشکيل و مسئوليت صدور مجوز/لغو و تمديد مجوز و نظارت بر فعاليت مهندسي بهداشت حرفه

 شده است.نت بهداشت دانشگاه قرار دادهاي معاوحرفه
 1396دهنده خدمات سالمت كار در سال هاي ارائهشركت عملكرد برنامه نظارت بر فعاليت -170-5جدول 

 تعداد بازرسي و نظارت بر عملكرد ارتقا صدور تمديد تعداد عنوان

 85 2 - 6 10 ايهاي بهداشت حرفهشركت

 16 - - 2 3 هاي طب كارشركت

 15 - 3 1 4 راكز تخصصي طب كارم

 16 - - - 8 مراكز طب كار دولتي

 24 - - 6 9 پزشكان طب كار در مطب

 8 - 1 7 8 پزشكان شاغل در واحد كاري

 

 هاي برگزارشده:ها و همايشفهرست كارگاه

 نفر 500 يبرا روزهكي -و سالمت كار يمنيا يهمايش كشوري بزرگداشت روز جهان .1

 نفر 45 يك كارگاه براي –تحت پوشش يهامارستانيب ياارشناسان بهداشت حرفهك يآموزشكارگاه  .2

 نفر 80 يكارگاه برا 30 -مراكز تحت پوشش ياكارگاه ماهانه آموزش كارشناسان بهداشت حرفه .3

مراكييز تحييت پوشييش و   ياجهييت كارشناسييان بهداشييت حرفييه   ييايميمييواد شيي  يبييردارو نمونييه ييايميحييوادث شيي  يآموزشييكارگيياه  .4

 نفر 380 يكارگاه برا 3 -عيناص
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 نفر 350 يكارگاه برا 10 –عيكارشناسان مشاور صنا يفصل يآموزشكارگاه  .5

 نفر 35 يكارگاه برا 2 –سامانه جامع جهت پزشكان طب كار يكارگاه آموز .6

 نفر 20 يكارگاه برا 2 –مجوز يدارا يخصوص يهاشركت ياكارشناسان مسئول بهداشت حرفه يبرا يآموزشكارگاه  .7

 نفر 102كارگاه به تعداد  3 ياجهت بازرسان بهداشت حرفه يو ثبت ارگونوم يابيارز يآموزشكارگاه  .8

سيتاد معاونيت بهداشيت و     ياجهت كارشناسان مسئول و كارشناسان بهداشت حرفه محورسالمتقاچاق  يكاالها ييشناسا يآموزشكارگاه  .9

 نفر 20به تعداد  يدرمانيبهداشت يهاشبكهستاد 

 يهيا شيبكه  ياو كارشناسيان مسيئول بهداشيت حرفيه     ين ادارات جهياد كشياورز  يجهت مسئول يبهداشت كشاورز ياستان يآموزش كارگاه .10

 يدرمانيبهداشت

 

 اي و طب كار:فعاليت سامانه جامع مديريت بازرسي بهداشت حرفه

گيدري و دسترسدي آناليدن سدطوح مختلدف      وتحليل، گدزارش روزرساني، ثبت، تجزيهمركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع در جهت به

سالمت تحت  جامعاي و طب كار در سطح معاونت بهداشت و مراكز خدمات بهداشت حرفه يهاتيفعالنظارتي به کليه اطالعات مربوط به 

در ايدن   1396 اي و طب كار نموده است كه در سالاندازي سامانه جامع مديريت بازرسي بهداشت حرفهپوشش در سطح كشور اقدام به راه

 خصوص اقدامات زير انجام پذيرفته است:

 شهر, شهرري و مركز بهداشت جنوب در سامانه.كارگاه تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان اسالم 31684ثبت مشخصات  ▪

 يواحد كارگاه 53248 يمربوطه برا يستهايو چك ل يت بازرسيثبت فعال ▪

بهداشيت   يمهندسي  يهيا شركت ( وو رانندگان يادوره نات بدو استخدام,يب كار )معاخدمات ط دهندهارائهمراكز  يهاتيفعاله يثبت كل ▪

 ط كار( در سامانهيمح آورانيزسنجش عوامل ) ياحرفه

 در سامانه ياحرفهبهداشت  يمهندس يهاشركتخدمات طب كار و  دهندهارائهمراكز  ين فنيآموزش و ثبت اطالعات مسئول ▪

 

 

 1396هاي عدالت در سالمت در سال تعداد ثبت حوادث ناشي از كار از سري شاخص -171-5جدول 

 تعداد عنوان

 298 سالمت شي از كار توسط مراكز خدمات جامعشده ناحوادث ثبت
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 سالمت یآموزش و ارتقا
 1396در سال مت سالها و اقدامات واحد آموزش و ارتقاي فعاليت -172-5جدول  

 عنوان فعاليت عنوان كلي برنامه
شكل 

 برگزاري

 تعداد 

 جلسات

 آموزش

 گيرندگان ]نفر[
 گروه هدف

 توانمندسازي

 مديران و كارشناسان

 و مراقبين سالمت

 فردي, سازماني و اجتماعي و گروه خوديار(مراقبتي )خود 

كارگاه 

آموزشي 

 حضوري()

 

17 
731 

سالمت كارشناسان آموزش -مديران 

ها و مراقبين سالمت و ستاد شبكه

 كاركنان محيطي

 توانمندسازي مراجعين براي خود مراقبتي -

 مفاهيم و مباني خود مراقبتي -

 خود مراقبتي در محل كار -

ريزي عملياتي مشاركتي ارتقاء سالمت شوراها و برنامه -

 هاشوراياري

غيرحضوري

- 

 الكترونيكي

- 1270 
مت مديران, كارشناسان آموزش سال

ها و مراقبين سالمت و ستاد شبكه

 كاركنان محيطي

 ارتقاي سواد بهداشتي
هاي تهيه رسانه

 آموزشي

 عموم مردم 319011 تيراژ(چاپي )هاي تهيه و توزيع رسانه

 عموم مردم تيزر 13 هاي نمايشي براي متروتهيه رسانه

 750 1 برگزاري همايش
مديران و كارشناسان ستاد معاونت و 

 ها و كاركنان واحدهاي محيطيكهشب

رساني, مشاوره و هاي اطالعبرپايي ايستگاه

 غربالگري و اتوبوس مشاوره و راهپيمايي

 هاي آموزشي چاپيتوزيع انواع رسانه

 عموم مردم ايستگاه 32

 ارتقاي سواد بهداشتي

آموزش توسط 

واحدهاي 

 محيطي

موضوعاتي در رابطه با خود مراقبتي در: 

روان, بهداشت خانواده, بهداشت بهداشت 

 سالمندان  و ها, كودكانمحيط, تغذيه, بيماري

16620 156546 
خانوارهاي در منطقه تحت پوشش 

دانشگاه و مراجعين به مراكز محيطي ارائه 

 خدمت و سفيران سالمت خانواده

 242568 جذب و آموزش سفير سالمت خانواده
از هر خانواده يك نفر واجدالشرايط 

شده و عنوان سفير سالمت انتخاببه

 بيندآموزش الزم را مي

هاي حامي توسعه محيط

سالمت و آموزش 

 بخشيبرون

موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان, بهداشت خانواده, بهداشت 

 هاي واگير و غير واگير, سالمت كودكان و ...محيط, تغذيه, بيماري
1323 23478 

بسيجي,  مددجويان كميته امداد, مربيان

ها, طالب مربيان و مديران مهدكودک

 خواهر

 1893 55 خود مراقبتي سازماني و اجتماعي
هاي شهر ها, مدارس و شوراياريسازمان

 و روستاي تحت پوشش

 آموزان تمامي مقاطعدانش 59607 آموزيتربيت سفير سالمت دانش

 در تمامي مقاطع 1385 (آموزيتربيت مربي برنامه سفير سالمت دانشمعلمان )آموزش 

 - 4127 سفير سالمت دانشجويي

 
 1396ماهه اول سال ششهاي مردمي در عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در جلب مشاركت -173-5جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهرري جنوب تهران شهراسالم

 5275 1767 1985 1523 تعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهري و روستايي

 8/21 6/23 0/15 6/42 درصد پوشش خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت
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 درمانیهای بهداشتیدارو و تجهيزات پزشكی در شبكه

 
 1396در سال  واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي )كارشناس مسئول و كارشناس واحد( بازديدهاي اختصاصي -174-5جدول 

 ديتعداد بازد , ستاد شبكهييو روستا يو خانه بهداشت شهر هاگاهياپمراكز جامع سالمت, 

 8 داروخانه( يداراروستايي )و  يمراكز جامع سالمت شهر

 27 مهير ضميمه و غيضم يهاگاهيپا

 1 خانه بهداشت

 6 ستاد شبكه

 

 1396در سال شده توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي هاي ارائههاي آموزشكالس -175-5جدول 

 تعداد

 جلسات

 كل

 نفر[گيرندگان ]آموزش
 گروه هدف عناوين

576 7640 
هياي عفيوني كودكيان, دارودرمياني آلزايمير      ها, بيمياري دارودرماني كبد چرب, دارودرماني لك و ضد آفتاب

 هاي دارويي و داروهاي گياهيراهنماي فعاليت بهورزان در خصوص فعاليت

هييياي  داروسيييازان و تكنسيييين 

ارويييي, مسييئولين فنييي مراكييز  د

هيييا, فاقيييد داروخانيييه و پايگييياه

رابطين و مراجعين تحت پوشش 

 مركز بهداشت جنوب

 مراقبين سالمت بسته آموزشي ويژه آموزش به مراقب سالمت 35 2

243 3020 

 مصيرف  سالمندان, ميادران بياردار و كودكيان, عيوارض     ,ساالنميان در دارويي هايمكمل مصرف ينحوه

 هيا, ديابيت  بيوتييك آنتيي  درميان  تكمييل  داروها, اهمييت  صحيح مصرف ها, اهميتبيوتيكآنتي انهخودسر

آن,  درميان  و , اسيهال (هيا بيوتييك آنتيي  به مقاومت)بيوتيكآنتي صحيح و منطقي بارداري, ديابت, مصرف

 ردنكي  معيدوم  هياي روش و دارو داروها, نگهداري يخودسرانه مصرف گلودرد, عوارض و سرماخوردگي

 پيوكي  درميان  و , پيشيگيري (هيا قطيره  و پمادهيا )دارويي اشيكال  صحيح مصرف گذشته, طرز تاريخ داروي

 فشارخون, دارودرمياني  و چربي كنترل خون, اهميت چربي افزايش از جلوگيري هاياستخوان, يبوست, راه

 سيوء  فالكيس, آثيار  اسيتخوان, ري  پيوكي  در تنفسي, دارودرماني هايبيماري آسم, دارودرماني هايبيماري

 اكسيل  و زييج  آميار  بيه  مربيوط  اكسيل  گوارشيي, آميوزش   هياي كنتراسپتيو, بيمياري  خوددرماني, داروهاي

 و خيوني , كيم (جدييد  نسيخه ) بهيورزي  هيا, داروناميه  نابياروري, ويتيامين   و زندگي شيوه ها, كتابچهشاخص

 پيشيگيري  هايقرص مصرف يوهپمادها, نح و هاقطره مصرف يدارودرماني, نحوه و مرتبط, سل داروهاي

 بارداري از

هيييياي داروسييييازان, تكنسييييين

دارويي, بهورزان, مسئولين فنيي  

ها, مراكز فاقد داروخانه و پايگاه

رابطين و مراجعين تحت پوشش 

 شبكه بهداشت و درمان شهرري

 مراقبين سالمت بسته آموزشي ويژه آموزش به مراقب سالمت 100 2

238 1839 

وتيكي, نحوه قيمت دارو, بررسي كسورات بيمه, تاريخ انقضا دارو, نحوه نگهيداري دارو در  بيمقاومت آنتي

شيده در  برها, عوارض داروهاي گوارشي, داروهاي فشارخون, موضوعات عنيوان منزل, نحوه استفاده از تب

 كتاب مصرف منطقي داروها

هيييياي داروسييييازان, تكنسييييين

دارويي, بهورزان, مسئولين فنيي  

ها, د داروخانه و پايگاهمراكز فاق

رابطين و مراجعين تحت پوشش 

 شهرشبكه اسالم

 مراقبين سالمت بسته آموزشي ويژه آموزش به مراقب سالمت 43 2

 مجموع 12677 1063
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 1396تحت پوشش در سال  مات جامع سالمتمركز خدهاي داير در تعداد نسخ درماني و بهداشتي پيچيده شده در داروخانه -176-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
هاي تعداد داروخانه

 فعال

 تعداد نسخ

 بهداشتي درماني

 23853 196760 16 شهراسالم

 26816 61520 8 جنوب تهران

 36144 57633 7 شهرري

 86813 315913 31 مجموع

 

 1396تحت پوشش معاونت بهداشت در سال دمات جامع سالمت مراكز خهاي نسخ داروخانه WHOهاي شاخص -177-5جدول 

 ميزان شاخص تعريف شاخص

 65/3 نسخ اقالم نيانگيم

 9/55 بيوتيكآنتي كيحداقل  يدرصد نسخ دارا

 85/37 يقيقلم تزر كيحداقل  يدرصد نسخ دارا

 5/19 يقيتزركورتيكوستروئيد قلم  كيحداقل  يدرصد نسخ دارا

 

 1396هاي تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه در سال دهاي واحد امور دارويي ستاد شبكهبازدي -178-5جدول 

 نام شبكه داراي داروخانه مركز سالمت جامع پايگاه سالمت و مركز فاقد داروخانه خانه بهداشت جمع كل

 شبكه بهداشت و درمان ري 21 184 83 288

 شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر 50 166 39 255

 مركز بهداشت جنوب 15 363 15 393

 مجموع 86 713 137 936

 

 1396سال  در شده حوزه معاونت بهداشتشده و توزيعهاي خريداريمكمل تعداد -179-5جدول 

 نام مكمل تعداد خريد )وارده( تعداد صادره ) توزيع(

 (قرص)اسيدفوليك 655000 226750

 (قرص)فوليك يدو 1000800 1114950

 (قرص) سولفات فروس 3079900 3911050

 (قرص)دي كلسيم 3845250 4083443

 ويتامين 6078100 5864240

 )كپسول(مينرال ويتامينمولتي 3797950 4042600

 فروس فومارات )قرص( 1706900 1699100

 جمع كل 20163900 20942133

 فروس سولفات )قطره( 592000 806370

 قطره() ويتامينمولتي 720285 920800

 قطره() آد ويتامين 570716 639193

 هاجمع كل قطره 1883001 2366363
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 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي ايدز توزيع -180-5جدول
 نام دارو تعداد نام دارو تعداد

 قرص 300  -آباكاوير  58140 قرص 300 -تنوفاوير 87990

 قرص -افاويرنز 175290 ميلي 100قرص  – رالتگراوير 28740

 شربت افاويرنز 160 ميلي 400قرص  – رالتگراوير 28740

 قرص 150 -بيوودين 189240 كپسول 100 -ريتوناوير 20340

 شربت بيوودين 330 ريتاناوير - آتازاناوير 49080

  قرص-ترووادا 83310 قرص -وناوير 360990

 قرص-كوبايووير 333990 ميلي 250قرص  –كلترا  194400

 قرص- ميلي75داروناوير 1920 شربت -كلترا  150

 150داروناوير-قرص 2880 300كپسول زيدوودين 14280

 قرص- ميلي600داروناوير 29160 شربت زيدوودين 780

 ويال 200 -  زايدوودين 100
 قرص-نويراپين 37080

 شربت- نويراپين 760

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي سل توزيع -181-5جدول 

 نام دارو تعداد نام دارو تعداد

 قرص 100ايزونيازيد 12100 پيرازيناميد-اتامبوتول -ريفامپين ايزونيازيد 100820

 قرص 300ايزونيازيد 58200 قرص 500پيرازيناميد  6720

 400اتامبوتول  قرص 16400 شربت نريفامپي 375

 75ايزونيازيد-150ريفامپين 235200  ويال- استرپتومايسين 1060

124800 B6 اتامبوتول-ايزونيازيد-ريفامپين 19432 قرص ويتامين 

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي ماالريا توزيع -182-5جدول 

 تعداد نام دارو تعداد نام دارو

 322 قرص كوآرتم 1100 150قرص پريماكين 

 240 قرص خردسالARTECOSPE 1300 150قرص كلروكين 

 40 شياف-50آرتيسونات 300 قرص كنين

 330 آرتيسونات آمپول 400 آمپول كنين

 

 1396شده واحد امور دارويي معاونت در سال داروهاي سالك و پديكلوز توزيع -183-5جدول 
 تعداد نام دارو

 900 ل گلوكانتمآمپو

 13428 لوسيون دايمتيكون

 38324 شامپوپرمترين
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 1396تابعه در سال  DICاقالم تحويلي واحد امور دارويي معاونت به مراكز  -184-5جدول 

آمپول 

 آب مقطر

پنبه 

 الكلي

انواع 

 سرنگ
 باند

گاز 

 استريل

كاندوم 

 )قراض(
 بتادين

كيت 

 رپيت

شامپو 

 پرمترين

چسب 

 زخم

ست 

 مانپانس

سيفتي 

 باكس
 نام مركز

57000 47000 136300 828 450 81 72 50 48 30 4 144 
آوران گذري پيام

 همياري

91000 59500 138000 2530 2250 54 96 50 84 50 2 192 
گييييييذري آواي 

 اميدبخش حيات

45000 48000 110600 828 300 54 72 25 48 30 4 154 
گييييذري نويييييد  

 همرازي ايرانيان

 گذري بهروزان 252 8 55 48 50 96 108 1650 2070 218000 72000 99200

99600 73000 219200 920 1350 113 96 75 48 55 8 262 
جوييان  گذري ره

 اهداي تندرستي

27000 24000 39600 684 600 54 72 0 48 30 4 216 
ميييييدد سيييييراي  

 خاوران

 جمع كل 1220 30 250 324 250 504 464 6600 7860 861700 323500 418800

 

 

 هاي تابع تحت پوشش معاونت بهداشتهاي مجري طرح بيمه روستايي شبكهداروخانه -185-5جدول 

 هانام شبكه هاي بخش دولتيداروخانه هاي بخش خصوصيداروخانه

 آبادآباد)دكتر زهدي( اسالمداروخانه مركزي اشرف

 دكتر بهروز مند)فيروزآباد(

 دكتر قلعه نوعي )كهريزک(

 غاري )شورآباد(دكتر م

 دكتر قنبري)قيام دشت(

 دكتر كمالو)خاورشهر(

 مراكز جامع سالمت:

 قمصر -1

 نوقلعه -2

 آبادامين -3

 قوچ حصار -4

 كهريزک -5

 شهرري

- 
آباد, شاتره, قائميه, آباد, چهاردانگه, حسنآباد مستوفي, بهراممراكز جامع سالمت: احمد

 تپانچهآباد گلدسته, الغدير, حسين
 اسالمشهر

داروخانه دكتر جعفري  و لياسماعه دكتر داروخان

 سالمت امام علي( )مركز جامع

سالمت امام  )مركز جامعزادهدكتر قاسمداروخانه 

 محمدباقر(

 جنوب -
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 مديريت و کاهش خطر باليا

 

 1396هاي عملكردي مديريت و كاهش خطر باليا در دانشگاه در سال شاخص -186-5جدول 

 مقدار عنوان شاخص عنوان برنامه

 درصد 86 شهري مركز خدمات جامع سالمتانجام ارزيابي خطر باليا  ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي

 درصد 82 شهري مركز خدمات جامع سالمتشده هاي عملياتي انجامانجام برنامه (EOPهاي عملياتي فوريتي )تدوين و اجراي برنامه

 درصد 100 هاي فصلي مخاطراتگزارش پيامدهاي بالياتدوين و اجراي برنامه مراقبت وقوع و 

 صفر مركز خدمات جامع سالمتهاي هدايت بحران تجهيز اتاق (EOCهاي هدايت بحران )ايجاد و تجهيز اتاق

 درصد 20 منطقه بندي و آموزش خانوارها ارزيابي و آموزش خانوار براي باليا

 

 

 

 

 
 مرکز تماس اتوماتيک

 

 

 1396طي سال  و ضبط خودکار کيمرکز تماس اتوماتشده توسط هاي گزارششكايات، تقديرها و پيشنهاد درصد -187-5جدول 

 اسفند بهمن يد آذر آبان مهر گيرشده توسط پيامهاي ضبطتماس

  81  74  72  75  73  70 شكايت

  9  18  14  16 درصد 12  15 تقدير

  10  8  14  9  15  15 پيشنهاد

 
 

 1396طي سال )درصد( توسط كارشناسان  و ضبط خودکار کيتماس اتومات پاسخگويي مركزميزان رضايت از نحوه  -188-5جدول 

 اسفند بهمن يد آذر آبان مهر هاتماس تلفني در خصوص ارجاعات و پيگيري

  87  93  95  96  92  91 رضايت

  13  7  5  4  8  9 عدم رضايت

 
 

 1396طي سال  و ضبط خودکار کيتماس اتومات دريافت خدمت از طريق مركزرضايت سنجي درصد  -189-5جدول 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر يسنج تيرضا

  70   73   75  47  72  69  رضايت از خدمت

  17   15   14   14  16  20 عدم رضايت از خدمت

  13   12   11  12  12  11 عدم دريافت خدمت

 



بهداشت :پنجمفصل  - 1396مه آماري سالنا  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقهتهران،  يه علوم پزشکتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگا نشاني:
498 

 

 1396طي سال  و ضبط خودکار کيتماس اتومات فوري جهت ارائه خدمت از طريق مركز ارجاعات -190-5جدول 

 تعداد تماس موفق تعداد تماس ناموفق تعداد كل تماس ماه

 101 213 314 مهر

 191 229 420 آبان

 298 192 490 آذر

 1292 1127 2419 دي

 2768 2799 5567 بهمن

 1294 1535 2829 اسفند

 5944 6095 12039 مجموع

 
 1396طي سال  و ضبط خودکار کيتماس اتومات پيگيري مادر و كودك پرخطر جهت ارائه خدمت از طريق مركز -191-5جدول 

 پيگيري بر اساس سامانهتعداد كل تماس  ماه

 753 مهر

 9874 آبان

 10250 آذر

 10954 دي

 11265 بهمن

 7843 فنداس

 50939 مجموع

 

، سمنانو  استان مرکزي، سيستان و بلوچستان، ايران، شهيد بهشتي، مشهد، شاهرود، آذربايجان غربي، قزوين، دانشگاه علوم پزشکي البرز

 اند.ها آشنا شدههاي سالمت دانشگاه بازديد و با نحوه اين فعاليتمرکز پايش و ارزشيابي مراقبت

 
   

 



 بهداشت :پنجمفصل  - 1396سالنامه آماري 

 يريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهمد

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: دوم. طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
499 

 مهربان یهادست یطرح جهاد

 ويزيت رايگان بيماران در مناطق حاشيه محروم تهران

 نشين و تسكين آالم و درمان بيماري ايشان.كمك به نيازمندان, محرومان و بيماران مناطق محروم و حاشيه ▪

 ت نياز ارجاع به سطح باال.ترين مكان سكونت مردم و ارتقاي دسترسي و در صورارائه خدمات سطح دو در نزديك ▪

 ارتقاي روحيه ايثار و فداكاري جامعه پزشكي و تحكيم پيوند ايشان با مردم. ▪

 بندي خدمات در نظام سالمت و پزشك خانواده.سازي سيستم ارجاع و سطحفرهنگ ▪

 سازي ارائه خدمات سطح دوم در ارتباط با سطح اول.مدل ▪

 مشكالت نظام ارائه خدمات سالمت در سطوح يك و دو.فراهم آوردن فرصت جستجو و يافتن مسائل و  ▪

 آموزش چهره به چهره مردم در ارتباط با مشكالت و معضالت بهداشتي توسط كمپين دانشجويان. ▪

 هاي بهداشتي و درماني.آشنايي دانشجويان پزشكي با شبكه ▪

 هاي آموزشي كاركنان در سطوح جامعه.گسترش فرصت ▪

 

 
 

 هاي مهربان:برگزاري طرح جهادي دست -

 برگزار شد. فصلي صورتبه 1396 مهر و 1396 هاي تيرتاريخ در در دو مرحله 1396در سال  طرح اين

ز اميام محميدباقر از جنيوب در تياريخ     اسالمشيهر و مركي   توابع از مركز باغ فيض و شهرري توابع از قيام دشت و آبادحسن مرحله چهاردهم در مركز •

15/04/1396 

 20/7/1396اسالمشهر و مركز امام محمدباقر از جنوب در تاريخ  توابع از مركز باغ فيض و شهرري توابع از قيام دشت در مركز مرحله پانزدهم •
 1396هاي مهربان و اقدامات آنان در سال كننده در طرح دستافراد شركت -192-5جدول 

 مرحله
زشكان پ

 متخصص

پزشكان 

 عمومي

شده تعداد بيماران ويزيت 

 پزشك عمومي()

شده تعداد بيماران ويزيت 

 متخصص()

 تعداد ارجاعات

 2به سطح 

خدمات 

 پاراكلينيكي

 تعداد 

 پرستاران

 72 274 295 1450 2084 11 39 چهاردهم مرحله

 49 110 183 960 2012 11 27 پانزدهم مرحله

 

 

درمان و غربالگري ينه، معا 

در سطح اول و  بيماران

 ارجاع به سطح دوم

 يهامراجعه استادان و متخصصان به بخش

آنان  منتخب، درمان بيماراننه يمحروم و معا

 از، ارجاع به سطح بااليدر صورت ن و

 3به سطح  2ماران از سطح يارجاع ب

 1 سطحو گزارش به 

 

 روز 30 يال 1


