
 

 

 

 
 پنجم:

 بهداشت
 پوشش تحت مناطق و جمعيت 
 یبهداشت اوليهی ها مراقبت دهنده مراکز ارائه 
 خانواده پزشك 
 نوزادان یغربالگر 
 آموزان دانش یغربالگر 
 مدارس و نوجوانان، جوانان سالمت 
 خانواده سالمت 
 مادران سالمت یها شاخص 
 کودکان سالمت 
 ساالن ميان سالمت 
 سالمندان سالمت 
 اعتياد از یپيشگير و ی، اجتماعیروان سالمت 
 دندان و دهان سالمت 
 تغذيه بهبود 
 ريواگ یها یماريبت يرمدي 
 رير واگيغ یها یماريبت يريمد 
 مرگ و مير ثبت 
 کار بهداشت و محيط سالمت 
 سالمت ارتقاء و آموزش 

 یدارو و تجهيزات پزشك 
 (مهربان یها دسترايگان )ويزيت  یجهاد طرح 
 دمات جامعه سالمتخ مراکزی سرپاي مراجعين 

 پژوهش یهدفمندساز 
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 جمعيت و مناطق تحت پوشش
 

 يعلوم پزشكو هر يك از اين نواحي تحت پوشش يكي از سه دانشگاه  شده ميتقسجغرافياي سالمت به سه ناحيه عمده  ازنظراستان تهران، 

در شهر  شده واقع يعلوم پزشك يها دانشگاهيك از بندي مناطق تحت پوشش هر . مبناي تقسيمقرارگرفته استتهران، شهيد بهشتي و ايران 

 طور بهپزشكي تهران  اي كه دانشگاه علوم  . بر اين اساس منطقهاستهاي آن  بندي شهرستان تهران تقسيمات مناطق شهرداري تهران و تقسيم

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

شهر است. در حقيقت مسئوليت پوشش خدمات سالمت در اين منطقه  هاي ري و اسالم و جمعيت ساكن شهرستان 15شهرداري منطقه 

تحت نظارت دانشگاه  (ييروستاو  ي)شهر خدمات جامعه سالمتمراكز است.  شده گذاشتهتهران  يعلوم پزشكجغرافيايي به عهده دانشگاه 

قرار تهران جنوب و درمان مركز بهداشت و  ري و شهر اسالمهاي  شهرستانعلوم پزشكي تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان 

 بر يهدف مبتن يها و گروه يسن يها گروه يمبنا بر يد ابالغيخدمات جد يها ه سالمت در قالب بستهياول يها و مراقبتخدمات كه  دارند

 يي( در مناطق روستاييارائه خدمت )خانه بهداشت و مراكز روستا ين واحدهايتر يطيت در حوزه بهداشت توسط محتحول سالم يها برنامه

بر  شود. ارائه مي ها آنها و مراكز وابسته به  شبكهاين توسط  نينش هيمناطق حاش زيو ن يدر مناطق شهر (يسالمت و مراكز شهر يها گاهيو )پا

و ضريب تصحيح مركز آمار ايران جمعيت تحت پوشش مستقيم دانشگاه علوم  1390س و مسكن سال اساس نتايج سرشماري عمومي نفو

 نفر برآورد شده است. 2895274، 1395در سال  پزشكي
 

 

 

 1395در سال  برآورد جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مركز آمار ايران -1-5جدول 

 كل مرد زن

1427907 1467367 2895274 

 

 

 

 1395در سال  جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران از شده انجام سرشماري -2-5جدول 

 كل شهرستان

 119806 جمعيت روستايي ري

 43842 شهر جمعيت روستايي اسالم

 25083 جمعيت روستايي جنوب

 188731 ها جمعيت روستايي سرشماري شده توسط شبكه
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 نقشه مناطق تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه -5-1شكل 

 

 .دهند هاي آموزشي درماني را در سطح شهر تهران و خارج منطقه تحت پوشش نشان مي هاي آبي پراكندگي بيمارستان دايرهتوضيح: 
 

 

 یاوليه بهداشت یها مراقبت دهنده ارائهمراکز 
 

منطقه  4و  3و نواحي  20منطقه  عالوه بهبا پوشش شهرستان ري ري ]شهر[،  با پوشش شهرستان اسالمشهر ] رمان اسالمسه شبكه بهداشت و د

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

شهري،  خدمات جامعه سالمتركز م 54ها،  در اين شبكه. دارند عهدهبر  پوشش مستقيم دانشگاه، را در مناطق تحت درماني بهداشتيخدمات 

 غير ضميمهپايگاه سالمت ضميمه و  207خانه بهداشت و  46، روستايي شهري جامعه مركز خدمات جامع سالمت 8 ،روزي مركز شبانه 3

مركز مشاوره  9دار هستند. همچنين  را به جمعيت تحت پوشش دانشگاه عهدههاي اوليه سالمت  فعال، وظيفه ارائه خدمات مربوط به مراقبت

 2شهر و  بهداشت و درمان اسالم  مركز در شبكه 2مركز در مركز بهداشت جنوب و  5) هاي رفتاري، بهداشت جنسي و بارداري بيماري

 بهداشت و درمان ري( فعال هستند.  مركز در شبكه
 

 1395در سال  هاي بهداشت و درمان دانشگاه هاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوشش شبكه مراقبت دهنده ارائهمراكز  -3-5جدول 

 شبكه / مركز

 تعداد خانه

 بهداشت 

 خدماتكز اتعداد مر

 )روستا( جامع سالمت

 خدمات كزاتعداد مر

 (ي)شهر جامع سالمت

 پايگاه سالمت

 (مهير ضميغ)ضميمه و 

 كل

 تابعه يواحدها

 موجود مصوب موجود مصوب موجود مصوب موجود بمصو موجود مصوب

 74 74 41 41 14 14 5 5 14 14 شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر

 115 117 60 61 19 19 8 9 28 28 يشبكه بهداشت و درمان شهرستان ر

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

 332 334 207 208 65 65 14 15 46 46 كل

                                                 
 از مناطق تحت پوشش شهرداري تهران منفك و براي آن شهرداري مستقلي تأسيس شود. 20محترم دولت مقرر گرديده منطقه  هيأت 28/4/1391بنا به مصوبه مورخه  -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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 پزشك خانواده
 

خدمات جامعه مراكز روستايي يا  خدمات جامعه سالمتمراكز خدماتي كه توسط شامل  هاي سالمت در سه سطح خدمات و مراقبت

يا  سرپاييخدمات درمان تخصصي ، دنگرد هاي بهداشت ارائه مي خانه ت وينفر جمع ست هزاريب ريز يشهرها و روستايي شهري سالمت

ارجاع هاي پايه در اختيار  كه توسط واحدي در نظام سالمت با اولويت در چارچوب بيمه يا بستري سرپايي يفوق تخصصت خدما وبستري 

مراكز خدماتي كه توسط يعني  پزشك خانواده، در نخستين سطح خدماتپذيرد.  ، صورت ميگيرند از سطوح اول و دوم قرار مي شدگان

دار ارائه  عهدهگيرند،  صورت ميهاي بهداشت  و خانه روستايي شهري دمات جامعه سالمتخمراكز روستايي يا  خدمات جامعه سالمت

 .خدمات سالمتي است
 

 1395در سال  ييوضعيت موجود برنامه پزشك خانواده روستا -4-5جدول 

 نيروي انساني

 )نفر(
 تعداد مراكز

 مجري برنامه

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 تعداد آزمايشگاه

 طرف قرارداد

 تعداد راديولوژي

 طرف قرارداد
 جمعيت مشمول

 (يرانياروستايي )طرح بيمه 
 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي ماما پزشك

33 35 23 14 11 8 4 0 2 65103 

 

 1395در سال  پزشك خانواده مصوب و فعال و جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه -5-5جدول 

 درمانشبكه بهداشت و 

 پزشك خانواده

 روستايي

 جمعيت تحت پوشش

 پزشك خانواده

تحت  تعداد خانوارهاي

 پوشش پزشك خانواده

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

 11490 3400 43842 12266 13 15 شهر اسالم

 6725 - 25083 - 3 7 جنوب تهران

 32369 3378 119806 10474 17 37 يشهرر

 50584 6778 188731 22740 33 59 مجموع

 
 خدمات جامعه سالمتمراکز ی سرپايمراجعين 

 

 1395در سال  شهري و روستايي دانشگاه خدمات جامعه سالمتبار مراجعه( به مراكز ) سرپاييتعداد مراجعين  -6-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
ارجاع پزشك خانواده  مراجعه به

 مجموع پزشك خانواده پزشك دندان پزشك متخصص پزشك عمومي به متخصص

 806 479270 95804 41371 5770 336325 شهر اسالم

 49 138407 18869 3549 69 115920 جنوب تهران

 705 264373 158791 2319 21737 81526 يشهرر

 مجموع
 1560 882050 273464 47239 27576 533771 تعداد

  00/100 1/31 35/5 12/3 51/60 درصد
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 اشتغال و آموزش بهورزان
 

 

 1395سال ماهه اول  شش درهاي مردمي  عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در جلب مشاركت -7-5جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهرري جنوب تهران شهر اسالم

 4813 1343 2084 1386 تعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهري و روستايي

 73 18 15 40 درصد پوشش خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت

سامانه نكه تاكنون برنامه داوطلبانه سالمت در يو با توجه به ا است 1395اول سال  ماهه ششمربوط به  شده درجالزم به ذكر است آمار 

 .ستينول قابل حصول جد يها ر شاخصيجاد نشده است سايا يكپارچه بهداشت )سيب(

 
 

 1395در سال  ز بهداشت جنوبكشهر، ري، مر اسالم درماني بهداشتيهاي  هكدر سطح شب شده جذب پزشكان طرحي -8-5جدول 

 مجموع طرحي پزشك دندان داروساز طرحي عمومي طرحي كپزش

 39 20 12 شدند( يمعرف ك سالينمودن ادامه طرح بعد از  ي)جهت سپر 7

 

 :يبرنامه بهورز

  خانه بهداشت فعال 46بهورز شاغل در  91وجود 

  يشهرستان ر يدر آموزشگاه بهورز يدر حال گذراندن دوره آموزش يآموز بهورز نفر دانش 11وجود 

 1395در طول سال  يقبل شده انجام يازسنجيبر اساس ن يبهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشت يبازآموز انجام 

 دانشگاه تهران مورخه  معاونت بهداشتبهداشت حوزه  يها بهورزان شاغل در خانه ياز تمام يآزمون جامع بهورز يبرگزار

15/10/1395 

 كنترل و مراقبت  -يريشگيپعنوان )رابط فصلنامه با  و ربط يذدو مقاله توسط كارشناسان  هيمستمر با فصلنامه بهورز و ته يهمكار

 ( و چاپ آن در فصلنامه مذكورينرخ بارور شيافزا كرديبا رو يسالمت بارور يها برنامه -سال انيم يگروه سن در فشارخون يماريب

 بهورز نمونه و اعزام نامبرده  يارهايمع ستيل چكحاصله از  جيبر اساس نتا يبهورز نمونه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان ر انتخاب

 1395در سال  بزرگداشت مقام بهورز در مشهد مقدس يشركت در مراسم كشور يبرا

 سالمت نيآموزش مراقب يبرا يمرب تيترب هدف با يكشور يها جهت شركت در كارگاه يبهورز انيمرب اعزام 

 سالمت شاغل در سه شبكه / مركز تابعه نيمراقب از نفر 175 ي( برا8و  7دوره حضوري )دو دوره آموزش  يبرگزار 

 سالمت شاغل در سه شبكه / مركز تابعه نبيمراق ر ازنف 175( جهت يآسكمهارتي )و  يكتب يانيدو دوره آزمون پا يبرگزار 

 و  14 ينمره آزمون كتب حدنصابآسكي )و  يكتب يها آزمون شدگان قبول هيسالمت جهت كل نيدوره مراقب انيپا يگواه صدور

 (است 15 ينمره آسك حدنصاب
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 1395و  1394 يها در سالمتبوع توسط وزارت  يان بهورزيمرب يبرا برگزارشده يكشور يآموزش يها كارگاه -9-5جدول 

 جمع كل ها يماريب يمرب بهداشت محيط يمرب يبهداشت خانواده و ماماي يمرب يپرستار يمرب يساعت/ مرب

 392 136 56 120 80 1393 در سال يساعت آموزش

 96 16 16 32 32 1394در سال  يساعت آموزش

 208 56 80 48 24 1395در سال  يساعت آموزش

 696 208 152 200 136 1395تا پايان سال  1393از سال 

 
 

 1395در سال  بازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي -10-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد خانه

 بهداشت فعال

 تعداد بهورزان

 شاغل

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

 مجموع زمستان پاييز تابستان بهار

 3118 995 623 703 797 50 28 يشهرر

 1540 636 340 336 228 32 14 شهر اسالم

 462 167 81 94 120 9 4 جنوب تهران

 5120 1798 1044 1133 1145 91 46 مجموع

 
 1395در سال  ن سالمتيآموزش مراقب -11-5 ولجد

  

 شبكه/مركز

 تعداد )نفر(
 مجموع )نفر(

دوره  دوره ششم دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول

 هفتم

دوره 

 264 30 25 37 43 40 39 36 14 شهرري هشتم

 162 10 4 0 30 45 19 29 25 شهر اسالم

 411 50 56 60 71 57 54 52 11 جنوب تهران

 837 90 85 97 144 142 112 117 50 مجموع

 

 سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس
 1395-96سال تحصيلي  در يليمقاطع تحصمعاينه شده به تفكيك آموزان  تعداد دانش -12-5جدول 

 درصد معاينه شده كل جنس مقطع

 اول ابتدايي

 0/100 20659 20659 دختر

 0/100 22397 22397 پسر

 0/100 43056 43056 جمع

 پايه پنجم

 9/98 18799 19006 دختر

 1/69 14000 20275 پسر

 5/83 32799 39281 جمع

 پايه نهم

 0/99 17723 17909 دختر

 9/56 9563 16814 پسر

 6/78 27286 34723 جمع
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 1395-96سال تحصيلي  دروانان، جوانان و مدارس در هر يك از موضوعات مرتبط با سالمت نوج برگزارشدهجلسات آموزشي  -13-5جدول 

 كاركنان والدين پسر دختر تعداد موضوع

 رير واگيغ يها يماريب
 223 445 625 547 جلسه

 730 8515 124170 115363 نفر

 يبهداشت فرد
 132 325 712 669 جلسه

 822 1024 22397 20659 نفر

 بلوغ
 654 854 980 982 جلسه

 750 1125 16814 17909 نفر

 هيتغذ
 368 701 689 890 جلسه

 736 376 53906 53470 نفر

 يكيزيتحرک ف
 657 226 554 623 جلسه

 822 1024 22397 20659 نفر

 آنفلوانزامقابله با 
 324 312 220 195 جلسه

 795 1254 14695 14902 نفر

 
 1395در سال  پوشش ارائه خدمات بهداشتي در مدارس -14-5جدول 

 طعمق
 آموز دانش مدارس

 درصد تحت پوشش كل درصد تحت پوشش كل

 0/100 43056 43056 0/100 714 714 ابتدايي

 0/100 34723 34723 0/100 379 379 1متوسطه 

 0/100 29597 29597 0/100 326 326 2متوسطه 

 
 1395-96اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -15-5جدول 

 نام واحد
 مدارس

 آموزان كل دانش
آموزان  دانشتعداد 

 مدارس مروج

كاركنان تعداد 

 مروج كل مدارس مروج

 1510 24031 77272 58 256 شهر اسالم

 3425 61407 195575 140 646 جنوب تهران

 2619 44137 138312 114 517 يشهرر

 7554 129575 411159 312 1419 مجموع

 
 1395در سال  وزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه دومآم واكسيناسيون دانش -16-5 جدول

 موضوع
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 كل پسر دختر كل پسر دختر

 29597 14695 14902 43056 22397 20659 آموزان كل دانش

 29597 14695 14902 43056 22397 20659 آموزان واكسينه شده دانش

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 درصد(واكسن )ميزان پوشش 

 



  

1395سالنامه آماري دانشگاه در سال      

بهداشت: پنجمفصل      
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقههداشتی درمانی تهران، ورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات باتهران، بلوار كش نشاني:

393 

 

 

 1395-96 سال تحصيليدر  شده عيتوزهاي آموزشي  بسته -17-5جدول 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي رديف
 گروه هدف شكل رسانه

 كاركنان مدارس والدين آموزان دانش مراكز كاركنان CDفيلم و  كتاب پمفلت پوستر

 * * * *   *  پيشگيري از التور 1

 * * * *  * *  شت روانبهدا 2

 * * * * * * * * و آهن ياري يخون كمپيشگيري از  3

 * * * *  * * * سيكولوزيپدپيشگيري از  4

 * * *  * * * * زنگ تغذيه 5

 * * * *  * * * هرم غذايي 6

 * * * * * * * * تحرک و فعاليت بدني 7

 * * * *   * * قليان و دخانيات 8

 * * * * * * * * ايدز 9

 *  *    *  ده كليد سالمتي 10

 * * * * * * * * خود مراقبتي 11

 * * * * * * * * بسيج كاهش مصرف نمك 12

 * * * *  * * * مرغ تخم 13

 * * * *  * * * سرطان 14

 * * * * * * * * آنفلوانزا 15

 * * *   * * * آموز سالم دانش 16

 * * * * * * * * شپش سر 17

 * * * * * * * * يه در دوران بلوغتغذ 18

 * * * *  * * * سوانح و حوادث در مدرسه 19

 * * * * * * * * آموزان پشتي در دانش كوله 20

    * * * * * 6-18بسته خدمتي نوجوانان  21

 * * * * * * * * هاي قلبي پكيج پيشگيري از بيماري 22

 * * * *  * * * آموزان سيگار در دانشاز  يريشگيپ جيپك 23

 * * * * * * * * راهنماي خود مراقبتي سفيران سالمت 24

    * * * * * 18-29بسته خدمتي نوجوانان  25

    *  * * * ازدواج مناسب براي جوانان 26
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 1395-96مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي هر يك از آموزان  [ دانشپديكولوزيس] معاينه شپش سر -18-5جدول 

 نسج مقطع
كل 

 آموزان دانش

مجموع  مقادير معاينه شده

 بهار زمستان پائيز معاينات

 ابتدايي

 115418 36401 40563 38454 115363 دختر

 124170 39650 41390 43130 124170 پسر

 239588 76051 81953 81584 239533 جمع

 متوسطه اول

 36000 10600 12018 13382 52147 دختر

 33452 9100 12152 12200 48021 پسر

 69452 19700 24170 25582 100168 جمع

 متوسطه دوم

 29273 7794 9943 11536 37592 دختر

 23981 6934 7920 9127 33866 پسر

 53254 14728 17863 20663 71458 جمع

 اند. شده آموزان دختر چندين نوبت معاينه گانه دانش الزم به ذكر است در هر يك از مقاطع تحصيلي سه

 

 

 تيسالم و جمع یبارور
 

كشور  هاي جديد كه با توجه به سياست استسالم  يهنگام ازدواج و بارور يها ت، مشتمل بر دو برنامه آموزشيبرنامه باروري سالم و جمع

كاه يكاي از    متأهال ه ساال  10-49ي گروه هدف، يعني زناان  ياست. شناسا افتهيرييتغدر خصوص افزايش نرخ باروري، اهداف اين برنامه نيز 

كاه   يني، زوجفرزند تكهاي  ندارند، خانواده يباردار يبرا يماهه كه منع 24-36فرزند  ياان داررمادباشند )را داشته  مورداشارهفاكتورهاي 

 منظاور  باه ، يفرزناد آور هااي الزم جهات    ندارناد( و ارائاه آماوزش    يفرزند آور يبرا يا برنامه گذشته و ك ساليبيش از  ها آناز ازدواج 

 .استهاي برنامه باروري سالم  با توجه به ارتقاء سالمت مادر و كودک از اولويت شده يزير برنامه يها يش بارداريافزا

آغااز و   يجوان بارا  يها زوج يتوانمندساز با هدفها،  آموزش هنگام ازدواج و تداوم آموزش يها كالست يكم ت ويفين ارتقاء كيهمچن

 .استبرنامه  يها تياهم فعالمشترک از  يادامه زندگ
 

 1395در سال  دانشگاه ت دريسالم و جمع يهاي برنامه بارور شاخص -19-5 جدول

 شبكه / مركز

تعداد مزدوجان 

كننده به مراكز  مراجعه

 مشاوره ازدواج

تعداد زوجين 

كننده در  شركت

هاي آموزش  كالس

 هنگام ازدواج

درصد زوجين 

 ديده آموزش

 3/96 8619 8953 جنوب

 0/96 7851 8179 ري

 0/100 3697 3697 اسالمشهر

 8/96 20167 20829 مجموع
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 1395در سال  آموزش هنگام ازدواج يها كالسدر  كننده شركتن يزوج يليتكم يآموزش يع محتواهايتوز -20-5 جدول

 شبكه / مركز
كننده در  هاي شركت تعداد زوج

 كالس آموزش هنگام ازدواج

ط كتاب ازدواج و رواب

 عاطفي، زناشويي و ...

كتاب پيام نيكبختي براي 

 زوجين جوان

دي آموزشي  وي دي

 ساقدوش

 6687 6902 8943 8953 جنوب

 3652 3640 6615 8179 ري

 3656 3391 3697 3697 اسالمشهر

 13995 13933 19255 20829 مجموع

 

 1395در سال  يكل ينرخ بارور يتقاار منظور به يساز بافرهنگمرتبط  يآموزش يع محتواهايتوز -21-5جدول 

 كتابچه سن و ناباروري شبكه / مركز
كتابچه شيوه زندگي و 

 ناباروري
 آندومتريوز و ناباروري

پيامدها و مشكالت 

 فرزندي تك

 1000 8200 8000 8500 جنوب

 6076 1945 4394 4763 ري

 522 1246 2236 2576 اسالمشهر

 7598 11391 14630 15839 مجموع

 

 
 

 سالمت مادران یها شاخص
 

 

 1395در سال  برنامه سالمت مادران در دانشگاه تعداد -22-5جدول 

 تعداد عنوان شاخص

 143 در منزل، بين راه شده انجامهاي  زايمان

 340 زايماني، مطب التيتسهدر  شده انجامهاي  زايمان

 

 

 1395ال در س مادران افتهيادغام هاي  عملكرد برنامه مراقبت -23-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 16031 تعداد زنان باردار مراقبت شده

 مركز 9 مانيزا يبرا يمركز آموزش آمادگ يانداز راه

 5 گري مرگ مادر پرسش
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 مراقبت کودك سالم یها سالمت کودکان و شاخص
 

 

 1395 در سال دردر برنامه ترويج تغذيه با شير ما دانشگاهآموزشي  اقدامات -24-5جدول 

 نفر(كنندگان ) تعداد شركت گروه هدف موضوع نوع فعاليت

 60 يمصنوع ريش كننده عيتوز يها گاهيكارشناسان پا پزشكان و دوستدار كودک و يها مارستانيكارشناسان ب يردهمشاوره شي ناريسم

 130 سالمت تحت پوشش يها گاهيپا و اسالمشهر شهرستان ع(رضا )امام عج(، زمان )امام  يها مارستانيكارشناسان ب يردهمشاوره شي نارسمي

 60 يشير مصنوع كننده عيتوز يها دوستدار كودک و پزشكان و كارشناسان پايگاه يها كارشناسان بيمارستان يردهيمشاوره ش ناريسم

 

 

 

 1395در سال  دردر خصوص ترويج تغذيه با شير ما شده عيتوزآموزشي  هاي بسته -25-5جدول 

 تعداد گروه هدف بسته آموزشي

 جلد 300 نيمراجع كارشناسان و مادر ريفصلنامه ش

 

 

 

 1395در سال  سالمت كودكان زمينهدر  شده عيتوزهاي آموزشي توليد و  بسته -26-5جدول 

 آموزشي CD رسانه جمعي بسته آموزشي

 DVD 240 جلد كتاب 780 تعداد

 

 

 سامانه يكپارچه بهداشت )سيب( 1395در سال  سال 6ر يپوشش مراقبت كودكان ز -27-5جدول 

 عنوان
در  شده نام ثبتسال  6ر يت زيجمع

 سامانه يكپارچه بهداشت )سيب(

 بار كيسال حداقل  6ر يت زيجمع

 خدمت گرفته

درصد پوشش حداقل 

 خدمت بار كي

 8/91 76،926 83،782 مركز بهداشت شهرستان جنوب تهران

 5/85 67،489 78،975 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ري

 6/88 41،598 46،948 شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر

 7/88 186،013 209،705 مجموع
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 كپارچه بهداشت(ي)سامانه  1395در سال  يك گروه سنين كودک به تفكيتعداد خدمات و مراجع -28-5جدول 

 عنوان

 سال 6ر يكودكان ز چهار تا پنج سال سه تا چهار سال دو تا سه سال ك تا دو سالي كمتر از يك سال

 تعداد

 خدمت 

تعداد 

 نيمراجع

 تعداد

 خدمت 

 تعداد

 نيمراجع

 تعداد

 خدمت

 تعداد

 نيمراجع

 تعداد

 خدمت

 تعداد

 نيمراجع

 تعداد

 خدمت

 تعداد

 نيمراجع

 تعداد

 خدمت

 تعداد

 نيمراجع 

مركاااز بهداشااات  

 جنوب تهران
1،222،597 159،424 570،986 76،326 124،038 19،773 89،372 14،966 80،840 13،147 2،087،833 283،636 

شاابكه بهداشاات و 

درمااان شهرسااتان  

 ير

1،041،348 144،856 494،518 71،424 108،618 18،185 76،565 13،158 68،782 11،454 1،789،831 259،077 

شاابكه بهداشاات و 

درمااان شهرسااتان  

 اسالمشهر

657،778 80،794 315،303 39،923 74،432 10،678 54،657 8،063 53،199 7،409 1،155،369 146،867 

 689،580 5،033،033 32،010 202،821 36،187 220،594 48،636 307،088 187،673 1،380،807 385،074 2،921،723 مجموع

 

 

 

 
 
 

 

 ساالن ميانسالمت 
 

 

سالمت عمومي و تارويج و آماوزش خاود     زمينه درهاي مختلف  آموزشسال(  30-60گروه سني سال ) انيم افرادبا توجه به اهميت سالمت 

افازايش   منظاور  باه شاود.   هااي بهداشاتي تحات پوشاش داده ماي      ، عموم مردم خصوصاً مراجعين مراكاز و پايگااه  يمراقبتي به رابطين بهداشت

هفته سما( در ايران ) مردانو هفته ملي سالمت  مهرماه هفته آخر )سبا( در ايران هفته ملي سالمت بانوانحساسيت عمومي نسبت به اين مهم، 

 شود. نمادين در كشور گرامي داشته مي صورت به هرسال اسفندماهاول 

ن يا در ا شاده  انجاام  يهاا  فعاليات  ي، رويكارد كلا  2025سال تا سال  30-70زودهنگام  يها مرگكشورها در كاهش  يبا توجه به تعهد جهان

 1395در ساال   شاده  ارائههاي  ها، همچنين آموزش در اين هفته اجراشدههاي  برنامهبر اين مهم بوده است.  ديتأك 1395در سال  يمل يها هفته

 .است شده ارائهزير در جدول 

( ساال  انيا مساال )  30-59زنان و مردان  يسالمت برا يها گاهيه پايدر كل D3ن يتاميگان قرص پرل ويع رايشدن توز يي: اجراتوجه قابلنكته 
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 .است
 

 1395در سال  ساالن مياندر خصوص برنامه سالمت  گاهدانشهاي  فعاليت -29-5جدول 

 مالحظات تعداد عنوان

 ،يآموزشااا يهاااا برگااازاري هماااايش 

 يه ساااالم در راساااتا ياااتغذ ،يورزشااا

-70زودهنگاام   يهاا  مرگاز  يريشگيپ

و  يج تحاارک جساامان يسااال )تاارو  30

، يو عروقاا ياز عااوارق قلباا يريشااگيپ

 ابت و فشارخون(يد

 يها هفته

 نسالمت بانوان ايرا

 سالمت مردان ايران

7 

هااااي منااااطق و  باااا همكااااري شاااهرداري 

محلاه   يسارا ، هاا  وابسته )پارک يها سازمان

 ...(و

 5 يمحل يها رسانه ،ت دانشگاهيدر سا و سما سبا يمل يها درج مطالب هفته
 معاوناات بهداشاات حااوزه تحاات پوشااش   

 دانشگاه

 :يورزش ،معنوي ،برگزاري اردوي تفريحي

انجاام   ،د از امااكن يا بازد ،يجمعا  دساته  يرو ادهيپ ،ها پارک ،تبركهيارت اماكن مز

 ستيز طيمح يساز پاک ي،ورزش صبحگاه

 نفر 165
هااي   دانشاگاه، شهرساتان   معاونت بهداشات 

 تحت پوشش

 بهداشت همراه با: معاونتايجاد غرفه سالمت در 

 ساالن ميانسالمت  يها ل پرونده مراقبتيتشك 

 هاي آموزشي پمفلتع يتوز 

 يوانشناسمشاوره ر 

 يريگ ، اندازهيدرمان ميرژو ه يمشاوره تغذ BMI و فشارخون 

 ن يتاميع ويتوزD3 

 معاونت بهداشت دانشگاه هفته سالمت بانوان

 زيجوا يهمراه با اهدامسابقات  برگزاري

 يراندازيت ي،زن حلقه ،فوتبال ،يجسمان يآمادگ ،يكش مسابقات ورزشي طناب 

 سالم يجشنواره غذا 

 مورد 25
ساااتادها، مااادارس،   ،ت بهداشاااتمعاونااا

 نفر 448 محله يها، سرا مهدكودک

 برگ 8116 يآموزش CDع بنر، پمفلت و تراكت، يتوز
هااي   دانشاگاه، شهرساتان   معاونت بهداشات 

 تحت پوشش

 :انجام مشاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان

 يي، كارشناس ماماروانشناس، كارشناس تغذيه، پزشك ست،يارولوژ توسط

 يات عموممعاين، تست رايگان قند خون، BMIبررسي وضعيت فشارخون، 

6546 
درماااني،  هااا، مراكااز بهداشااتي   در پااارک

 ج و مساجد و حوزه و ...يو بس يها كارخانه

 برگزاري جلسات آموزشي:

 ،ان خاانواده يا م بنيتحكا  ،سال 30-70زودهنگام  يها مرگ ساز نهيزمكنترل عوامل 

ت ياافعال ،كاااهش مصاارف نمااك ،حيه صااحيااتغذ ،يورفرزنااد پاارو  يفرزناد آور 

 ،ريپااپ اسام   ،اساتخوان  يپاوك  ،از فشارخون يريشگيپ ،كاهش استرس ،يجسمان

 ،پرخطار  يهاا  يباردار ،ابتيد ،پستان ييخودآزما ،ع زنان و مردانيشا يها سرطان

عواماال خطاار در   ،يفرزنااد پاارور  درنقااش پاا  ،ياسااالم يراناايا يساابك زناادگ

 ابت و فشارخونيد ،يعروق يقلب يها يماريب

16308 

ا و ياااول ،نيرابطاا ،عمااوم مااردم  ،نيمااراجع

 ،كاركنااااان ،يباشااااگاه ورزشاااا ،انياااامرب

 ،يشااهردار ،محلااه يساارا ،سااراها فرهنااگ

 يستيبهز ،جيبس
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 سالمت سالمندان
 

 

 

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

ايان برناماه   گيارد.   انجاام ماي  هااي بهداشاتي    از طريق طراحي برنامهاست كه هاي مختلف در دوران سالمندي  از كيفيت زندگي بهتر از جنبه

 .«سالمندان افتهيادغام هاي  مراقبت»و  «بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي»: استجزء  2داراي 

بهباود شايوه زنادگي     آموزش ساالمت و  منظور بهكه  استهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي يك برنامه آموزشي استاندارد برنامه ب

در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشاكي   1384سطح آگاهي و نگرش و تغيير رفتار سالمندان از سال  ءارتقا با هدفسالم به سالمندان 

 شود. تهران اجرا مي

باه ساالمندان    «راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره ساالمندي »هاي آموزشي  كتابه مباحث يكل 1395و از سال مبحث تغذيه  1388 از سال

 در ساالمندان كاه از حاداقل عوامال خطار و      هاا  يماار يبكااهش باار    منظور بهسالمندان  افتهيادغام هاي  برنامه مراقبت شود. آموزش داده مي

از  1386اين برنامه در اواخار ساال    است. شده استفاده موقع بهارجاع  ي براي شناسايي زودرس بيماري، درمان مناسب وهاي باليني كليد نشانه

ناوب نياز   جبه منطقه تحت پوشاش مركاز بهداشات     1392و در اواخر سال  شهر به شهرستان اسالم 1388كه در سال  شدشهرستان ري آغاز 

 گسترش يافت.

 
 

 1395در سال  در خصوص برنامه سالمت سالمندان شده رائهاهاي  آموزش -30-5جدول 

 (يفصل يجمع تجمعفراگيران )تعداد  گروه هدف مباحث(عنوان ) نوع

كالس 

 يآموزش

 فشااارخون، اباات،ياسااتخوان، د ي، پااوكييه و هاارم غااذايااتغذ

، سااقوط و عاادم تعااادل،  يبهداشاات دهااان و دناادان، افسااردگ 

 مشكالت خواب

 3004 سالمندان

 238 كاركنان لمنديمباحث سا

پااوكي  ،يافسااردگ ،يورزش در سااالمندسااالمندي )مباحااث 

مراقبت از ساالمند  ، تغذيه، فشارخون ،آلزايمر، استخوان، ديابت

 (و غيره يقلب يماريو ب و استخوان و اختالل خواب

 651 ين بهداشتيرابط

 678 مراكز ينمراجع

مساجد  ج،يگاه بسيپا خانه سالمت،) يبخش برون

 فرهنگسرا( و
1305 
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 :است( به شرح زير 1395سال  مهرماه 10اهم اقدامات دانشگاه به مناسبت روز جهاني سالمندان )

 ها و مساجد درماني، پارک سالمند در مراكز بهداشتي 550 ش ازيويزيت رايگان و آموزش ب 

  درماني بهداشتي مراكزها و  سالمند در پارک 1195حداقل و ارائه مشاوره به  فشارخونارزيابي 

 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 290ش از يانجام غربالگري ديابت براي ب 

  درماني نفر از سالمندان در مراكز بهداشتي 328معاينه دهان و دندان 

 گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده  اندازه( بدنيBMI1) 1042 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 

  پمفلت با موضوع مباحث سالمندي و نصب پالكارد، بنر 500و  تراكت 800توزيع بيش از 

 پالكارد بنر و و نصبه يته 

 هاي بهداشتي برگزاري جشن روز جهاني سالمند در مراكز و پايگاه 

 و زيارتي و ورزشي يبرگزاري اردوي سياحت 

 نفر 30000 يبرا يدر خصوص سالمند يبهداشت يها ارسال پيام 

 ها گاهيپا و مراكز در يآموزش يها لميش فينما 

 بخشي، برگزاري مسابقه  بخشي و برون هاي آموزشي درون عيادت از سالمندان، برگزاري ورزش همگاني سالمندان، برگزاري كالس

هااي ساالمندان كهريازک و توحياد، تقادير از       و اهداء جوايز، سخنراني امامان جماعت در خصوص ساالمندان، عياادت از خاناه   

 .(سالمند( همسرشهيد )دار با خانواده يد ،ها مادربزرگ يجشنواره غذا برا ي، برگزاريو روان يسمسالمت جنمونه ) سالمند
 

 1395در سال  هاي آموزش برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي شاخص -31-5جدول 

 نوع مراكز گروه هدف
 دهيد آموزشتعداد سالمندان 

 سال 70تا  60

تعداد سالمندان 

 ال به باالس 70ديده  آموزش

كل سالمند 

 دهيد آموزش

 ساله و باالتر 60سالمندان 
 18925 3977 14948 شهري

 3023 807 2216 روستايي

 21948 4784 17164 مجموع

 

 و كمر مشكالت خواب، حافظه، استخوان، يپوك ،ينات بدنيتمر ورزش و فشارخون، ابت،يد هيتغذ حوادث، ه،يتغذ مباحث مورد آموزش:

 دهان يها مراقبت مشكالت و ستن،يز شاد يها راه پادرد، استرس ات،يدخان ،يائسگي ،يمشكالت ادرار و بوستي سقوط، از يريشگيپ زانو،

 و هاا  اساتخوان  فعال، يزندگ خون، يچرب ،يساز آرام يها كيتكن ،ييشنوا -يينايمشكالت ب مر،يآلزا از يريجلوگ دهان، يخشك دندان، و

 است. شده دادهموزش نفر سالمند آ 21948مفاصل كه 

 

ساامانه يكپارچاه بهداشات    از  شاده  اساتخراج اناد )  افات كارده  يخدمت در 1395در سال  ن سالمت كهيتعداد بار مراجعه سالمندان به مراقب -

 بار 40097(: )سيب(

 (:رچاه بهداشات )سايب(   ساامانه يكپا از  شاده  اساتخراج اند ) افت كردهيخدمت در 1395در سال  تعداد بار مراجعه سالمندان به پزشك كه -

 بار 6382
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 1395در سال  واحد سالمت خانواده ينارهايكارگاه، نشست و سم -32-5جدول 

 نام برنامه عنوان تاريخ رديف
تعداد 

 كننده شركت
 توضيحات

1 17/12/1395 
بار   يفرزناد  تاك همايش پيامادهاي  

 سالمت خانواده

باروري سالم و 

 جمعيت
 نفر 500

ليااادي ادارات و ماااديران كااال و كارشناساااان ك 

هاي استان تهران و ماديران گاروه ساالمت     سازمان

 يهاا  دانشاگاه خانواده و كارشناسان باروري ساالم  

 علوم پزشكي سراسر كشور

 1395آبان ماه  26-23 2
 هيااأتنشساات و بازديااد مطالعاااتي  

 اعزامي از كشور افغانستان

باروري سالم و 

 جمعيت
 نفر 20

هاي هنگام  آموزشاز روند اجراي برنامه  گروهاين 

 ازدواج بازديد نمودند.

3 

بهمن  26-27-28-29

اسفند  11-10-9-8و 

1395 

آموزش پايلوت برنامه بازنگري شده 

 سالمت كودكان

 دوروزهدوره  4

 نفر 320 برنامه سالمت كودكان

ر يماادمعاااونين فنااي، مساائولين گسااترش شاابكه،   

ساالمت خاانواده، كارشناساان مسائول      يهاا  گروه

ان و كارشناسااان مساائول بهااورزي ساالمت كودكاا 

 سراسر كشور يها دانشگاه

 1395مهرماه  28-25 4

كارگاااه آموزشااي فعالياات فيزيكااي 

و تربياات مربااي ارشااد   ساااالن ميااان

 ورزشي

 نفر 50 ساالن ميانسالمت 

روز كارگاه آموزشي در هتال فردوساي    4در طي 

مرباي ارشاد    عناوان  بههر دانشگاه  شده يمعرفافراد 

هااي الزم را   آماوزش  سااالن  مياان كي فعاليت فيزي

وزارت  ساالن ميانتوسط كارشناسان اداره سالمت 

متبوع و اساتيد فدراسيون ورزشي كشاور دريافات   

 كردند.

 1395 ماه يد 29-28 5

 -هاااي تااوجيهي  برگاازاري كارگاااه 

آموزشااي كشااوري ادغااام خاادمات 

سااني هاااي  نااوين سااالمت در گااروه

ي ( براي مسئوالن بهاورز ساالن ميان)

 كل كشور

 نفر 70 ساالن ميانسالمت 

تمااااامي مساااائوالن   دوروزهدر طااااي كارگاااااه  

هاااي بهااورزي كاال كشااور بااا ادغااام    آموزشااگاه

 سااالن  مياان خدمات نوين سالمت در گاروه ساني   

هاااي الزم توسااط اساااتيد  آشاانا شاادند و آمااوزش

ادارات مربوطااه در وزارت متبااوع بااه آنااان ارائااه   

 گرديد.

 نفر 50 سالمت سالمندان سالمندي دوران در شايع اختالالت 10/6/1395 6

امااداد،  كميتااهبخشااي ) همكاااران درون و باارون 

 كهريااازک، بهزيساااتي، اداره خيرياااه آسايشاااگاه

 ..(.سالمت شهرداري و

7 
 خردادماه 13الي  8

 1395سال 

ساعته كشوري آماوزش   60كارگاه 

آمااادگي بااراي  يهااا كااالسمربااي 

 زايمان

 نفر 30 سالمت مادران

 علوم پزشكي تهران، يها دانشگاهنت بهداشت معاو

 و قزوين گيالن

دانشكده پرستاري مامايي دانشاگاه علاوم پزشاكي    

 تهران
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 و اعتياد ی، اجتماعیسالمت روان
 

 1395در سال  در طرح تحول نظام سالمت پزشكي روانبرنامه اختالالت  ي، نظارتيآموزش يها تيفعال -33-5جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات سات آموزشيجل

 فراگيران تعداد نظارتي

 82 160 11 شهر شبكه بهداشت اسالم

 626 4575 306 اسالمشهر خدمات جامعه سالمتمراكز 

 75 240 19 مركز بهداشت جنوب تهران

 1310 3086 228 جنوب تهران خدمات جامعه سالمتمراكز 

 56 69 7 شبكه بهداشت شهرري

 321 3052 504 يشهرر مراكز خدمات جامع سالمت

 51 10 1 معاونت بهداشت دانشگاه

 2521 11192 1076 مجموع

 
 1395در سال  هفته بهداشت روان() يپزشك روانها در خصوص كاهش انگ اختالالت  فعاليت -34 -5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 1 برگزاري همايش

 40 يكارگاه آموزش يبرگزار

 160 روانبرگزاري جلسات آموزش بهداشت 

 

 

 1395در سال  يفرزند پرورهاي زندگي،  شده براي توسعه آموزش مهارت هاي انجام فعاليت -35-5جدول 

 محل تشكيل جلسه

 يفرزند پرورهاي  مهارت هاي زندگي مهارت

 جلسات آموزشي هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي هاي آموزشي كارگاه

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 4045 25 1802 97 523 9 5411 288 شهر شبكه بهداشت اسالم

 5550 28 2195 128 1391 23 6701 449 مركز بهداشت جنوب تهران

 4049 20 2535 94 4201 21 5233 274 شبكه بهداشت ري

 60 1 - - - - 100 3 معاونت بهداشت دانشگاه

 13704 74 6532 319 6115 53 17445 1014 مجموع
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 برنامه جامع سالمت روان:

 از: اند عبارتها  پنج اولويت اصلي سند سياست سالمت روان در دانشگاه

 

 ارتقاء سواد سالمت روان مردم و ميانجيان مشاركت مردم 

 ها در ارتقاء سالمت روان عملياتي شدن سهم و نقش دستگاه 

  خدمات سالمت روان تداومارتقاء كيفيت و 

 رواني و درمان و مراقبت از آنان يها يماريبگري برخي از غربال 

 درصاد   10ساختار، منابع مالي، نظاام اطالعاات و آماار و تحقيقاات، اختصااص      روان )هاي سالمت  فراهم كردن بستر استقرار برنامه

 و ...( پزشكي روانهاي بيمارستاني به  تخت

 

 1395سال در  هاي برنامه جامع سالمت روان فعاليت -36-5جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 2 تشكيل كميته سالمت روان

 3 يته ساالنه شهرريكم

 3 ته ساالنه جنوبيكم

 2 ته ساالنه اسالمشهريكم

 

 

 :جامعه نگرسالمت روان  مراكز
 

 

 1395 ماه يدس تا تحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران از ابتداي تأسي جامعه نگرسالمت روان  مراكزهاي  گزارش فعاليت -37-5جدول 

 تعداد موضوع فعاليت نام مركز

 مركز شهيد امامي

CHHC اول 

 3787 شده ييشناسابيماران 

 243 بيماران فعال

 15 پزشكان طرف قرارداد مركز

 آبادي مركز شهيد شاه

CHHC دوم 

 5617 شده ييشناسابيماران 

 428 بيماران فعال

 15 پزشكان طرف قرارداد مركز

 انفرماييانمركز فرم

CHHC دولتي 

 2446 شده ييشناسابيماران 

 289 بيماران فعال

 23 پزشكان طرف قرارداد مركز
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 برنامه پيشگيري از خودكشي:

 بهداشتي اوليه. يها خودكشي در جمعيت تحت پوشش نظام مراقبت يكاهش رفتارهاهدف كلي برنامه: 

 اهداف اختصاصي:

 يخودكش يو رفتارها ياز خودكش ييانگ زدا بر ديتأكجامعه با  يآگاه ح و ارتقاء سطحيجاد نگرش صحيا-

 يخودكش يرفتارها يريگيت، مراقبت و پيريدر مورد مد يبهداشت كاركنان يارتقاء سطح آگاه-

 ...( و ي، علل و عوامل خطر، عوامل محافظتيك، خانوادگيشامل )اطالعات دموگراف يخودكش يها رفتار يها ارتقاء نظام ثبت داده -

 يه بهداشتياول يها مراقبت ستميدر س ياز خودكش يريشگيارائه خدمات پ -

 ها در رسانه يخودكش يبهبود نحوه گزارش رفتارها -

 برنامه ينظارت جهت اجرا -
 

 1395شده در برنامه جامع پيشگيري از خودكشي سال  هاي انجام فعاليت -38-5جدول 

 عنوان فعاليت
 تعداد

 برنامه

 تعداد

 كنندگان شركت 

 120 6 با محوريت مديريت درمان و مراقبت از بيماران افسرده برگزاري كارگاه برنامه پيشگيري از خودكشي

  3 هاي جمعي در خصوص خودكشي مصاحبه و يا انتشار مقاله در رسانه

  6 و خودكشي ياز افسردگ يريشگيپمفلت با موضوع پد يو تول يطراح

  نسخه 18000 و خودكشي ياز افسردگ يريشگيت با موضوع پع پمفليتدوين و تكثير و توز

 60 3 ياز خودكش يريشگيته برنامه پيكم يبرگزار

 3549 161 يت عموميو جمع يها و مراكز آموزش سازمان يبرا يجلسات آموزش يبرگزار

 نفره 3 هيأت 1 برنامه يابيارزش با هدف يودكشاز خ يريشگيرصد برنامه پ منظور بهاز شبكه اسالمشهر  ينده سازمان بهداشت جهانينما ديبازد

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

   يه بهداشتياول يها مراقبت ستميدر س ياز خودكش يريشگيارائه خدمات پ

 

 :ايدر بال ياجتماع يروان يها تيبرنامه حما

 

 :برنامه يهدف كل

 رمترقبهيظ و ارتقاء سطح سالمت روان جامعه پس از حوادث غحف -

 رمترقبهيوارده به سالمت روان متعاقب حوادث غهاي  آسيباز  يريشگيپ -

 

 :ياهداف اختصاص

 رمترقبهيدر حوادث غ ياجتماع يكاهش بروز عوارق روان  -

 رمترقبهيدر حوادث غ يد عوارق روانيشرفت و تشدياز پ يريشگيوع و پيكاهش ش -

 بازماندگان يساز آمادهش توان انطباق و يزااف -

 جامعه يو بازساز ياريمجدد، خود يده سازمان يبازماندگان و كمك به جامعه برا ياجتماع يها ت مهارتيتقو -
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 1395در سال  هاي رواني، اجتماعي در باليا جهت بهبود حمايت برگزارشدههاي آموزشي  كارگاه -39-5جدول 

 محل اجرا
 تعداد مانورهاي هاي آموزشي كارگاه يجلسات آموزش

 شده انجام
 ريسا

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 (نفره سه تيم 2شركت در بحران پالسكو ) 0 22 1 1270 63 شهر شبكه بهداشت اسالم

 (نفره سه تيم 3شركت در بحران پالسكو ) 1 45 2 1851 92 مركز بهداشت جنوب تهران

 نفره( 3 گروه 1پالسكو )شركت در بحران  0 0 0 1016 50 شبكه بهداشت ري

 نفر 18 1 67 3 4137 205 مجموع

 

 

 

 :(ياز خشونت خانگ يريشگيپاجتماعي )برنامه سالمت 

تواند  يزند و اثرات آن م يان و كل خانواده صدمه ميقربان يو روان ياست كه به سالمت جسم ياجتماعهاي  آسيباز  يكي يخشونت خانگ

تواناد اثارات    يما  يخشاونت خاانگ   زميناه در ه يا و مداخلاه اول  ييشناساا  ن،يبناابرا  پس از توقف خشونت ادامه داشته باشد. يحت ها مهروموم

د در قالب نظام تحاول  يك برنامه جدي عنوان بهن برنامه يا كند. يريشگيا از وقوع مجدد آن پيكاهش داده و  ياديز طور بهوارده هاي  آسيب

 قابل اجراشده است. لحاظ و 1394اواخر سال  سالمت از

 

 :يو اختصاص يكل اهداف

ه باه  يا ماداخالت اول  ارائاه ، ثبت، مستندسازي و تشخيص ،ييشناسا زمينهدر ه ياول يبهداشت يها مراقبتنظام  يساز تيظرفو توانمندسازي -1

 (ي)زنان و مردان قربان يهمسر آزارموارد 

 يمروج خشونت خانگ يفرهنگ يح نگرش و باورهااصال زمينهدر مردم منطقه  ياجتماع يتوانمندساز-2
 

 

 1395در سال  ياز خشونت خانگ يريشگيجهت برنامه پ شده انجام يها تيفعال -40-5جدول 

 كنندگان شركتتعداد  تعداد برنامه عنوان فعاليت

 44 1 روانشناسان يبرا يبرنامه پيشگيري از خشونت خانگ يبرگزاري كارگاه آموزش

 326 21 يبهداشت كاركنان يبرا يبرنامه پيشگيري از خشونت خانگ يوزشبرگزاري جلسه آم

 4727 214 و عموم مردم يها و مراكز آموزش سازمان يبرا يجلسات آموزش يبرگزار

 - - يه بهداشتياول يها مراقبت ستميدر س ياز خشونت خانگ يريشگيارائه خدمات پ
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 پيشگيري از اعتياد:
 

 1395در سال  در خصوص پيشگيري از اعتياد شده ارائههاي  آموزش -41-5جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 كل

 كنندگان شركت

 9611 426 آموزان، والدين و آموزگاران دانش 1

 11594 883 خانوارها 2

 1900 167 رابطين بهداشتي 3

 141 42 افراد پرخطر 4

 945 63 هاي كاري افراد شاغل در محيط 5

 546 123 كاركنان 6

 298 31 دانشجويان 7

 1147 80 ها ساير افراد و گروه 8

 26182 1815 مجموع

 

 

 

 1395در سال  تير[ 5-12مخدر ]شده به مناسبت هفته مبارزه با مواد  هاي انجام فعاليت -42-5جدول 

 تعداد عنوان

 150 شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر(كودكان )بر زنان و  ديتأكاز اعتياد با  ييشگيردر پ ياجتماع يها تيبرگزاري همايشي نقش حما

 35 مركز بهداشت جنوب() خدمات جامعه سالمتمراكز كارگاه آموزشي براي روانشناسان  2برگزاري 

 111 ها ساير سازمان كاركنانموزشي براي كارگاه و جلسه آ 9برگزاري 

 2090 و آموزش عموم مردم جهت پيشگيري از اعتياد سازي هاي آگاه اجراي برنامه

 167 (يشهررجلسه ) 7 ين طيمحله و آموزش مراجع يحضور كارشناسان سالمت روان و رفتار در سرا

 100 حضور و آموزش شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر در نمايشگاه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

 120 شبكه بهداشت و درمان اسالمشهر(جوايز ) يو دارت در اهدا يكش طناب ،يطناب زن مسابقه يبرگزار

 برنامه 3 از اعتياد يدر پيشگير ينيد يها در راديو سالمت به موضوع نقش آموزه ي( راديوييا دقيقه 45برنامه ) 3اختصاص 

 2800نسخه  با مواد ياز اعتياد و آشناي يبا موضوع پيشگير يآموزش يچاپ يها توزيع رسانه

 «هاست آنمن يابتدا بشنو، گوش كردن به كودكان و نوجوانان گام نخست در كمك به رشد سالم و ا» -مواد سوءمصرفشعار روز جهاني مبارزه با 
 

 

 ناشي از اعتياد:  آسيبكاهش 

واد مخدر است. مركز ناشي از مصرف مهاي  آسيبكاهش  ها آنشود كه هدف  هايي گفته مي ها و برنامه به سياست «اعتياد  آسيبكاهش »

مند شده و خدمات  از محيطي حمايتي بهره سخت دسترسمحلي است كه در آن معتادان تزريقي  DICگذري  معتادين  آسيبكاهش 

 نمايند. هاي سطحي دريافت مي رايگان نظير توزيع سرنگ، سرسوزن استريل، كاندوم، غذاي سبك، پوشاک، امكان استحمام و پانسمان
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هاي اين مراكز به  در منطقه تحت پوشش دانشگاه فعال بوده است كه اهم فعاليت اعتياد  آسيبمركز فعال كاهش  5عداد ت 1395در سال 

 :استشرح جدول زير 

 *1395در سال  اعتياد  آسيبشده در مراكز فعال كاهش  هاي انجام فعاليت -43-5جدول 

 مجموع جنوب ري اسالمشهر عنوان فعاليت

 6 2 3 1 فعاليت مراكز معتادين گذريتمديد و صدور مجوز 

 360798 167971 153029 39798 توزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مراكز معتادين گذري

 82222 17736 48901 15585 شده از مراكز معتادين گذري هاي استفاده آوري سرنگ و سرسوزن جمع

 502 187 270 45 يگانساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن راكل ]

 976 472 389 115 ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسيكل ]

 1657 621 852 184  هاي كاهش آسيب ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات مشمول برنامهكل ]

 371 164 207 0 دارنده با متادون ساالنه[ مراجعات جهت دريافت درمان نگهكل ]

 HIV 55 197 506 758ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت آزمايش سريع كل ]

 شده است.لحاظ  ين فصليانگيكل ساالنه م يمحاسبه مبنااين جدول در *: 

 

 سالمت دهان و دندان
 سال: 6سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از 

هاي بهداشت تابعه دانشاگاه،   و خانه ها گاهيپاشهري، روستايي،  خدمات جامعه سالمتسال مراكز  2، براي كليه كودكان زير 1395در سال  

 مسواک انگشتي توزيع شد.
 1395در سال  خدمات جامعه سالمتمراكز سال در  6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -44-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان
 دهنده خدمت مراكز ارائه

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده ارائهخدمت 

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده ارائهخدمت 

 2فلورايد ش يوارن 191 1فيشورسيالنت  116 15 شهر اسالم

 ديش فلورايوارن 668 النتيشورسيف 101 23 جنوب تهران

 ديفلورا شيوارن 1092 النتيشورسيف 200 22 ري

 ديافلور شيوارن 1951 النتيشورسيف 417 60 مجموع

 ها : پوشاندن شيارهاي عميق سطح جونده دندان1

 گيرد. ماهه صورت مي 6 فاصله كياي كرم مانند[ فلورايد كه عموماً نيز در دو نوبت و با  مادهوارنيش ]: وارنيش فلورايدتراپي: رساندن موضعي فلورايد غلظت باال به دندان توسط 2
 

 سال: 6-14سالمت دهان و دندان كودكان 

ه يا داناش آماوزان پا   يك نوبت فقط برايآموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي  ري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانشطرح كشو

 د:يانجام گرد درصد 100ل با پوشش يبه شرح جدول ذ 1395بهشت ين و ارديدر فرورد يياول ابتدا
 

 1395 بهار سالاز طريق وارنيش فلورايدتراپي در  ييابتداموزان اول آ طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش ياجرا -45-5جدول 

 معاينه و وارنيش فلورايدتراپي دهندگان خدمت ارائه شبكه بهداشت و درمان

 80147 30 يشهرر

 105054 37 جنوب تهران

 46187 17 شهر اسالم

 231388 84 مجموع
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و  درصاد  96پوشاش   از اول تاا ششام( باا   ابتادايي )  يهاا  هيا ه پايكل يبرا يدتراپيش فلوراينوبت اول وارن 1395-96 يليدر شروع سال تحص

 د:يل انجام گرديبه شرح جدول ذ درصد 90دندان با پوشش  ك دهان ويل شناسنامه الكترونين تشكيهمچن
 

 1395سال  مهرماهاز طريق وارنيش فلورايدتراپي در بتدايي اآموزان مقطع  ه دانشيكل ينوبت اول طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني برا ياجرا -46-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد كاردان

 دهنده خدمت ارائه

 تعداد دانش آموزان

 شش پايه 

 تعداد وارنيش

 شده فلورايدتراپي انجام

 تعداد تشكيل

 شناسنامه الكترونيك

 64128 83209 84299 0 شهرري

 92952 104217 109821 14 جنوب تهران

 40757 46985 47004 3 شهر الماس

 194424 234405 241124 17 مجموع
 

 

از  يدتراپيا ش فلورايق وارنا يا طر از ييآماوزان مقطاع ابتادا    ه داناش يا كل يدنادان  يدگياز پوسا  يريشاگ يپ يمرحله دوم طارح كشاور   ياجرا

 .ده و تاكنون ادامه دارديآغاز گرد 15/12/1395
 

 1395در سال  خدمات جامعه سالمتمراكز سال در  6-14هان و دندان كودكان ارائه خدمات تخصصي سالمت د -47-5جدول 

 دهنده خدمت مراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد واحد خدمت

 1زنده پالپ  فيشور سيالنت

 25 798 15 شهر اسالم

 25 1712 23 جنوب تهران

 214 2914 22 يشهرر

 264 5424 60 مجموع
 

 CEMها با ماده  دندان ير عفونيغهاي  جي ريشه: پوشاندن قسمت تا1

 

 1395در سال  خدمات جامعه سالمتمراكز ي به مراجعين پزشك دندانخدمات  -48-5جدول 

 جمع كل مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 75919 5656 70263 معاينه دهان و دندان

 24463 1588 22875 كشيدن دندان

 24676 2973 21703 ترميم دندان

 4895 566 4329 و بروساژ يريگ جرم

 4513 416 4097 پالپوتومي

 1265 219 1046 پالپ زنده

 

 طرح تحول( يدر راستاها ) دندان شبكه زات فرسوده واحد دهان ويض تجهيجهت تعو شده يداريخر يزات دندانپزشكيتجه -49-5جدول 

 ييار اهدايت سيوني آمالگاماتور يريگ جرمدستگاه  وريت كيال رسوركمپ اتو كالو يياهدا يصندل ت ويوني يصندل ت ويونيد يخر شبكه

 6 6 6 13 7 12 2 2 اسالمشهر

 9 18 12 12 20 24 10 4 يشهرر

 15 15 21 24 14 16 8 4 جنوب تهران

 30 39 39 49 41 52 20 10 جمع كل
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 :واحد بهبود تغذيه
 

 1395در سال  سال 6ذيه كودكان زير گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود وضع تغ -50-5جدول 

 جمع كل جنوب ير اسالمشهر عنوان رديف

 46 4 28 14 هاي بهداشتِ تحت پوشش خانه 1

 554128 137393 274201 142534 خانوارهاي تحت پوشش 2

 كاركنانهاي آموزشي برگزارشده جهت  كالس 3
 255 3 199 53 جلسات

 1410 88 1210 112 كنندگان شركت

 2737 2010 580 147 [ها ساير ارگان كاركنانگروه هدف: آموزشي ]هاي  كننده در كارگاه راد شركتاف 4

 73 32 23 18 مراكز مشاوره تغذيه 5

6 
اي در  تغذيااه -هاااي آموزشااي  برگاازاري جلسااات انتقااال پيااام   

 فرهنگسراهاي شهرداري

 145 70 75 0 تعداد

 7114 5641 1473 0 كنندگان شركت

7 
هاا،   جلسات آماوزش تغذياه باراي مربياان مهادكودک      برگزاري

 معلمين، آموزشياران و ساير كاركنان درگير

 53 14 32 7 تعداد

 764 132 513 119 كنندگان شركت

 
 

 1395در سال  روستا مهدهاسال  3-6يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان  نيتأمگزارش عملكرد و پيشرفت برنامه  -51-5جدول 

 جمع كل جنوب ير اسالمشهر وانعن رديف

 2 1 1 - اي تغذيه براي كودكان مبتال به سوءتغذيه متوسط هاي مداخله دهنده مشاوره واحدهاي ارائه 1

 4 3 1 - روستا مهدهاآموزشي براي مديران و مربيان  يها كارگاهبرگزاري  3

 

 

 1395-96ل تحصيلي آموزان در سا سطح سالمت تغذيه دانش يهاي ارتقا آموزش -52-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان مقطع تحصيلي رديف

 ابتدايي 1

 714 307 263 144 تحت پوشش كل مدارس

 678 307 227 144 برگزارشدهجلسات آموزش تغذيه  ها آنمدارسي كه در 

 991 470 474 47 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه اول 2

 379 173 138 68 تحت پوشش كل مدارس

 367 173 126 68 برگزارشدهجلسات آموزش تغذيه  ها آنمدارسي كه در 

 499 201 260 38 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه دوم 3

 326 166 116 44 تحت پوشش كل مدارس

 303 166 93 44 برگزارشدهجلسات آموزش تغذيه  ها آنمدارسي كه در 

 445 237 175 33 جلسات آموزش تغذيه
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 1395-96آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيلي  هفتگي دانش ياريآهن هاي اجرايي برنامه  فعاليت -53-5جدول 

 جمع كل جنوب ير اسالمشهر عنوان رديف

 متوسطه دوم دخترانه 1

 167 80 64 23 كل مدارس

 167 80 64 23 مدارس تحت پوشش

 37592 18730 11510 7352 آموزان كل دانش

 37592 18730 11510 7352 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه اول دخترانه 2

 183 83 69 31 كل مدارس

 183 83 69 31 مدارس تحت پوشش

 52147 24043 16558 11546 آموزان كل دانش

 52147 24043 16558 11546 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه دوم پسرانه 3

 159 86 52 21 كل مدارس

 159 86 52 21 مدارس تحت پوشش

 33866 17561 9880 6425 آموزان كل دانش

 33866 17561 9880 6425 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه اول پسرانه 4

 196 90 69 37 كل مدارس

 196 90 69 37 مدارس تحت پوشش

 48021 25420 17656 4945 آموزان كل دانش

 48021 25420 17656 4945 تحت پوششآموزان  كل دانش

 شده عيتوزهاي آهن  قرص 5
 733741 367485 236256 130000 متوسطه دوم دخترانه

 960615 458515 312100 190000 متوسطه اول دخترانه

 شده عيتوزن د يتاميمكمل و 6

 410464 210570 132894 67000 متوسطه دوم دخترانه

 500316 249720 175596 75000 متوسطه اول دخترانه

 373414 200602 97812 75000 متوسطه دوم پسرانه

 546902 262108 174794 110000 متوسطه اول پسرانه

 26 19 5 2 وپرورش آموزشتوجيهي براي مربيان  -هاي آموزشي برگزاري كارگاه 7

 بر نحوه عملكرد برنامه آمده عمل بههاي  نظارت 8
 57 40 3 14 ستاد

 2019 1369 399 251 درماني راكز بهداشتيم

 توسط مراقب سالمت شده ارائهساعات آموزشي  9
 52 46 6 0 ستاد

 675 284 179 212 درماني مراكز بهداشتي

 آموزان جلسات آموزشي براي اولياء دانش 10
 143 73 42 28 متوسطه دوم

 136 79 17 40 متوسطه اول
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 1395در سال  هاي مختلف سني جرايي برنامه تغذيه گروههاي ا فعاليت -54-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 سال 8تغذيه كودكان كمتر از 

 404930 137100 259077 8753 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 تئوري(عملي )هاي آموزش تغذيه تكميلي  كالس
 1059 324 634 101 جلسات

 9040 2599 5735 706 كنندگان شركت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يك سال كالس
 1441 548 775 118 جلسات

 10081 4385 4651 1045 كنندگان شركت

 تغذيه مادران باردار/شيرده

 63089 55982 3936 3171 كننده آموزش چهره به چهره زنان دريافت

 هاي آموزشي برگزارشده كالس
 976 620 229 127 جلسات

 7624 5010 1575 1039 كنندگان شركت

 هاي آموزشي برگزارشده كالس تغذيه سالمندان
 825 469 244 112 جلسات

 7275 3932 2348 995 كنندگان شركت

 
 1395در سال  هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد فعاليت -55-5جدول 

 جنوب ري اسالمشهر عنوان
 جمع

 كل

هااي   هاي بازآموزي براي كاركناان مراكاز و پايگااه    برگزاري دوره

 خدمات جامع سالمت

 18 3 11 4 جلسات

 429 88 312 29 كنندگان شركت

 شده براي عموم مردم، صنوف و ... ها و مطالب آموزشي تهيه برنامه

 3 0 0 3 پخش در راديو

 3 0 0 3 انتشار در روزنامه

 3310 1334 1431 545 ر، پمفلت و ...توزيع بروشور، پوست

هاي آموزشي براي مراقبين/رابطين بهداشت مدارس،  برگزاري دوره

هاا و اعضااي    آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهادكودک 

 بسيج

 401 240 155 6 جلسات

 5454 3120 2209 125 كنندگان شركت

كننده  ضهكننده و عر هاي آموزشي براي اصناف تهيه برگزاري دوره

 مواد غذايي

 170 48 122 0 جلسات

 1393 905 488 0 كنندگان شركت

خدمات جامعه هاي آموزشي براي مراجعين مراكز  برگزاري كالس

 سالمت

 648 438 119 91 جلسات

 5781 3983 886 912 كنندگان شركت

 
 1395در سال  ني ناشي از آنخو هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم فعاليت -56-5جدول 

 جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

هاي  هاي بازآموزي براي كاركنان مراكز و پايگاه برگزاري دوره

 خدمات جامعه سالمت

 19 3 11 5 جلسات

 449 88 312 49 كنندگان شركت

هاي آموزشاي باراي رابطاين بهداشات مادارس،       برگزاري دوره

 سيجها و اعضاي ب مربيان مهدكودک

 275 240 34 1 جلسات

 3796 3120 651 25 كنندگان شركت

خادمات  هاي آموزشي باراي ماراجعين مراكاز     برگزاري كالس

 جامعه سالمت

 593 409 117 67 جلسات

 4931 3280 1054 597 كنندگان شركت

تهيه و توزيع مطالب آموزشي مكتاوب باراي ماراقبين ساالمت      

 آموزان دانشمراقبين بهداشت مدارس، معلمين و 

 21 0 21 0 جزوه

 9000 3000 3000 3000 پمفلت
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 1395در سال  هاي اجرايي برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن فعاليت -57-5جدول 

 گروه هدف جمع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

 هاي آموزشي برگزاري كالس
 خدمات جامعه سالمتمراجعين مراكز  791 365 332 94 جلسات

 وستايي[]شهري/ر

هاي  و خانه خدمات جامعه سالمتهاي  پايگاه

 بهداشت

 11029 3570 6578 881 كنندگان شركت

 1 0 0 1 تراكت تهيه مطالب آموزشي مكتوب

 
 :هاي متفرقه برنامه

ختلف طراحاي و اجارا   هاي گوناگون و يا حسب نيازهاي م هاي ديگري نيز در مناسبت هاي جاري واحد بهبود تغذيه، فعاليت عالوه بر برنامه

 اشاره داشت. (1395 آذرماه)تغذيه بخشي هفته بسيج آموزش همگاني  توان به اقدامات آموزشي درون و برون گردد كه از آن جمله مي مي
 

 1395در سال  تابعه يها هاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شبكه فعاليت -58-5جدول 

 اجرامكان  كل جنوب ير اسالمشهر فعاليت

 نفر 100 يمسابقه نقاش
 تيفعال 11

 كننده شركت 415 
55 

 فعاليت 11

 نفر 570

 شهرستان ييدر مدارس ابتدا اسالمشهر:

 : مدارسير

 و دبستانمهدكودک  جنوب:

 نفر 50 0 0 نفر 50 مسابقه حل جدول
مركز ساالمت شاهرک اماام     اسالمشهر:

 نيحس

 نفر 2000 0 0 2000 گانير رايع شيتوز
ه مراكاااز ساااالمت و ياااكل :اسالمشاااهر

 ها و مدارس مهدكودک

 نفر 220 30 170 نفر 20 گرفتن قند خون

 آباد يموس 2 مارهگاه شيپا اسالمشهر:

 يغرفه مترو شهرر :ير

 16بار منطقه  وه و ترهيدان ميجنوب: م

 نفر 69 نفر 45 0 نفر 24 هيتغذ سؤاالتمسابقه 
 آباد يموسسالمت  مركز اسالمشهر:

 يدان مثقاليهجنوب: مدرسه ش

 يامك آموزشيارسال پ
 مورد 2

 نفر 2500 
0 0 

 مورد 2

 نفر 2500
 سطح شهرستان مردم اسالمشهر:

سااتگاه مشاااوره  يا ييبرپااا

 يسنج تنه و يتغذ
0 

 غرفه 1

 نفر)تعداد خدمات و 317 

 (940صورت گرفته  مشاوره 

 غرفه 2

 نفر( 1208 )عموم مردم

 غرفه 3

 نفر( 1525)

 يهرر: غرفه مترو شيشهرر

 انه جنوبيمترو پا جنوب: مترو نواب و

 سالم يجشنواره غذا

 جشنواره 21

126 

 كننده شركت

 جشنواره 10

 كننده شركت 310 

 جشنواره 20

 نفر( 320)

 جشنواره 51

 (كننده شركتنفر  756)

 مراكز و مدارس و فرهنگسرا

ن و ماادارس تحاات  ياسالمشااهر: رابطاا 

 پوشش

 صبحانه سالم
 تيفعال 2

 ندهكن شركت100

 تيفعال 24

 كننده شركت 2389 
0 

 تيفعال 26

 كننده شركت 2489 

 : مدارسير

شااابكه  ياسالمشاااهر: كاركناااان ساااتاد

 بهداشت

 يدر غرفه مترو شهرر عدد 1200 0 1200تعداد  0 ع مكمل آهنيتوز

ه يااسااتگاه تغذيا يبرگاازار

 سالم در اتوبوس
0 0 

 تا اتوبوس 2

 (نفر 218مردم عموم )

 تا اتوبوس 2

 (نفر 218مردم  عموم)
 آهن آباد و راه ين نازياديم

 ساالن ميان نفر 10ت يفعال 1 0 0 نفر 10ت يفعال 1 يرو ادهيمسابقه پ
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 1395در سال  هاي تابعه هاي آموزشي شبكه ساير فعاليت -59-5جدول 

 موضوع كل جنوب ري اسالمشهر عنوان

برگااااااااااااااازاري 

 هاي آموزشي كالس

هااي   آموزان با مصرف ميان وعاده  دانشسالمت  808 412 205 191 جلسات

جاي  هاي سالم به نمك، جايگزيني ميان وعده كم

هااي مادارس،    تنقالت چارب و شايرين در بوفاه   

ضاارورت كاااهش مصاارف نمااك و روغاان در   

مهدهاي كودک، اهميت حذف فست فودهاا باه   

هاااي  علاات نمااك و چربااي باااال، حااذف چربااي 

هاي غذايي نقش نمك در ايجااد   ترانس از وعده

فشارخون، نحاوه صاحيح مصارف نماك، نحاوه      

نگهداري روغن، اهميت كاهش مصرف نمك و 

هاااي كاااهش   روغاان در سااالمت كودكااان، راه 

ساال، ذائقاه    5مصرف نمك براي كودكان زيار  

تر،  سازي در كودكان، نمك كمتر/ زندگي سالم

شده و بهتارين   اهميت مصرف نمك يددار تصفيه

در زمان مصرف آن، نقش كاهش مصرف نمك 

هااي قلباي و عروقاي، نقاش      پيشگيري از بيماري

غااذاهاي شااور و پرچاارب در چاااقي كودكااان،   

رويااه تااانقالت غاااذايي   مضاارات مصااارف باااي 

 ارزش كم

 21445 8344 8053 5048 كنندگان شركت

آموزشااااي  هاااااي  رسااااانه

 شده توزيع

 ]پمفلت، تراكت و ...[

2000 

 200پمفلت 

 100پوستر 

 100تراكت 

 10بنر 

 80سي دي 

بسته 

 80آموزشي 

 پوستر 495

 تراكت 200
3265 

برگااااااااااااااازاري 

هاااااااي  كارگاااااااه

 آموزشي

نقش كااهش مصارف نماك و چرباي و قناد در       11 1 2 8 جلسات

هااا  كاااهش مصاارف نمااك و چربااي   -سااالمتي

هاي ترانس در غذاي كودكاان   خصوص چربي به

آماوزش مياان    -و حذف تنقالت شور و پرنمك

و شايرين   جاي تانقالت چارب   هاي سالم به وعده

 -تغذيااااه كااااودک  -در سااااالمتي كودكااااان 

 رهنمودهاي غذايي

 300 32 12 256 كنندگان شركت

آموزشااااي  هاااااي  رسااااانه

 شده توزيع

 ]پمفلت، تراكت و ...[

1500 

 100پمفلت 

 100پوستر 

 100تراكت 

 0بنر 

 20دي  سي

 پوستر 40

 كتابچه 100
1960 

 18 15 0 3 بيلبورد()آموزشي نصب پالكاردهاي 
أكيااد باار كاااهش مصاارف نمااك و روغاان و     ت

 ها افزايش مصرف ميوه و سبزي

هااا و مطالااب  برنامااه

 آموزشي عمومي

اي در رابطاه باا قناد و روغان،      هاي تغذياه  توصيه 5 0 0 5 پخش در راديو

چگونه مصرف قند و شكر خود را كاهش دهيم؟ 

نقاش تغذياه در پيشااگيري از سارطان و نمااك و    

 پوكي استخوان

 5 روزنامهانتشار در 

خبر در 

سايت شبكه 

2 

0 7 

چااااااپ و توزياااااع 

 مطالب آموزشي

  250 0 250 0 تراكت

  120 0 20 100 كتابچه آموزشي

 پمفلت

 پوستر

 بنر

 بدنه اتوبوس شهري

 ايستگاه مترو

2210 

 200پمفلت 

 50پوستر 

 3بنر 

 پمفلت 200

 پوستر 495

 بنر 10

پوستر در  6

 ايستگاه مترو

3174  
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 1395در سال  هاي متفرقه واحد بهبود تغذيه فعاليت -60-5جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان/موضوع

 بخشي واحدهاي درون و برون 1 جلسه بسيج ملي تغذيه

آموز افغان در  دانش 35توزيع قرص آهن و ويتامين دي براي 

 ها در خانه بهداشت عماد آور شهرستان ري ي افغان مدرسه

 315قرص آهن و  560

 امين ديمكمل ويت
 سال افغاني آموزان بزرگ دانش

 كاركنان ستادي شبكه ري قرص عدد 960 نفر از كاركنان ستادي 80توزيع ويتامين دي بين 

حضور در غرفه مشاوره تغذيه در هفته سالمت در فرهنگسراي 

 وال در شهرستان ري
 هاي سني تمام گروه نفر 113

در طرح  آباد مشاوره تغذيه در مسجد اباذر محله دولت

 هاي مهربان در شهرستان ري دست
 هاي سني تمام گروه نفر 35

مشاوره تغذيه در غرفه جشنواره هفته دفاع مقدس در پارک 

 آبان در شهرستان ري 13محله 
 هاي سني تمام گروه نفر 217

مشاوره رايگان تغذيه در پارک پرديس بانوان به مناسبت هفته 

 سالمت زنان در شهرستان ري
 سال زنان ميان نفر 40

 

 

 

 واگيردار یها یماريبمبارزه با 
 

 1395در سال  واگيردار توسط مراكز وابسته به دانشگاه يها يماريببراي پيشگيري از  شده انجامهاي  واكسيناسيون -61-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 فلج اطفال

(Poliovirus) 

 اوريون ،سرخجه، سرخك

(MMR) 

 ب.ث.ژ

 )سل(
 پنتا واالن

 يفتري و كزازد

 توأم(ساالن ) بزرگ

 مننژيت

(Meningitis) 
 Bهپاتيت 

 10480 3153 174 10416 3846 10520 10412 شهر اسالم

 22706 5673 4211 22706 38285 23668 23018 جنوب تهران

 19160 2627 21176 19276 4158 18958 18977 ري

 52346 11453 25561 52398 46289 53146 52407 مجموع

 

نفر فلج شل حاد در منطقه تحت پوشش  26بيمار مبتال به مننژيت و  207از راه خون و  شده منتقلمبتال به هپاتيت  بيمار 194، 1395در سال  

 انجام شد. ها آندانشگاه شناسايي شد و اقدامات الزم براي درمان 

 
 1395ر سال د هاي مرتبط با فلج اطفال در محدوده تحت پوشش دانشگاه شاخص -62-5جدول 

 زير جمعيت

 سال )نفر( 15 

 كل موارد

 فلج شل حاد

 ميزان موارد

 فلج شل غير پوليويي 

 درصد

 هاي كافي نمونه

 وصول نمونه به آزمايشگاه

 روز 3ظرف  

 شده گزارشموارد 

 روز 7ظرف  

 شده يبررسموارد 

 ساعت 48ظرف  

 درصد 100 درصد 100 درصد 100 96 24/2 26 1158097
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 1395در سال  هاي مراقبت از سرخك و سرخجه در محدوده تحت پوشش دانشگاه شاخص -63-5جدول 

 جمعيت شبكه بهداشت و درمان
 تعداد

 مورد انتظار

 تعداد موارد

 شده گزارش

 اردتعداد مو

 مثبت آزمايشگاهي

 ميزان بروز

 ير سرخكيغموارد 

 2/5 0 47 25 904865 ري

 8/5 0 30 15 517681 شهر اسالم

 8/2 0 42 42 1472728 هرانجنوب ت

 1/4 0 119 82 2895274 مجموع

 باشد. 2/2توضيح: شاخص ميزان بروز موارد غير سرخكي بايد باالي 
 

 1395در سال  هاي منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران هپاتيت شده كشفموارد  -64-5جدول 

 وضعيت باليني بيمار شف بيماريبيمار و كعلت بررسي مشخصات 

 عالئمبروز 

 باليني

 بيماران

 خاص
 داوطلبانه حاملگي

 وجود

 عوامل خطر
 نامشخص ساير ناقل مزمن حاد ساير موارد

11 1 42 30 35 75 12 22 159 1 0 

 پيامد بيماري Bسابقه واكسيناسيون هپاتيت 

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

32 4 158 186 0 0 3 5 

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

 نامشخص همسر مرده مطلقه مجرد متأهل شهري روستايي مرد زن يشهرر جنوب تهران شهر اسالم

45 62 87 85 109 26 168 167 16 1 5 5 

 تشخيص بيماري

HBV HCV HBV&HCV - HDV 

174 18 2 0 

 

 1395در سال  مننژيت در محدوده تحت پوشش دانشگاه و نتايج بررسي بيماران شده كشفتعداد موارد  -65-5جدول 

 LPانجام  جنسيت شبكه بهداشت و درمان

 نشده انجام شده انجام زن مرد ري جنوب شهر اسالم

25 126 56 137 70 187 20 

 نتيجه بيماري

 فوت درمان

205 2 

 

 :انگلي و منتقله از راه آب و غذا يها يماريبپيشگيري و مبارزه با 
 1395در سال  در محدوده تحت پوشش دانشگاه شده گزارشانگلي و منتقله از راه آب و غذا  يها يماريبتعداد  -66-5جدول 

 ع كلجم يشهررشبكه بهداشت و درمان  مركز بهداشت جنوب شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم موارد

 3792 1117 1662 1013 برداري التور نمونه

 21476 8495 6334 6647 )شپش سر( پديكولوز

 14 0 8 6 1طغيان 

 عبارت است از: دو نفر يا بيشتر كه از يك غذا يا آشاميدني مشترک استفاده كرده و عالئم باليني مشترک داشته باشند. ها يماريبطغيان  -1
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 1395در سال  برداري شده توسط دانشگاه نگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونها يها يماريب -67-5جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 جمع كل
 يشهرر جنوب تهران شهر اسالم

 3787 1112 1662 1013 برداري كل موارد نمونه

 جنسيت
 1841 550 789 502 زن

 1946 562 873 511 مرد

 گروه سني
 2729 916 1299 514 سال 2بيشتر از 

 1058 196 363 499 سال و كمتر 2

 شده شيآزماتعداد نمونه 
 425 2 302 121 بيمارستاني

 3362 1110 1360 892 خارج بيمارستان() سرپايي

 محل سكونت
 3331 735 1662 934 شهر

 456 377 0 79 روستا

 مليت
 3499 972 1662 865 ايراني

 288 140 0 148 خارجي

 وارده از كشور
 286 138 0 148 افغانستان

 0 0 0 0 عراق

 0 0 0 0 تعداد مبتاليان

 0 0 0 0 شده يبسترتعداد بيماران مبتالي 

 0 0 0 0 بيماري براثر شده فوتتعداد مبتاليان 

 3787 1112 1662 1013 انساني شده هيتهتعداد نمونه 

 3787 1112 1662 1013 انساني شده شيآزماتعداد نمونه 

 0 0 0 0 تعداد نمونه مثبت انساني

 

 1395در سال  در محدوده تحت نظارت دانشگاه شده گزارشانگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان  يها يماريب -68-5جدول 

 نام

 شهرستان

 راه انتقال تعداد طغيان

ان
الي

مبت
 

ري
ست

ب
 

گ
مر

 

هيه
ه ت

مون
ه ن

تهي
 

ني
سا

ه ان
شد

 

ماي
آز

نه 
مو

ه ن
تهي

 ش
ني
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ه ان

شد
 

ني
سا

ت ان
مثب

نه 
مو

ه ن
تهي

 

يي
سا

شنا
ام 

جر
ن ا

تري
يش

ب
 

ب
رتي

ه ت
ي ب

سان
ه ان

شد
 

هيه
ه ت

مون
ه ن
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ه غ

شد
 

ش
ماي
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نه 

مو
ه ن
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ه غ

شد
 

ذا
ت غ
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نه 
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ه ن
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شنا
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ب
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ه ت
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ه غ
شد

 

ي
هر

ش
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ستا
رو

 

ب
آ

 

ذا
غ

ص 
شخ

نام
 

 ساير 1 3 3 0 0 32 32 0 0 38 1 5 2 2 4 اسالمشهر

  0 2 3 0 0 7 16 0 0 26 0 8 0 1 7 جنوب

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ري

  1 5 6 0 0 39 48 0 0 64 1 13 2 3 11 كل جمع
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 1395در سال  انگلي و منتقله از راه آب و غذا يها يماريببراي پيشگيري و مبارزه با  شده ارائههاي  آموزش -69-5جدول 

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

 311 53 99 و پزشكان بخش دولتي، خصوصي كاركنان 1

 937 74 132 رابطين بهداشتي 2

 10739 212 1100 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 6264 41 55 آموزان آموزان و اولياي دانش دانش 4

 15 2 2 اصناف و كسبه 5

 35 2 2 اتباع خارجي 6

 30 1 1 (يبين بخشبهزيستي )مددجويان كميته امداد،  7

 0 0 0 ورزشكاران 8

 69 10 6 بهورزان 10

 473 19 46 و كارشناسان كاركنان 11

 18873 414 1443 مجموع

 

 

اسهالي، وبا، تيفوئيد و ...[ منتشر و  يها يماريباي،  روده يها يماريبمختلف ]وستر و پمفلت با عناوين عدد پ 41750، جمعاً 1395در سال  

 توزيع شد.
 

 

 1395در سال  انگلي و منتقله از راه آب و غذا يها يماريبتعداد بازديدهاي مرتبط با  -70-5جدول 

 ها آزمايشگاه مطب پزشكان واحدهاي ستادي ي بهداشتها خانه هاي بهداشت پايگاه درماني مراكز بهداشتي نوع بازديد

 69 648 2 145 514 184 عمومي

 72 648 14 3 35 15 اختصاصي

 141 1296 16 148 549 199 مجموع

 

 

 1395در سال  انگلي و منتقله از راه آب و غذا يها يماريببراي پيشگيري و مبارزه با  شده انجامهاي  فعاليت -71-5جدول 

 ادتعد عنوان

 6205 ها( التور نگهداري و انتقال نمونهترانسپورت )تهيه و توزيع محيط 

 3787 هاي التور آوري و آزمايش بر روي نمونه جمع

 1 شناسايي و گزارش بيماران مشكوک به بوتوليسم

 0 شناسايي و گزارش بيماران التور

 21476 )شپش سر( شناسايي آلودگي به پديكولوز
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 از دام به انسان انتقال قابل یها یارميبمبارزه با 
 نيتر مهم ازجملههاري، كيست هيداتيك، سالك، تب مالت، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب زرد، جنون گاوي و تب شاليزار 

نفر نيز  87 مورد حيوان گزيدگي و 7204 درمجموع، 1395روند. طي سال  از دام به انسان به شمار مي انتقال قابلمشترک و  يها يماريب

وان يحواكسن قبل از گزش در منطقه تحت پوشش دانشگاه دريافت كردند. براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاري بر روي افراد دچار 

 .هاري جديد در محدوده تحت نظارت دانشگاه مشاهده نشداقدامات الزم انجام شد كه با كنترل و مراقبت از مجروحين، مورد  يدگيگز

 
 1395سال  تعداد مجروحين حيوان گزيده در مناطق تحت پوشش دانشگاه در -27-5جدول 

 درصد كل درصد هر شبكه تعداد جنسيت شبكه بهداشت

 جنوب
 0/30 1783 زن

 0/70 4162 مرد 5/82

 0/100 5945 جنوبمجموع 

 يشهرر
 0/8 53 زن

 0/92 608 مرد 2/9

 0/100 661 يمجموع ر

 اسالمشهر
 2/9 55 زن

 8/90 543 مرد 3/8

 0/100 598 مجموع اسالمشهر

 جنس جمع كل
 2/26 1891 زن

 8/73 5313 مرد 0/100

 0/100 7204 جمع كل

 

 

 1395در سال  تحت پوشش دانشگاهدر محدوده  ك نوع اقدامياز هاري به تفك يآمار اقدامات پيشگيري و درمان -73-5جدول 

 جمع كل پيشگيري قبل از مواجهه مجروحين نيازمند به درمان سه نوبتي مند به درمان پنج نوبتيمجروحين نياز شبكه بهداشت و درمان

 6007 62 3889 2056 جنوب تهران

 686 25 523 138 يشهرر

 608 10 455 143 شهر اسالم

 7301 97 4867 2337 جمع كل

 

 

 1395در سال  اجعين در محدوده تحت پوشش دانشگاهبراي كليه مر شده مصرفمقدار واكسن هاري و سرم ضد هاري  -74-5جدول 

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

 2898600 17254 جنوب تهران

 104200 2682 يشهرر

 22803 1974 شهر اسالم

 3025603 21910 جمع كل
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 1395در سال  براي پيشگيري و آشنايي با بيماري هاري توسط دانشگاه دشدهيتولهاي آموزشي  بسته -75-5جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشيبسته 

 3500 نيمراجع يهار يجهان روز تراكت

 50 كاركنان وانيح ن انسان ويمشترک ب يماريبا چند ب ييآشنا يمجموعه آموزش

 20 نيمراجع يهار پوستر

 1010 كاركنان شورك ياز هار يريشگيمراكز پ كتابچه

 2 ياحمد پاستور و يمراكز هار يش هاريرايتحت و يدستورالعمل كشور كتاب

 65 پزشكان يدگيوان گزيمراقبت ح فلوچارت

 

 

 1395در سال  تعداد بازديدهاي اختصاصي براي بررسي وضعيت بيماري هاري -76-5جدول 

 يمراكز هار بيمارستان اشتبهدهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه خدمات جامعه سالمت كزامر

58 91 62 9 7 

 

 

  مورد جديد ابتال به كيست 23، تعداد 1395طي سال  .به انسان است از حيوان انتقال قابل يها يماريباز  ديگر بيماري كيست هيداتيك يكي

ساكن محدوده  ماريب 17 مجموع از. ها[ گزارش و شناسايي شدند مورد مربوط به ساير دانشگاه 6نفر ساكن جنوب تهران و  17هيداتيك ]

 نفر نيز سابقه تماس با سگ داشت. 6و  يبا آب معمول ها يسبزنفر از بيماران سابقه مصرف  11.نفر مرد بودند 5نفر زن و  12 تحت پوشش،
 

 

 1395سال هيداتيك در  براي پيشگيري و مبارزه با بيماري كيست  شده ارائههاي  آموزش -77-5جدول 

 نفر[گيرندگان ] آموزشكل  [ساعتآموزش ] مدتمجموع  اد جلساتتعد گروه هدف

 1419 72 85 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

 2210 14 12 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه

 667 38 48 آموزش كيست هيداتيك به رابطين

 55 32 33 بيماران و اطرافيان

 437 25 44 هاي بهداشت پايگاه كاركنان

 4788 181 222 مجموع

 

 

 1395در سال  هيداتيك تعداد بازديدها در ارتباط با بيماري كيست  -78-5جدول 

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه خدمات جامعه سالمت كزامر نوع بازديد

 82 123 413 188 عمومي

 2 14 40 21 اختصاصي

 84 137 453 209 مجموع
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نام پشه خاكي به هنگام ه بيماري سالك يك بيماري پوستي مشترک بين انسان و حيوان است كه از طريق نيش يك پشه آلوده به انگل ب

وشش در مناطق تحت پ 1395بيمار مبتال به سالك به شرح جدول زير در طول سال  79 .شود تغذيه خون بيمار به انسان سالم منتقل مي

 دانشگاه شناسايي شد.
 

 1395سال تعداد بيماران مبتال به بيماري سالك در محدوده تحت پوشش دانشگاه در  -79-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 مليت هاي سني گروه جنسيت
 جمع كل

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

 37 30 7 5 5 4 12 5 6 24 13 جنوب تهران

 31 15 16 8 3 3 9 5 3 17 14 شهرري

 11 9 2 1 4 2 0 2 2 10 1 شهر اسالم

 79 54 25 14 12 9 21 12 11 51 28 مجموع

 

 

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

 9413مورد سال  27سه با يدر مقا يشدند ول يينفر بيمار مبتال به تب مالت كه ساكن محدوده تحت پوشش بودند شناسا 24، 1395سال 

 .دهد يكاهش نشان م ياندك
 

 1395در سال  تعداد بيماران مبتال به تب مالت در محدوده تحت پوشش دانشگاه -80-5جدول 

شبكه بهداشت و 

 درمان

 *ودگيمنبع آل هاي سني گروه جنسيت
 جمع كل

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

 7 - 1 6 3 1 1 - 2 5 2 جنوب تهران

 14 4 5 11 4 3 3 3 1 8 6 يشهرر

 3 - - 3 2 - 1 - - 2 1 شهر اسالم

 24 4 6 20 9 4 5 3 3 15 9 مجموع

 به تب مالت بيش از يك علت آلودگي بوده است. يانر برخي از مبتال* : منبع آلودگي بيماران د

 

 1395سال براي پيشگيري و مبارزه با بيماري تب مالت در  دشدهيتولهاي آموزشي  بسته -81-5جدول 

 تعداد گروه هدف عنوان آموزشي بسته رديف

1 CD آموزشي نت يپاورپوSHEP 196 نيرابط و كاركنان 

2 CD  وري كشدستورالعملSHEP 173 نيرابط و كاركنان 

 62 ها گاهيپا مراكز و بروسلوز يدستورالعمل كشور يكتاب كشور 3

 200 نيمراجع تب مالت يتراكت آموزش تراكت 4

 29 بهورزان CD SHEPجزوه و  5

 50 عموم مردم تب مالت پمفلت 6
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 1395در سال  التبراي پيشگيري و مبارزه با تب م شده ارائههاي  آموزش -82-5جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعتآموزش ]

 كل

 نفر[گيرندگان ] آموزش

 855 133 106 دولتيبخش درماني  بهداشتي كاركنان 1

 103 18 6 غيردولتيبخش درماني  كاركنان بهداشتي 2

 56 5/22 28 بيماران و اطرافيان 3

 1902 5/180 218 عموم مردم 4

 677 26 20 بهورزان 5

 270 4 4 مدارس 6

 323 151 11 يكارشناسان ستاد 7

 296 26 26 نيرابط 8

 593 5/64 50 متصديان تهيه و توزيع مواد لبني 9

 1629 70 59 ان تب مالتيآموزش مرب 10

 6704 5/695 528 مجموع
 

 1395در سال  با بيماري تب مالت در ارتباط شده انجامبازديدهاي  -83-5جدول 

 ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي بهداشتهاي  خانهو  ها گاهيپا خدمات جامعه سالمتمراكز  نوع بازديد

 1135 - 530 144 عمومي

 41 - 34 7 اختصاصي

 1176 - 564 151 مجموع
 

در ساال   شود. وسيله كنه منتقل مي دار حاد است كه بيشتر به تب دهنده يزيخونربيماري يك  (CCHFكنگو )تب خونريزي دهنده كريمه 

 .شدند ييمحدوده تحت پوشش دانشگاه مراجعه كرده بودند شناسا يها مارستانينفر بيمار مشكوک كه ب 3، تعداد 1395
 

 1395در سال  منطقه تحت پوشش دانشگاهدر  شده ييشناساتعداد موارد بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو  -84-5جدول 

 شده ييشناساكل موارد  در پورت واردشدهموارد محتمل  موارد ساكن در محدوده تحت پوشش درماني بهداشتيشبكه 

 2 2 - جنوب تهران

 1 1 - يشهرر

 - - - شهر اسالم

 3 3 - مجموع
 

 1395در سال  CCHFدر برنامه   هماهنگي تعداد جلسات -85-5جدول 

 تعداد بخشي هاي برون هماهنگي عنوان تعداد بخشي هاي درون هماهنگي عنوان

 - وزارت بهداشت - ها كهبش ان سايرمدير

 - ساختمان مركزي دانشگاه 11 كارشناسان ستادي

 5 ساير 64 خدمات جامعه سالمتساي مراكز ؤر

 72 ها با بيمارستان 29 ستاددارويي  مسئول امور

 2 يو دولتخصوصي  هاي ا آزمايشگاهب 40 معاونت بهداشت

 480 هاي خصوصي با مطب 24 با واحد بهداشت محيط

 16 انستيتو پاستور ايران 3 عمومي روابط

 - روزي هاي شبانه كلينيك 5 واحدهاي ستاد
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هاي ارسالي از  ن و نامهولي با توجه به شيوع بيماري در كشور سودا گزارش نشد 1395در سال  خوشبختانه مورد جديدي از بيماري تب زرد

واگير در خصوص تأكيد بر واكسيناسيون افراد عزيمت كننده به اين كشور، توجه به اين مسئله در اولويت قرار  يها يماريبمركز مديريت 

 گرفت.

 

 .ز گزارش نشديموردي از بيمار مشكوک به تب شاليزار )لپتوسپيروز( ن، 1395همچنين خوشبختانه در طول سال 

 

د يمار ساكن محدوده دانشگاه شهيب كه ييازآنجاشد و  ييرا داشت شناسا يمار مشكوک به تب دنگ كه سابقه مسافرت به مالزيب نفر 1

 به دانشگاه مربوطه ارجاع شد. يبعد يها انجام مراقبت يبود برا يبهشت

 

 

 :HIVو كنترل  يبرنامه پيشگير
 

 1395در سال  HIVر برنامه پيشگيري و كنترل ددانشگاه مراكز تحت پوشش معاونت بهداشت  -86-5جدول 

 تحت پوشش مركز/ شبكه تعداد عنوان مركز

 جنوب، ري، اسالمشهر 4 رفتاري يها يماريبمركز مشاوره 

 جنوب 1 رفتاري يها يماريبپايگاه مشاوره 

 جنوب 2 باشگاه ياران مثبت

 جنوب 1 مركز دندانپزشكي

 جنوب 1 پذير  آسيبمركز ويژه زنان 

 جنوب، ري، اسالمشهر 10 )غربالگري زنان باردار( PMTCTمنتخب در برنامه  خدمات جامعه سالمتركز م

 جنوب PMTCT 2منتخب در برنامه   بيمارستان

 

 

 7(، ي)خصوصا  DICمركاز   6از:  اناد  عباارت در ساطح دانشاگاه    HIVساير مراكز ارائه خدمات پيشگيري و كنترل عالوه بر مراكز فوق، 

و سااير   خااوران  يسارا  مادد اسالمشهر،  يآباد(، زندان زنان، مركز شفق، سامان سرا (، زندان بزرگ )حسنيان )وابسته به شهردارمركز بهار

 خانمان. مراكز نگهداري افراد بي

 

 1395در سال  مركز( دانشگاه 4رفتاري ) يها يماريباطالعات مراكز مشاوره  -87-5جدول 

 تعداد موضوع

 230 ت درمان متادونمثبت تح HIVبيماران 

 29 مثبت تحت درمان سل HIVبيماران 

 1090 شده انجامآزمايش االيزا 

 230 شده انجامآزمايش وسترن 

 29120 شده ارائهكاندوم 

 1763 شده ارائهسرنگ 
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 1395در سال  عملكرد برنامه پيشگيري و كنترل بيماري ايدز -88-5جدول 

 تعداد موضوع

 6014 موارد مشاوره و تست

 259 از طريق مشاوره و تست شده ييشناساموارد مثبت 

 286 موارد مثبت جديد )تشكيل پرونده(

 1630 بيماران تحت درمان ضد رتروويروسي

 174 (95)در سال  شده شروع ها آنرتروويروسي براي  كل بيماراني كه درمان ضد

 60 اند بوده 4 يا 3موارد مثبت كه در زمان تشكيل پرونده در مرحله باليني 

 821 در زنان باردار با وضعيت نامشخص شده انجامهاي  تست

 4 در زنان باردار شده ييشناساموارد مثبت 

 HIV 12از مادر مبتال به  متولدشدهكل نوزادان 

 0 مثبت HIVنوزادان 

 
 1395آمار تجمعي بيماري ايدز پايان سال  -89-5جدول 

 مرگ تعداد موارد تعداد موارد ورود به فاز ايدز بيماري ايدز شده ييشناساد تعداد موار شبكه بهداشت و درمان

 6 14 34 يشهرر

 430 1821 3327 جنوب تهران

 8 33 193 شهر اسالم

 444 1868 3554 جمع

 
 1395در سال  يزشيآم يها يماريبدز و يه ادر ارتباط با برنام شده انجامتعداد بازديدهاي  -90-5جدول 

 ها آزمايشگاه هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه خدمات جامعه سالمت مراكز نوع بازديد

 72 122 425 153 عمومي

 21 17 57 56 اختصاصي

 93 139 482 209 مجموع

 
 1395در سال  يزشيآم يها يماريبدز و يدر برنامه ا شده ارائههاي  آموزش -91-5 جدول

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

 167 16 10 كاركنان 1

 1210 298 209 رابطين بهداشتي 2

 1337 116 116 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 10 6 4 اطرافيان بيماران و 4

 25 2 2 يبخش نيب 5

 122 10 39 مركز كاركنان 6

 51 5 3 خانه بهداشت كاركنان 7

 1245 14 11 آموزان دانش 8

 4167 467 394 مجموع
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 موارد زير بودند: VHIتوسط دانشگاه در برنامه پيشگيري و كنترل  شده انجاماز ديگر اقدامات 
 

 يدو دوره كارگاه كشور يبرگزار PIT سراسر كشور. يها دانشگاهدز معاونت بهداشت يكارشناسان ا يدز براين آموزش ايكرد نويو رو 

 لوتيطرح پا يرو اجرايپPMTCT تحت پوشش معاونت  خدمات جامعه سالمتمركز  10در  (دز از مادر به كودکيانتقال ا يريشگي)طرح پ

ن يه مراقبين كار كليانجام ا يدا كند. لذا برايپ ين معاونت تسريه ايمراكز حاش هيبه كلن برنامه يا يد اجراي، مقرر گرددانشگاه بهداشت

 ينيب شيه و پيمركز حاش 26)تعداد  ت موجوديو وضع قرارگرفتهتحت آموزش  خدمات جامعه سالمت يها گاهيپاسالمت شاغل در مراكز و 

 د.يمحول گرد 1396ن برنامه به سال يا يد و اجراي( به وزارت متبوع اعالم گردازيموردند تست يار و تعداد برآورد رپمادر بارد 7000حدود 

 دز استان تهران:يته ايكم

ن يا رخاناه ا يتهاران، دب  ير معاونت بهداشات دانشاگاه علاوم پزشاك    يواگ يها يماريبدز به واحد يته ايرخانه كميت دبيرو محول شدن مسئوليپ

 ،رانيا ا، تهاران تهاران ) اساتان   يعلوم پزشاك  يها دانشگاهندگان محترم يته شامل نماين كميا يد. اعضايفعال گرد 1395سال  رماهيتاز  تهيكم

باا   يجلساه اصال   5 ي. برگازار اسات سازمان(  23ايدز )ك چهارم كنترل يبرنامه استراتژ ير شركايارتش( و ساو  يآزاد اسالم ،يد بهشتيشه

. از اسات تاه  ين كميا ا يهاا  تيا فعالته از ير كميجلسه ز 3تهران و  ياستاندار ياجتماع يركل دفتر امور فرهنگياست مديو با ر ءحضور اعضا

عضاو   يهاا  ساازمان  يو همراها  يدر سطح شهر تهران و با هماهنگ 9513دز در آذرماه سال يباشكوه هفته ا يرخانه برگزاريگر دبياقدامات د

 ته قرار گرفت.يكم يه اعضايار كليته چاپ و در اختين كميرخانه ايمصور و مجلد در دب صورت بهدز يا ته بود كه در انتها، گزارش هفتهيكم
 

 :آنفوالنزامراقبت از بيماري 
 

 1395در سال  آنفلوانزابراي مراقبت بيماري  شده ارائههاي  آموزش -92-5جدول 

 گروه هدف رديف
 مجموع مدت

 ]ساعت[آموزش

 كل

 ]نفر[گيرندگان آموزش

 7643 597 مراجعين 1

 197 5 ها و اصناف كارگران مرغداري 2

 589 57 رابطين 3

 851 29 بهداشتي -ها يماريب كاركنان 4

 90 5 بهورزان 5

 103 6 جديدالورود كاركنان 6

 1029 50 بخشي بين 7

 1052 52 اطرافيان بيماران 8

 7329 163 آموزان دانش 9

 662 160 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي 10

 158000 120 مستقبالنحجاج و زائرين عتبات و  11

 177545 1244 مجموع
 

 

ن معاونات جهات   يا توسط ا آنفلوانزا( در خصوص مراقبت يد بهشتيران و شهيدانشگاه تهران، ا 3استان )در سطح  ين كارگاه آموزشيهمچن

در كارگاه حضور به  ين سالمت استانينفر از پزشكان، كارشناسان و مراقب 500د و يل گرديتشكن سالمت يو مراقب يپزشكان بخش خصوص

 هم رساندند.
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 1395در سال  [ در منطقه تحت پوشش دانشگاهILI] آنفلوانزاموارد شبه  -93-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد موارد

 آنفلوانزامشكوک به  

 تعداد كل

 مراجعين به پزشك

 كل بهاران مشكوک درصد بيم

 كنندگان مراجعه

 7/4 3611 171 شهرري

 3/1 3663 47 جنوب تهران

 6/1 11414 185 شهر اسالم

 2/2 18688 403 مجموع

 

 1395در سال  در مناطق تحت پوشش دانشگاه شده كشف( ILI) آنفلوانزاتوزيع سني موارد شبه  -94-5جدول 

 جمع كل ال به باالس 65 سال 65الي  18 سال 18الي  2 سال 0-1

31 84 269 19 403 
 

 1395در سال  در مناطق تحت پوشش دانشگاه آنفلوانزاموارد مثبت  -95-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هاي تعداد نمونه

 شده تهيه

از  تعداد موارد مثبت

 A-H3N2نوع 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 1 23 100 شهرري

 14 63 610 جنوب تهران

 3 9 108 راسالمشه

 18 95 818 مجموع

 

 1395سال نفر( در خطر )و در معرق  پرخطرهاي  جهت گروه شده انجام آنفلوانزاواكسيناسيون  -96-5جدول 

 شبكه بهداشت

 و درمان

 كاركنان

 بهداشتي

 درماني كاركنان

 ها بيمارستان

 بيماران خاص

 +HIVو 

 كاركنان

 هاي پايگاه

 اورژانس

 كاركنانسالمندان و 

 ها كنين آسايشگاهو سا

 كاركنان

 دامپزشكي

 كاركنان

 ستيز طيمح

 نيروي

 نظامي
 ساير

 جمع

 كل

 4700 2551 200 130 70 200 30 520 500 499 يشهرر

 6010 2350 0 0 0 270 0 540 1702 1148 جنوب تهران

 790 36 2 7 26 185 0 388 119 27 شهر اسالم

 11500 4937 202 137 96 655 30 1448 2321 1674 مجموع
 

 1395در سال  آنفلوانزاهاي پيشگيري و مراقبت از بيماري  فعاليت -97-5جدول 

 تعداد پمفلت و بنر

 شده تهيه

تعداد تكثير و 

 توزيع

 پمفلت

 تعداد بازديدهاي بهداشتي هاي آموزشي تعداد بسته

 مشترک مستقل جزوه تراكت پوستر

10 4250 820 410 188 14 1104 

 

 1395در سال  آنفلوانزادر ارتباط با پيشگيري از بيماري  شده انجامداد بازديدهاي تع -98-5جدول 

 نوع بازديد
 مراكز

 خدمات جامعه سالمت

 يها پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت
 ها بيمارستان

 مطب

 پزشكان

 فرودگاه

 ره(خميني )امام 
 ها آزمايشگاه

 397 40 836 72 133 470 167 عمومي

 0 7 0 0 21 106 55 اختصاصي

 397 47 836 72 154 576 222 مجموع
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 :ايرماال

ص يت تشخيك 489و تعداد  الم ماالريا 4056، مجموعاً 1395در سال  در راستاي بيماريابي و تشخيص به هنگام موارد احتمالي ماالريا،

ت در مركز بهداشت يك 348الم و  2645، ك مورديت مثبت يك 103 دتعدا و 211شهر  در سطح دانشگاه ]الم در شهرستان اسالما يماالر

شناسايي و كشف عدد[ تهيه و آزمايش شد. اين امر منجر به  38 ت:يو مثبت سه مورد تعداد ك 1200 جنوب تهران و الم نيز در شهرستان ري

اسالمشهر مثبت بوده در مورد در  1و  يشهررمورد مربوط به  3) نفر بيمار مبتال به ماالريا ساكن در محدود تحت پوشش دانشگاه شد 4

 گزارش نشده است( كه اقدامات درماني و مراقبت از اطرافيان در حداقل زمان ممكن صورت گرفت. يجنوب تهران مورد
 

 1395در سال  در ارتباط با بيماري ماالريا در حوزه معاونت بهداشت شده انجامتعداد بازديدهاي  -99-5جدول 

 ها آزمايشگاه هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه متخدمات جامعه سال مراكز نوع بازديد

 72 122 425 153 عمومي

 21 17 57 56 اختصاصي

 93 139 482 209 مجموع
 

 1395در سال  در خصوص ماالريا شده ارائههاي  آموزش -100-5جدول 

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

 167 16 10 كاركنان 1

 1210 298 209 رابطين بهداشتي 2

 1337 116 116 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 10 6 4 بيماران و اطرافيان 4

 25 2 2 ين بخشيب 5

 122 10 39 مركز كاركنان 6

 51 5 3 خانه بهداشت كاركنان 7

 1245 14 11 آموزان دانش 8

 4167 467 394 مجموع

 

 سل و جذام:

 42، شناسايي شدند. در بين مبتاليان به سل نفر مبتال به جذام 2و  مورد( 25و درمان مجدد ) جديد مبتال به سل بيمار 411، 1395طي سال 

 45-54و  سال به باال 65 يسنهاي  مربوط به گروه اسمير مثبت بروز سل زانيم نيشتريب .بودند يرانيا ريغ، درصد 8/34درصد موارد را زنان و 

 .بود سال

+ 1با درجه مثبت بودن  مارانيدرصد ب 8/47سال بوده و  47 مارانيب يسن انهيم .استدرصد  84مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيم

بيمار مقاوم به  4، 1395در سال  بوده است. 4/6هزار نفر جمعيت  100ميزان بروز موارد جديد سل اسمير مثبت در هر  اند. شده گزارش+ 2و 

 .قرار گرفتندو تحت درمان  شده ثبتدرمان 
 1395در سال  در خصوص سل و جذام دشدهيتولهاي آموزشي  تعداد بسته -101-5جدول 

 تعداد آموزشيبسته  رديف  تعداد بسته آموزشي رديف

 253 جزوه راهنماي درمان بيمار 5 9 رساني اطالع بنر 1

 65 كتاب راهنماي كشوري سل 6 3500 پمفلت سل 2

 1700 پيامك 7 25 پوستر 3

    3000 تراكت آموزشي 4
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 1395در سال  سل و جذام يها يماريببراي پيشگيري و مبارزه با  شده ارائههاي  آموزش -102-5جدول 

 نفر[گيرندگان ] آموزشكل  [ساعتآموزش ] مدتمجموع  گروه هدف ديفر

 290 40 و غيردولتي دولتيبخش درماني  بهداشتي كاركنان 1

 573 20 ها هاي سالمت شهرداري خانه 2

 13182 784 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 672 238 بيماران و اطرافيان 4

 1171 40 نآموزا آموزان و اولياي دانش دانش 5

 2429 479 رابطين بهداشتي 6

 50 1 دانشجويان 7

 17336 175 ها ساير گروه 8

 50 6 يزندان و مراكز اقامت كاركنانت برنامه كنترل سل جهت يريمد 9

 180 16 ن سالمتيپزشكان و مراقب 10

 35933 1799 جمع كل

 

 1395تا  1389بيماران مبتال به سل از سال  مقايسه وضعيت -103-5جدول 

 سال بررسي

 موارد جديد سل

 كل موارد عود خارج ريوي اسمير منفي و نامشخص اسمير مثبت

 بروز تعداد تعداد بروز تعداد بروز تعداد بروز تعداد

1389 270 5/9 101 1/3 118 1/4 27 516 1/18 

1390 250 8/8 87 1/2 157 5/5 10 504 7/17 

1391 214 5/7 110 6/2 151 3/5 8 483 0/17 

1392 211 4/7 66 8/1 153 4/5 4 434 3/15 

1393 199 0/7 90 2/2 133 7/4 8 430 1/15 

1394 204 1/7 74 6/2 125 4/4 9 412 4/14 

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

 

 

 

 1395تا  1389از سال  مقايسه وضعيت بيماران مبتال به سل -103-5ادامه جدول 

 سال

 بررسي 

 درجه مثبت بودن اسمير ميانه سني ها نسبت درصد از كل موارد

 درصد

 يرانير ايغ 

 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 

1389 8/29 5/0 6/74 2/1 52 5/48 2/5 5/46 7/16 6/31 3/48 

1390 3/31 2/0 9/74 0/1 47 45 0/4 3/35 3/19 4/41 7/60 

1391 0/30 8/0 8/66 8/0 5/44 44 7/5 9/41 0/19 3/33 3/52 

1392 0/30 8/1 5/76 9/0 42 40 9/1 2/31 9/26 9/39 8/66 

1393 8/28 3/2 6/69 9/0 44 42 6/5 5/33 3/18 6/42 9/60 

1394 6/31 9/5 2/74 0/1 48 45 6/5 0/46 9/14 1/32 0/47 

1395 8/34 4/3 5/71 9/0 49 47 6/9 7/40 8/14 33 8/47 
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 1395تا  1389از سال با بيماران مبتال به سل براي افراد در تماس نزديك  شده انجاموضعيت اقدامات  -104-5جدول 

 سال بررسي

 سابقه تماس با مورد مسلول )درصد( براي افراد در تماس نزديك شده انجاموضعيت اقدامات 

 سال 6باالي  سال 6زير 

ص
شخ

نام
 / 

رد
دا

ن
 

 دارد

ر ت
ک د

ود
 ك

داد
تع

س
ما

 

ک 
ود

 ك
داد

تع
رس

بر
 ي

ده
ش

 

صي
خي

تش
ل 

 س
رد

موا
اد 

عد
ت

 

سي
الك

وفي
 پر

رد
موا

اد 
عد

ت
ي  

كس
يال

روف
ا پ

د ب
وار

د م
دا

تع

ده
 ش

مل
كا

 

س
ما

ر ت
د د

فرا
د ا

دا
تع

 

اد 
افر

اد 
عد

ت
رس

بر
 ي

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
 

1389 128 122 0 122 118 1052 892 3 0/83 1/8 7/2 2/6 

1390 97 90 1 89 87 989 883 9 2/81 8/6 2/4 4/7 

1391 110 102 4 98 95 851 735 4 4/83 8/9 5/2 3/4 

1392 98 84 1 83 83 822 745 6 3/73 2/15 2/2 4/9 

1393 87 76 3 73 43 731 682 7 9/74 9/13 8/2 4/8 

1394 63 59 0 59 40 581 509 1 9/79 1/10 5/2 6/7 

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

 

 

 1395تا  1389هاي آزمايشگاهي از سال  و دادهمبتال به سل مقايسه وضعيت مراكز ارجاع دهنده بيماران  -105-5جدول 

 سال بررسي

 هاي آزمايشگاهي وضعيت داده +)درصد(Sموارد ارجاع دهنده  كزسهم مر
كه 

شب
ام 

نظ
يي

رپا
س

 

ري
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 ش
ظام

ن
 

صي
صو

 خ
ش
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)د
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د 
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ت
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ك
 

1389 3/16 2/62 0/11 6/5 4/4 5927 0/2 164 8/2 0/12 

1390 6/31 0/52 8/10 4/2 2/3 6621 3/2 269 1/4 6/10 

1391 3/17 8/59 6/13 2/4 1/5 7587 6/2 219 9/2 8/8 

1392 1/16 3/58 0/10 7/4 9/10 6899 4/2 195 8/2 8/12 

1393 6/22 8/56 6/12 0/3 0/5 7306 5/2 194 7/2 9/11 

1394 0/27 5/47 3/9 9/7 4/8 6223 2/2 170 7/2 5/11 

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

 

 جذام:
 طي سنوات اخير در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهرري شده ثبتبيماران مبتال به جذام تعداد  -106-5جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 2 0 3 0 0 3 4 18 10 9 6 1 تعداد
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 یپايگاه مراقبت بهداشت مرز یها فعاليت
 یامام خمين یالملل در فرودگاه بينمستقر 

 

 

 ترخيص اجساد:
مورد براي تعيين علت فوت به پزشكي قانوني ارجاع  19، به پايگاه مراقبت بهداشت جهت ترخيص 1395مورد اجساد ورودي در طول سال  354از كل  

 شده است. داده

 

 واكسيناسيون فلج اطفال:
 4769ريه: و سو عراق كشورهاي از ورودي پروازهاي تعداد 

 24366شده:  واكسينه كودكان كل تعداد

 
 1395در سال  عملكرد پايگاه در رابطه با مراقبت پروازهاي ورودي مشمول مراقبت -107-5جدول 

 تعداد موضوع

 4769 پروازهاي ورودي عتبات

 224 افغانستان پروازهاي ورودي پاكستان و

 21344 پروازها ساير

 26337 شدهكل پروازهاي ورودي مراقبت 

 

 

 95سال –عملكرد پايگاه در رابطه با مراقبت پروازهاي خروجي مشمول مراقبت  -108-5جدول 

 تعداد موضوع

 5204 پروازهاي خروجي عتبات

 22346 پروازها ساير

 27550 كل پروازهاي خروجي مراقبت شده

 

 :2016هاي المپيک و پارالمپيک  شيوع بيماري زيکا در برزيل و بازي

به اتمام رسيد. كارشناسان پايگاه مراقبت  25/05/1395شروع شد و در تاريخ  05/05/1395خروج پروازهاي ورزشكاران المپيك به مقصد ريو در تاريخ 

يم يك پكيج شامل فرم خود اظهاري و هاي ورزشي را آموزش دادند و به هر ت هاي پيشگيري از بيماري زيكا، همه گروه بهداشت مرزي در مورد راه

 نفر بودند. 395نفر و در مجموع  195نفر و پارالمپيك  200پمفلت آموزشي به همراه محلول سپتي ژل داده شد. تعداد كل ورزشكاران اعزامي المپيك، 
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 :1395هاي مربوط به آموزش زائرين به عتبات در اربعين  فعاليت
هاي منتقله از آب و  ه چهره، توزيع پمفلت، نصب بنر، پخش آموزشي اساليد در مورد بيماري آنفلوانزا و بيماريها شامل: آموزش چهره ب اين فعاليت

 اند. كاغذي و محلول سپتي ژل تحويل داده مواد غذايي بود. ضمناً پايگاه مراقبت بهداشت به اكثر زائرين ماسك، دستمال

 

  پرواز 561: 1395ين به عتبات در ايام اربع خروجيتعداد كل پروازهاي 

  نفر 62130شده:  آموزش داده خروجيتعداد كل زائرين 

  پرواز 584: 1395از عتبات در ايام اربعين  وروديتعداد كل پروازهاي 

  نفر 94890شده:  به كشور و غربالگري و آموزش داده وروديتعداد كل زائرين 

 

 

 غير واگير یها یماريبو مبارزه با  یپيشگير
 ديروئيت یکار کم -داننوزا یغربالگر

 

 :كاري مادرزادي تيروئيد كم

 حاضر حال در و ديگرد اقدام نوزادان يغربالگر يواحدها يكم شيبه افزا نسبتبرنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت،  يراستا در

غربالگري  برنامه دانشگاه پوشش تحت خدمات جامعه سالمت مركز 43 درهاي زايماني و نوزادان،  هاي داراي بخش بر بيمارستان عالوه

 نيمه ازبرنامه غربالگري  اين. شود مي انجاممادرزادي تيروئيد ]فنيل كتونوري و فاويسم[  يكار كمبيماريابي نوزادان مبتال به  با هدف نوزادان

 يها بخش يدارا يها مارستانينوزادان در ب يغربالگر يانداز نسبت به راه 1395سال  يطالزم به ذكر است  است. آغازشده 1384 سال دوم

 .است دهيگرد اقدام زين يبستر نوزادان يغربالگر جهتو نوزادان  يمانيزا

 
 1395در سال  مشمول غربالگري نوزادان يها يماريبكنترل و پيشگيري  زمينهدر اقدامات دانشگاه  -109-5جدول 

 درصد تعداد موضوع

  43 تعداد واحد غربالگري نوزادان

  45836 ك ساليجمعيت زير 

  96 درصد نوزادان غربالگري شده

 0/95  شده يدر صد دختران غربالگر

 0/97  شده يدرصد پسران غربالگر

 9/80  روز پس از تولد( غربالگري شده 5تا  3درصد نوزادان به هنگام )

 8/0 344 فراخوان

 5/0 125 ينمونه نامناسب و مرجوع

 - 89 وئيدتير يكار كمتعداد موارد مبتال به 

 )در هزار( 2/2 ميزان بروز

 9/67 73 روز 28و قبل از  موقع بهدرمان 
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 :ابتيد
در افراد  يابتيماران ديب يياقدام به شناسا 1395سال  ياز ابتدا خدمات جامعه سالمتمراكز  يتحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، تمام يدر راستا

در حال انجام است.  1395بهمن سال  يز از ابتداين يعروق يبقل يها يماريبخطر  يابير ارزير واگيغ يها يماريبم اند. با توجه به ادغا سال نموده 30 يباال

 به شرح زير بوده است: 1395اهم اقدامات صورت گرفته توسط دانشگاه، جهت پيشگيري و كنترل بيماري ديابت تا پايان سال 
 يآبشار صورت به كاركنانه يآموزش كل -1

 معاونت و سه شهرستان تحت پوشش يياجرا ل ستاديتشك -2

 يطيمح يدر واحدها 76000به تعداد  يخطرسنج يها ع كارتير و توزيتكث -3

 يطيمح يبه عموم مردم جهت نصب در واحدها يرسان ه بنر اطالعيته -4

 به تعداد FBSول تام و ش كلستريانجام آزما ين برايرش مراجعيجهت پذ يطيمح يموجود در واحدها يها شگاهيآزما يانداز ز و راهيتجه -5

 نيجذب مراجع منظور بهن سالمت و بهورز جهت انجام تست قند خون يه مراقبيكل يبرا 750ه دستگاه گلوكومتر و نوار تست قند خون به تعداد يته -6

 يدولت يها شگاهيشتا به آزماگان كلسترول و قند نايش رايسالمت جهت انجام آزما يها گاهيبهداشت و پا يها ن از خانهيه كارت ارجاع جهت مراجعيته -7

 تحت پوشش

 

 :استل يبه تعداد ذ 23/1/96ت يلغا 1/12/95 خياز تارن سالمت يتوسط مراقب يشروع انجام خطرسنج -110-5جدول 

 تعداد موضوع

 43009 سال 30 يباال افراد يخطرسنج

 20088 رديگ انجام يا دوره مراقبت سال سه از بعد ستيبا يم كه يافراد

 12402 درصد 10 از كمتر خطر سطح

 447 درصد 20 از كمتر خطر سطح

 90 درصد 30 از كمتر خطر سطح

 58 درصد 10 يباال خطر سطح

 288 پزشك به يفور ارجاع

 2510 پزشك نهيمعا يبرا ارجاع

 7935 پزشك به يفور ريغ ارجاع

 

روستايي،  روستايي شهريشهري،  خدمات جامعه سالمتت، همه مراكز و پس از اجراي طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداش 1395از ابتداي سال 

اهم اقدامات صورت گرفته توسط مركز( خدمات ديابت را به مراجعين ارائه نمودند.  332هاي بهداشت ) هاي بهداشت شهري و روستايي و خانه پايگاه

 زير بوده است:به شرح  1394دانشگاه، جهت پيشگيري و كنترل بيماري ديابت تا پايان سال 
 

 1395در سال  كنترل و پيشگيري ديابت زمينهدر اقدامات دانشگاه  -111-5جدول 

 تعداد موضوع

 143 تعداد واحدهاي ديابت مركز بهداشت جنوب

 115 تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان شهر ري

 74 شهر تعداد واحدهاي ديابت شبكه بهداشت و درمان اسالم

 332 دهاي ديابت دانشگاهمجموع واح

 1144706 سال 30جمعيت باالي  برآورد

 17621 1395تا پايان سال  يابتيد مارانيبكل  تعداد

 11706 1395در سال  سامانه يكپارچه بهداشت )سيب( در شده ثبت و ييشناسا ديابتيبيماران  تعداد



  

1395سالنامه آماري دانشگاه در سال      

بهداشت: پنجم فصل     
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهرز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، واتهران، بلوار كش نشاني:

432 

 

 

 1395ار از غربالگري ديابت روستايي در انتهاي سال تعداد موارد موجود و مورد انتظ -112-5جدول 

 ديپياختالالت ل ابتيد موضوع
 30 يسطح خطر باال

 يدر خطرسنج درصد

 سال 30 يباال يغربالگر تيجمع

 1،144،076 انتظار مورد تيجمع

 0/5 7/57 4/9 انتظار مورد درصد

 57204 660132 107543 سال 5 انتظار طي مورد تعداد

 11441 132026 21509 اول سال در انتظار مورد تعداد

 
 رير واگيغ يها يماريبهاي  در خصوص برنامه شده ارائههاي  آموزش -113-5جدول 

 گروه هدف رديف
مجموع مدت 

 ساعت(آموزش )

كل 

 رندگانيگ آموزش

 680 12 ها يماريب كاركنان 1

 700 8 ران سالمتيرابطين بهداشتي و سف 2

 2972 195 آموزان دانش اولياء -آموزان دانش 3

 1226 148 عموم مردم و مراجعين 4

5 
انجام آزمون  ينوزادان برا يها و كارشناس پرستار بيمارستان يسرپرستاران بخش نوزادان، مديران داخل

 تحت پوشش يها پاشنه پا در بيمارستان يغربالگر
4 69 

 

 1395در سال  رير واگيغ يها يارميبهاي  در خصوص برنامه دشدهيتولمواد آموزشي  -114-5جدول 

 تكثير و توزيع گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 عيتوز و چاپ مردم عموم يعروق يقلب يها يماريب يخطرسنج يابيارز گروه 4 در يخطرسنج يها كارت 1

2 CD عيتوز ژنتيك مشاوره پزشكان ژنتيك مشاوره آموزش 

 عيتوز ... و هيأت علمي كارشناسان، پزشكان، رير واگيغ يها يارميب رير واگيغ يها يماريب خبرنامه 3

 مجدد چاپ يديابت بيماران مردم، عموم ديابت كنترل يبرا اصل 5 ديابت پمفلت 4

 عيتوز و چاپ و نيتدو والدين نوزادان در ييشنوا يغربالگر نوزادان ييشنوا يغربالگر پمفلت 5

 نيتدو نيوالد pku,G6PD د،يوئريت يكار كم نوزادان يغربالگر پمفلت 6

 عيچاپ و توز ا مدارسين اوليمراجع -آموزان دانش ها سرطان عيشا يها سرطانپمفلت  7

 

 1395در سال  رير واگيغ يها يماريبهاي  تعداد جلسات هماهنگي برنامه -115-5جدول 

 تعداد بخشي برونو  بخشي درونعناوين هماهنگي  رديف

1 
، واحدهاي خدمات جامعه سالمتاكز مديران شبكه، رؤساي مر

 ستادي
17 

 8 ها، نظارت بر درمان بيمارستان 2

 5 هاي خصوصي و دولتي آزمايشگاه 3

 2 شهرداري، فرهنگسراها، اصناف 4

 3 بسيج، كميته امداد، حوزه علميه و ... 5
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 1395در سال  رير واگيغ يها يماريبهاي  تعداد بازديدهاي عمومي در خصوص برنامه -116-5جدول 

 تعداد كل بازديد عناوين رديف

 18 خانه بهداشت 1

 38 پايگاه بهداشتي 2

 54 خدمات جامعه سالمتمراكز  3

 1 ها آزمايشگاه 4

 5 بيمارستان 5

 13 ستاد 6
 

 

 

 1395در سال  رير واگيغ يها يماريبهاي  تعداد بازديدهاي اختصاصي در خصوص برنامه -117-5جدول 

 تعداد كل بازديد وينعنا رديف

 10 مراكز مشاوره ژنتيك 1

 39 مراكز غربالگري نوزادان 2

 3 ها آزمايشگاه 3

 8 بيمارستان 4

 STEPS 11مرتبط با برنامه  5
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 :فشارخون
 

 

 1395ل در سا و روستايي تحت پوشش دانشگاه يدر مناطق شهر فشارخونهاي برنامه پيشگيري و كنترل بيماري  فعاليت -118-5جدول 

 شبكه / مركز بهداشت

 در شده ثبت و ييمار شناسايتعداد ب

در  سامانه يكپارچه بهداشت )سيب(

 1395سال 

سامانه  در شده و ثبت ييمار شناسايتعداد ب

ان سال يتا پا يكپارچه بهداشت )سيب(

1395 

 9004 5421 جنوب

 7324 4506 ير

 4898 3493 اسالمشهر

 21226 13420 مجموع

 

 

 :STEPS مطالعه

ر يغو عوامل خطر  ها يماريبو كنترل  يريشگيبرنامه پ يزير برنامه ين براياست. بنابرا ياتيعمل يزير محور برنامه تيفيباكداشتن اطالعات 

ت تحت پوشش انجام شود. يطقه و جمعدر من رير واگيغ يها يماريبت موجود ياز وضع يليه خدمت الزم است تحلئدر هر واحد ارا ريواگ

ابت و يدواگير )ر يغ يها يماريبت يآن سطح حساب شود. تنها برآورد از وضع يزان مورد انتظار شاخص برايدر مرحله بعد الزم است م

ج ينتا د.ين معاونت اجرا گرديخوشه در محدوده ا 100در  1395در سال  ن دوره آنياست كه هفتم STEPSج مطالعه ي( نتافشارخون

با  هرحال به يگاه( را دارد وليا پايخانه بهداشت و تر ) كوچكاستان( به مناطق بزرگ )ت يم از جمعيت تعميبا محدود STEPS 95ش يمايپ

 يبرا يم تا مالكيو عوامل خطر آن داشته باش ها يماريبمورد انتظار  يها زانياز م يبيتواند برآورد تقر يم تيمحدودن يدر نظر گرفتن ا

 رد.يقرار گ مورد استفاده رير واگيغازمند خدمات يش پوشش افراد نيافزا يبرا يزير موجود باشد و برنامه يها سه پوششيمقا

 

 استان تهران: 1395در سال  يآمار يها ج دادهينتا

 

 درصد 4/9سال:  25 يوع قند خون باال در افراد بااليش 

 ددرص 6/23سال:  25 يباال در افراد باال فشارخونوع يش 

 درصد 7/57سال:  25 يوع كلسترول خون باال در افراد بااليش 

 درصد 4/60سال:  25 يدر افراد باال يو چاق وزن اضافهوع يش 

 درصد 5/91سال:  18 يدر افراد باال يتحرك وع كميش 

 درصد 2/52سال:  25 يواحد در افراد باال 5شتر از يب يوه و سبزيوع مصرف ميش 
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 سمي(:و تاال PKU-G6PDژنتيک )
 

 1395در سال  عملكرد برنامه ژنتيك و تاالسمي -119-5جدول 

 1395موارد  عنوان عنوان برنامه

 هاي ژنتيك برنامه

(G6PD-PKU 

 و تاالسمي(

 45836 ك ساليجمعيت زير 

 0/96 درصد نوزاد غربالگري شده

 09/80 درصد غربالگري بهنگام

 pku 22تعداد مشكوک 

 12 هايي()مشكوک ن +HPLCتعداد 

 PKU 6تعداد بيمار قطعي 

 3/38 درصد تشكيل پرونده ژنتيك در خانواده بيماران

 pnd1 7/31درصد انجام 

 0/100 در زنان باردار pnd2درصد انجام 

 pnd 0/100درصد سقط در صورت تشخيص بيماري در آزمايش 

 0/100 موقع بيماران درصد فراخوان به

 0/98 به بيمارستان موقع بهدرصد مراجعه 

 6/1 نفر 10000در  PKUبروز 

 22532 هرسالبه آزمايشگاه غربالگري در  كننده مراجعهكل زوجين 

 552 هرسالدر  S1-S2,S3هاي  جهت مشاوره ويژه تاالسمي از گروه كننده مراجعهزوجين 

 58 هرسالدر  شده ييشناسا پرخطرزوجين مشكوک 

 26 هرسالدر  شده يياشناسزوجين ناقل تاالسمي 

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

 72 (s1,3گروه  2از مراقبت ) پرخطر تحتزوجين مشكوک 

 54 گزارش از بيمارستان(مراقبت )تعداد بيمار تاالسمي ماژور تحت 

 0 نفر 100000بروز تاالسمي ماژور در 

 G6PD 850موارد مشكوک 

 283 روزگي 120عدم انجام آزمايش  موارد

 525 اند روزگي آزمايش داده 120كه موارد تائيد در افرادي 

 

 

 ثبت سرطان
 :شده انجاماهم اقدامات 

 

 يطيمح يدر واحدها عيبهداشت و درمان تحت پوشش و توز يها توسط شبكه 12000به تعداد  FIT يها تيك ديخر .1

 سه شبكه يطيمح ياز واحدها يكيدر  لوتيپا ورتص بهسرطان كولوركتال  يغربالگر ياجرا .2

 طب ابيشركت پاد ندهيتوسط نما FIT تيروش استفاده از ك زمينهدر ستاد  رير واگيغ كاركنانآموزش به  .3
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 مرگ و ميرثبت 
 

 نيتار  مهم ازجملهن براي اولين بار در شهر تهرا ICD10المللي  بندي علل مرگ بر اساس استانداردهاي بين نظام ثبت و طبقه يساز يياجرا

دو جازء   عناوان  باه آوري اطالعات وقايع حياتي همچون تولاد و مارگ    است. جمع داده رخهاي مرگ و ميراقدامات دانشگاه در برنامه ثبت 

هاي مرگ شاهر   آوري داده ، مسئوليت جمع1395معاون محترم بهداشت وزارت متبوع از سال . رسد اساسي زندگي بشر، ضروري به نظر مي

هاي فوت و كليه منابع  از متوفيان بر اساس گواهي شده يآور جمعن را به اين دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار نموده است. اطالعات تهرا

 شاوند. يكاي از   افزار مخصوص ثبت مرگ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ثبت ماي  كيفي در نرم ازنظراطالعاتي، بعد از بررسي 

داراي كدگذار ). بر اين اساس استعلل  اي مرگ و كدگذاري افزار تعيين علت زمينه ز ورود اطالعات متوفيان به نرمفرآيندهاي اصلي قبل ا

 ICD10 هاا  يماار يبالمللي  بندي بين بر روي گواهي فوت را بر اساس طبقه شده ثبت( موظف است هر يك از علل HITمدرک تحصيلي 

 اي مرگ اقدام نمايد. ن علل زمينهكدگذاري و طبق قوانين مربوطه نسبت به تعيي

 

 :مرگ و ميرآوري اطالعات  منابع جمع

  زهرا بهشتسازمان 

  احوال ثبتاداره 

 آرامستان دارالسالم اسالمشهر 

  ارامنه(خاوران )آرامستان 

 :ربط يذ منابع از اطالعات دريافت نحوه

 زهرا بهشت سازمان از ها فوت گواهي دريافت اسكن 

 اسالمشهر دارالسالم آرامستان هاي دريافت كپي گواهي فوت 

 گريگوري ارامنه گري خليفه از ها فوت گواهي دريافت كپي 

 (زهرا بهشت سازمان اطالعات با مقايسه منظور به) احوال ثبتتهران از سازمان  شهر مرگ و مير دريافت آمار 

 

 1395در سال  مرگ و ميرآمار عملكرد دبيرخانه ثبت  -120-5 جدول

 تعداد عنوان

 64193 افزار به نرم واردشدهكوردهاي ر

 4 جهت پزشكان برگزارشدههاي  كارگاه

 233 دهيد آموزشپزشكان 

 1 جهت كدگذاران برگزارشده يها كارگاه

 29 علل مرگ يكدگذار روزه سهدر كارگاه  دهيد آموزشافراد 

 2635 فوت يل گواهيح تكمينحوه صحدر خصوص  يسامانه مجاز يها كننده در آموزش شركت يان پزشكيپزشكان و دانشجو

 706 ينامه در آموزش مجاز يافت گواهيان موفق به دريپزشكان و دانشجو

 13630 يو درمان يبه مراكز بهداشت شده داده ليتحو يها فوت يگواه

 2160 شهر تهران يها مارستانيب هيبه كل شده دادهقطع عضو  يها يگواه
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 کار بهداشتسالمت محيط و 
 

نفر متصدي و كارگر، در  57006با اماكن عمومي  7171 مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و 28578 ه بهداشت محيط بيش ازدر حوز

 است. صادرشدهمعتبر  يكارت بهداشت ها آننفر از  46635دانشگاه، فعال هستند كه از طرف دانشگاه، براي نظارت منطقه تحت 

 
 1395در سال  نشگاه در حوزه بهداشت محيطگزارش عملكرد فصلي دا -121-5جدول 

 فصل

 شده تعداد بازديدهاي انجام
 تعداد متخلفين

 شده به دادگاه معرفي

 تعداد

 پيشنهاد تعطيلي

 تعداد

 شده محل تعطيل

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تربيتي -آموزشي

 مراكز

 خدمات جامعه سالمت

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 زمراك

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 7 194 17 438 34 216 208 341 2061 12541 بهار

 5 170 42 418 4 202 753 71 2320 15634 تابستان

 2 318 108 1105 2 362 806 1267 3487 21429 پائيز

 256 374 256 1508 37 424 610 489 3972 23856 زمستان

 270 1056 423 3469 77 1204 2377 2168 11840 73460 مجموع

 
 1395در سال  گزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط -122-5جدول 

 فصل

 تعداد افراد

 شده به معرفي

 پزشك و آزمايشگاه

 تعداد كارت

 معاينه بهداشتي

 صادرشده

 شده هاي بررسي تعداد استعالم شده تعداد كلر سنجي انجام

 كل صفر نامطلوب مطلوب
 صدور

 صالحيت 

 صدور

 عدم صالحيت

 280 187 2004 3 0 2001 14657 16467 بهار

 750 686 8330 56 73 8201 15174 15893 تابستان

 429 546 9924 122 804 8998 15008 14520 پائيز

 791 696 16343 48 440 15855 19261 19364 زمستان

 2250 2115 36601 229 1317 35055 64100 66244 مجموع

 
 1395در سال  گزارش عملكرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط-122-5جدول ادامه 

 فصل

 تعداد نفر شده هاي آموزش بهداشت تشكيل كالس

 آموزش

 چهره به چهره

 رسيدگي

 به شكايات

 موارد پيگيري در خصوص

 سازي بهسازي و سالم 

 آب آشاميدني

 موارد پيگيري در خصوص

 كننده تعداد شركت تعداد كالس ع بهداشتي فاضالب و زبالهدف

 19 12 609 7168 784 66 بهار

 40 32 1078 27189 3272 269 تابستان

 28 65 1231 36903 2564 293 پائيز

 22 23 1129 54945 3570 330 زمستان

 109 132 4047 126205 10190 958 مجموع
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 جدول 5-123- نمونه برداري از آب آشاميدني مناطق تحت نظارت دانشگاه در سال 1395

 دوره زماني

 مناطق روستايي مناطق شهري

 برداري باكتريولوژي از آب آشاميدني نمونه برداري باكتريولوژي از آب آشاميدني نمونه

 كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب

 544 3 541 2129 0 2129 اول ماهه شش

 1011 2 1009 4580 0 4580 دوم ماهه شش

 1555 5 1550 6709 0 6709 مجموع
 

 1395در سال  در مناطق تحت نظارت دانشگاه يكش لوله آبداراي  يو روستاهاكشي شهري  كنترل آب آشاميدني در شبكه لوله -124-5جدول 

 نوع مناطق
 تعداد موارد

 رزيابي شيميايي نمونها آزمايش ميكروبي آب يكلر سنج

 1910 6709 29354 شهري

 1095 1550 13538 روستايي

 3005 8259 42892 مجموع
 

 1395در سال  بازديد و كنترل آب استخرهاي شناي فعال در مناطق تحت نظارت دانشگاه -125-5جدول 

 هاي هتروتروف باكتري آزمايش كليفرم گرماپاي كدورت PH ينجكلر س سرانه بازديد از هر استخر تعداد بازديد تعداد استخر فصل

 201 201 104 213 244 01/2 145 69 بهار

 190 225 109 237 251 3/2 163 71 تابستان

 204 214 69 249 249 6/1 109 70 پائيز

 246 246 127 273 273 6/2 157 61 زمستان

 841 886 409 972 1017 4/9 574 61 مجموع
 

 1395در سال  نتايج طرح كنترل آب آشاميدني در مناطق تحت نظارت دانشگاه -126-5جدول 

 هاي برداري نمونه كلر سنجي استخرهاي شنا ت آزمايش ميكروبيبرداري جه نمونه كلر سنجي از آب آشاميدني

 ميكروبي

 موارد نامطلوب استخرهاي شنا،

 موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد طبيعي يها شنا گاههاي آبي و  تفريحگاه

42892 4019 8259 0 1140 311 979 84 

 

 1395در سال  انيقل كننده عرضهانه از اماكن و مراكز يسال يريگ گزارش -127-5جدول 

 موضوع

 نوع صنف

 خانه/ قهوه

 چايخانه

 رستوران سنتي/

 خانه سنتي سفره
 شاپ كافي رستوران

 تعداد اماكن و مراكز فروش

 ابزارآالت و ادوات قليان 

 103 84 315 84 526 تعداد موجود

 12 0 3 5 217 تعداد داراي مجوز عرضه قليان

 277 345 1588 564 1862 تعداد بازديد شده

 166 156 109 378 1330 تعداد اخطار كتبي صادرشده

 35 24 18 47 167 تعداد موارد معرفي به مراجع قضايي

 9 1 12 25 160 شده تعداد موارد پلمب

 8 0 6 8 138 تعداد موارد توقيف ابزارآالت قليان

 0 12 2 0 0 (kgده )مقدار توتون و تنباكو معدوم ش

 277 520 6352 1692 4705 ديده تعداد افراد آموزش

 120 140 100 250 1200 شده تعداد پوستر و پمفلت توزيع
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 1395در سال  برداري از شير مدارس گزارش نتايج نمونه -128-5جدول 

 مقدار تعداد/ تيعنوان فعال

 1177 ر مدرسهيكل مدارس تحت پوشش ش

 400240 ر مدرسهين تحت پوشش شكل دانش آموزا

 62 در هر فصل شده عيتوزر ينوبت ش

 331 ر مدرسهيع شيد از توزيبازد

 100 يبردار نمونهكل 

 24 ريش ينگهدار يگاه بهداشتيجا يمدارس دارا

 795 ريش يگاه نگهداريمدارس فاقد جا

 0 ريش ع نامناسبياز توز يافتيات دريشكا

 4 يكروبيم يآلودگ يدارا يها نمونه كل

 13 ييايميش يآلودگ يدارا يها نمونهكل 

 14 شده انجام ياقدامات قانون

 

 1395در سال  كنترل و بازرسي بهداشتي در ماه مبارک رمضان -129-5جدول 

 تعداد/ مقدار عنوان فعاليت رديف

 49 يبا مساجد و اماكن مذهب يجلسات هماهنگ 1

 67 برگزارشده يوزشو آم يهيجلسات توج 2

 1217 (مي، آش، حليقنادغذايي )ع مواد يه و توزياز مراكز ته يبهداشت يبازرس 3

 327 ...( م ويه، آش و حليا و باميزولبغذايي )مواد  يبردار نمونه 4

 1326 (لوگرميك) مصرفاز سطح عرضه و  شده خارجه يا و باميزان زولبيم 5

 23 (لوگرميكمصرف )از سطح عرضه و  شده خارجم يزان آش و حليم 6

 1437.5 (لوگرميكمصرف )از سطح عرضه و  شده خارج يير مواد غذايزان سايم 7

 526 صادره يبهداشت ياخطارها 8

 17 ييبه مراجع قضا شده يعرفممراكز متخلف  9

 15 شده ليتعطاماكن متخلف  مراكز و 10

 4 ييت غذايموارد بروز مسموم 11

 12 افراد مسموم شده 12

 12 ام ماه مبارک رمضانيط در ايپ بازرسان بهداشت محياك 13
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( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه مجلس شوراي 24ي موضوع ماده )ها تعرفهريال از محل  هزار 3430100 مجموع در، 1395طي سال 

 اسالمي، به شرح جداول زير وصول شد.
 1395ال در س مالي دولت از مقرراتقانون تنظيم بخشي  24هاي كارت صالحيت بهداشتي معاينه پزشكي موضوع ماده  تعرفه -130-5جدول 

 جريمه تمديد صدور فصل

 بهار
 200 10689 3778 تعداد

 10000 534450 188900 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 104 11063 4111 تعداد

 52000 553150 205550 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 114 10633 4375 تعداد

 57000 531650 218750 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 77 9340 3739 تعداد

 38500 467000 186950 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 495 41725 16003 تعداد

 157500 2086250 800150 مبلغ )هزار ريال(

 

 

ها  هاي كوچك مواد خوردني آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آرايشگاه هاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز عرضه مواد غذايي و فروشگاه تعرفه -131-5جدول 

 1395در سال  مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخشي از 24ماده موضوع 
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 14 38 421 تعداد

 2100 5700 63150 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 11 27 482 تعداد

 1650 4050 72300 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 11 16 417 تعداد

 1650 2400 62550 مبلغ )هزار ريال(

 مستانز
 22 15 614 تعداد

 3300 2250 92100 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 58 96 1934 تعداد

 8700 14400 290100 مبلغ )هزار ريال(

 

 24مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع ماده  ونقل حملهاي  هاي كارت صالحيت بهداشتي مراكز داراي محل طبخ، ماشين تعرفه -132-5جدول 

 1395در سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 1 4 91 تعداد

 200 800 18200 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 1 2 97 تعداد

 200 400 19400 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 3 2 84 تعداد

 600 400 16800 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 1 52 تعداد

 0 200 10400 لغ )هزار ريال(مب

 مجموع
 5 9 324 تعداد

 1000 1800 64800 مبلغ )هزار ريال(
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ها و  اي مواد غذايي، مسافرخانه هاي بزرگ و زنجيره و فروشگاه يراه نيبهاي تفريحي و  ها، مجموعه ها، متل هاي كارت صالحيت بهداشتي هتل تعرفه -133-5جدول 

 1395در سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 24 ساير اماكن عمومي موضوع ماده
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 0 0 9 تعداد

 0 0 2700 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 0 0 6 تعداد

 0 0 1800 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 0 3 تعداد

 0 0 900 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 0 0 تعداد

 0 0 0 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 0 0 18 تعداد

 0 0 5400 مبلغ )هزار ريال(

 

 1395در سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 24ها و مراكز و اماكن مشابه موضوع ماده  هاي كارت صالحيت بهداشتي كشتارگاه تعرفه -134-5جدول 
 تمديد صدور فصل

 بهار
 2 23 تعداد

 1000 11500 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 3 38 تعداد

 1500 19000 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 3 23 تعداد

 1500 11500 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 15 14 تعداد

 7500 7000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 23 98 تعداد

 11500 49000 مبلغ )هزار ريال(

 

هاي خدماتي  خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزشكي، شركت دهنده ارائههاي  اشتي اصناف، شركتهاي بهد هاي صدور پروانه فعاليت آموزشگاه تعرفه -135-5جدول 

 1395در سال  مقررات مالي دولت قانون تنظيم بخشي از 24ها و مؤسسات موضوع ماده  مبارزه با آفات خانگي و جوندگان موذي و ساير شركت
 تمديد صدور فصل

 بهار
 1 2 تعداد

 1000 2000 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 6 0 تعداد

 6000 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 1 0 تعداد

 1000 0 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 0 5 تعداد

 0 5000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 8 7 تعداد

 8000 7000 مبلغ )هزار ريال(
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 بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه یها شاخص
 

 1395سال  تا 1393هاي  در سالهاي بهداشت محيط در منطقه تحت نظارت دانشگاه  شاخص -136-5جدول 

 عنوان
 1395سال  1394سال  1393سال 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 44749÷44749 0/100 34839÷34839 0/100 33125÷33125 0/100 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

وستايي كه از شابكه عماومي آب آشااميدني برخاوردار     خانوارهاي ر

 باشند مي
3/99 33125÷32889 3/99 34839÷34589 6/99 44749÷44548 

خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كلريناه  

 كنند نمودن تأمين مي
7/0 33125÷237 6/0 34839÷216 2/0 44749÷106 

 43582÷44749 4/97 34105÷34839 9/97 32228÷33125 3/97 داراي توالت بهداشتي خانوارهاي روستايي تحت پوشش

 44659÷44749 8/99 28818÷34839 7/82 26901÷33125 2/81 كنند آوري مي خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

خانوارهاااي روسااتايي كااه فضااوالت حيااواني را بااه روش بهداشااتي   

 كنند آوري مي جمع
1/86 166÷143 4/93 228÷213 0/89 228÷203 

 5918÷6704 3/88 4822÷5471 1/88 4518÷5271 7/85 شهري(بهسازي )اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 

 383÷467 0/82 220÷303 6/72 186÷261 3/71 روستايي(بهسازي )اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 

خاوراكي و بهداشاتي داراي معياار     مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد

 شهري(بهسازي )بهداشتي و 
6/78 22823÷17939 1/83 23559÷19587 2/83 27497÷22883 

مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خاوراكي و بهداشاتي داراي معياار    

 روستايي(بهسازي )بهداشتي و 
0/67 1474÷988 8/77 1560÷1214 6/81 1969÷1607 

 45391÷56942 7/79 42266÷53973 3/78 40408÷52885 4/76 اكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )شهري(كاركنان مراكز و ام

 3667÷4707 9/77 2774÷3656 9/75 2376÷3690 4/64 كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )روستايي(

ط كه ازنظر بهداشت محيط داراي شراي خدمات جامعه سالمتمراكز 

 شهري(هستند )مطلوب 
1/58 174÷101 3/50 179÷90 6/86 209÷181 

كه ازنظر بهداشت محيط داراي شرايط  خدمات جامعه سالمتمراكز 

 روستايي(هستند )مطلوب 
0/34 53÷18 1/43 58÷25 6/74 59÷44 

 31÷31 0/100 32÷32 0/100 34÷34 0/100 مطلوب است ها آنهايي كه آب مصرفي  بيمارستان

 28÷31 3/90 22÷32 8/68 21÷34 8/61 مطلوب است ها آنآوري زباله  هايي كه جمع ارستانبيم

 28÷31 3/90 26÷32 3/81 29÷34 3/85 آوري و دفع مطلوب فاضالب دارند هايي كه جمع بيمارستان

 27÷31 1/87 25÷32 1/78 29÷34 3/85 مطلوب است ها آنخانه  هايي كه رختشوي بيمارستان

 27÷31 1/87 27÷32 4/84 27÷34 4/79 مطلوب است ها آنهايي كه آشپزخانه  بيمارستان

سااز در پزشاكي داراي شارايط حفااظتي      مراكز كاربرد پرتوهاي يون

 مطلوب
5/74 149÷111 6/95 159÷152 0/100 163÷163 

هاااي آب آشاااميدني كااه ازنظاار باااكتريولوژيكي مطلااوب        نمونااه 

 شهري(است )شده  شناخته
0/100 1362÷1362 0/100 3833÷3833 0/100 458÷458 

هاااي آب آشاااميدني كااه ازنظاار باااكتريولوژيكي مطلااوب        نمونااه 

 روستايي(است )شده  شناخته
5/97 355÷346 1/99 1066÷1056 6/99 1544÷1538 
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 مصرفي: نمک و  نانكنترل 
 

 1395در سال  شش دانشگاههاي مجاز در سطح توزيع در مناطق تحت پو برداري از نمك نتايج نمونه -137-5جدول 

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

 17 17 17 17 جنوب تهران

 16 17 16 24 يشهرر

 40 43 42 45 شهر اسالم

 73 77 75 86 مجموع

 9/84 5/89 2/87 - درصد

 

 1395در سال  در سطح مصرف در مناطق تحت پوشش دانشگاه د سنجينمك توسط كيت  يد سنجينتايج  -138-5جدول 

 اماكن

تعداد 

 مراكز

 موجود

 تعداد

 بازديد

 يتعداد موارد

 كه نمك يددار بوده 

 يا شده هيتصف

 شستشو شده نبوده

 عداد مواردت

 دينمك فاقد 

 0 0 16 16 31 بيمارستان

 7 16 1058 1081 907 يراه نيبرستوران و اماكن 

 10 35 3516 3561 2947 ، كبابي و غيره(خانه قهوه، پيتزا، چيساندوفروشي ) هياغذ

 0 1 33 34 38 ها، مراكز نظامي و انتظامي ها، زندان هاي سربازخانه و بوفه سيسرو سلفغذاخوري، 

 5 6 224 235 308 ها ها و كارخانه هاي كارگاه و بوفه سيسرو سلفغذاخوري، 

 1 5 282 288 190 و آسايشگاه سالمندان يبخش توانمهدكودک، روستا مهد، مراكز 

 3 20 835 858 918 ها و دانشگاه يروز شبانههاي مدارس، مراكز آموزشي، مدارس  بوفه

 0 2 15 17 20 ها نشگاهها و دا ادارات، سازمان سيسرو سلف

 15 28 706 749 548 مراكز طبخ و توزيع غذا )مراكز فاقد محل سرو(

 41 113 6685 6839 5907 مجموع

 6/0 7/1 8/97 8/115 - درصد

 

 1395هاي خمير و نان سنتي ازنظر مصرف بالنكيت طي سال  گرفته توسط دانشگاه بر روي نمونه هاي انجام نتايج آزمايش -139-5جدول 

 جمع كل نان خمير موضوع

 برداري تعداد موارد نمونه

 57 7 50 لواش

 14 2 12 تافتون

 11 5 6 سنگك

 50 6 44 بربري

 132 20 112 مجموع

 دهنده نشانتعداد مواردي كه جواب آزمايش 

 مصرف بالنكيت در نان بوده است

 0 0 0 لواش

 0 0 0 تافتون

 0 0 0 سنگك

 0 0 0 بربري

 0 0 0 مجموع
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 جدول 5-140- نتايج آزمايش هاي انجام گرفته توسط دانشگاه بر روي نمونه هاي نان سنتي ازنظر مصرف جوش شيرين و نمك در سال 1395

 مجموع ييروستا يشهر موضوع

 برداري عداد موارد نمونهت

 182 43 139 لواش

 60 7 53 تافتون

 50 4 46 سنگك

 185 50 135 بربري

 150 46 104 يرومال بربر

 627 150 477 مجموع

تعداد مواردي كه جواب آزمايش 

 دهنده نشان

 در نان بوده است نيريش جوشمصرف 

 139 37 102 لواش

 48 5 43 تافتون

 19 3 16 سنگك

 95 27 68 بربري

 116 40 76 يرومال بربر

 417 112 305 مجموع

 تعداد مواردي كه داراي نمك

 اند درصد( بوده 1مجاز ) ازحد شيب

 45 10 35 لواش

 16 1 15 تافتون

 0 0 0 سنگك

 50 7 43 بربري

 111 18 93 مجموع
 

 روستايي(:شبکه )ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام 
 

 1395در سال  روستايي( دانشگاهشبكه )عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام  -411-5جدول 

 )نفر( تعداد موضوع

 46 هاي بهداشت خانه

 مركز تهيه و توزيع مواد غذايي وران شهيپ
 2309 كل

 8795 *دهيد آموزش

 آموزان دانش
 26397 كل

 33435 *دهيد آموزش

 مادران
 39865 كل

 27077 *دهيد آموزش

 6783 ييمواد غذااز مراكز تهيه و توزيع  شده انجامتعداد موارد بازديد 

 شده فيتوق ييمواد غذا
 22 تعداد موارد

 125 (لوگرميكمقدار )

 1 توسط بهورز را تأييد نموده است ييمواد غذاتعداد مواردي كه بازرس مركز توقيف 

 ييمواد غذابرداري از  مقدار نمونه
 226 كل

 98 انساني مصرف قابل

 30 معدوم شده ييمواد غذامقدار 

 7 پيشنهاد معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط خانه بهداشت

 7 معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط مركز بهداشت

 اند. بار آموزش ديده افراد آموزش ديده در طول سال بيش از يك برخي*: 
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 «یبسيج سالمت نوروز»طرح 
 1395فروردين  15لغايت  1394 اسفندماهاول « بسيج سالمت نوروزي»نظارت بر مراكز و اماكن در طرح  -142-5جدول 

تعداد كارت 

 صادرشدهبهداشت 

تعداد موارد 

 شده ليتعط

به  شده يمعرفتعداد موارد 

 / سازمان مسئولييمراجع قضا

اخطار تعداد موارد 

 ير بحرانينواقص غ

تعداد موارد اخطار 

 ياننواقص بحر

تعداد موارد 

 بازديد شده

تحت  تعداد

 پوشش
 نوع مركز

6569 141 164 6568 414 14609 12416 
مراكااز تهيااه، عرضااه و 

 فروش مواد غذايي

 اماكن عمومي 7389 3025 52 1015 14 4 1130

 يراه نيباماكن  32 79 3 56 0 0 26

 يرسان آبسامانه  تعداد 67 49 0 0 2 0 0

 جمع كل 19904 17762 469 7639 180 145 7725

 
 1395فروردين  15لغايت  1394 اسفندماهاول « بسيج سالمت نوروزي»در طرح  شده انجامهاي  برداري نمونه -143-5جدول 

 فعاليت تعداد كل موارد موارد مطلوب موارد نامطلوب موارد صفر هموارد فاقد نتيج

 يسنت ييمواد غذااز  يبردار نمونه 486 125 149  212

 يصنعت ييمواد غذااز  يبردار نمونه 75 15 36  24

 يدنيآشام آب 567 531 0  36
 ميكروبي آب يبردار نمونه

 آب استخر شنا 62 50 4  8

 يدنيآشام آب 4880 4602 260 18 
 ماندهيتعداد موارد سنجش كلر آزاد باق

 آب استخر شنا 109 102 3 4 
 

 

 1395فروردين  15لغايت  1394 اسفندماهاول « بسيج سالمت نوروزي»ساير اطالعات طرح  -144-5جدول 

 موضوع مقدار

 (تريلوگرم / ليفاسد كشف و معدوم شده )ك ييمقدار مواد غذا 4571

 190گزارش سامانه  550
 يات مردميبه شكا يدگيتعداد موارد رس

 يگزارش متفرقه مردم 16

 تعداد كل 634

 انيقل كنندگان عرضهمراكز 
 ديتعداد بازد 344

 ييبه دستگاه قضا يتعداد معرف 73

 موقت يليتعداد تعط 20

 گرد دوره فروشان دستتعداد موارد برخورد با  108

 ير برنامه نوروزيدرگ يها دستگاهو  ها سازمانمشترک با  يو بازرس يتعداد موارد نظارت 59

 (بخشي برون)درون و  يزير برنامهو  يتعداد جلسات هماهنگ 16

 اصناف كاركنان جامعه

 يبرنامه آموزش
 عيچاپ و توز

 يرسانه آموزش 

 برنامه

 يونيزيتلو 

 برنامه

 ييويراد

 تعداد

 نفرات 

 تعداد

 جلسات

 تعداد

 نفرات 

 تعداد

 جلسات 

2347 5 1 244 11 762 16 

 در كل منطقه تحت پوشش )زمان گزارش( هرروزبازرسي در  يها پياكميانگين تعداد  33

 زمان گزارش(پوشش )در كل منطقه تحت  هرروزدر  ينظارت يها پياكميانگين تعداد  6

 )زمان گزارش( يبازرسي و نظارت يها پياكفعال در  كاركنانميانگين تعداد  135
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 یو کشاورز یل مواد لبنکنتر
 1395در سال  برداري از مواد لبني و كشاورزي تعداد نمونه -145-5جدول 

 تعداد موضوع

 20 برداري از شير نمونه

 15 برداري ميكروبي از شير نمونه

 7 رياز ش ييايميش يبردار نمونه

 2 نيآفالتوكس ازنظربرداري از شير  نمونه

 102 برداري از شير مدارس نمونه

 102 ميكروبي ازنظربرداري از شير مدارس  نمونه

 99 شيميايي ازنظربرداري از شير مدارس  نمونه

 3 آفالتوكسين ازنظربرداري از شير مدارس  نمونه

 243 هاي لبني برداري از فرآورده نمونه

 210 ميكروبي ازنظرهاي لبني  برداري از فرآورده نمونه

 35 شيميايي ازنظرلبني هاي  برداري از فرآورده نمونه

 4 نيآفالتوكس ازنظرهاي لبني  برداري از فرآورده نمونه

 43 برداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره نمونه

 17 ميكروبي ازنظربرداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره  نمونه

 23 شيميايي ازنظربرداري از خشكبار، آجيل، پسته و غيره  نمونه

 4 نيآفالتوكس ازنظرز خشكبار، آجيل، پسته و غيره برداري ا نمونه

 385 و كشاورزي يا گلخانهبرداري از محصوالت  نمونه

 367 ميكروبي ازنظرو كشاورزي  يا گلخانهبرداري از محصوالت  نمونه

 18 شيميايي ازنظرو كشاورزي  يا گلخانهبرداري از محصوالت  نمونه

 0 نيآفالتوكس ازنظرو كشاورزي  يا گلخانهبرداري از محصوالت  نمونه

 1699 مجموع

 1395در سال  برداري از مواد خوراكي و آشاميدني نتايج نمونه -146-5جدول 

 درصد تعداد موضوع

 - 3736 برداري كل موارد نمونه

 08/42 1572 موارد قابل مصرف

 65/49 1855 موارد غير قابل مصرف

 27/8 309 تعداد موارد نامشخص

 تعداد موارد از نظر

 نوع آلودگي 

 35/41 767 ميكروبي

 48/53 992 شيميايي

 78/1 33 ميكروبي و شيميايي

 4/3 63 ساير

 تعداد موارد از نظر

 برداري علت نمونه

 56/83 3122 كنترل مستمر

 88/14 556 شكايتي

 56/0 21 درخواستي

 72/0 27 مشكوک به فساد

 26/0 10 مجددبرداري  نمونه

 01/46 1719 تعداد موارد معرفي به دادگاه
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 1395در سال  حين وقوع طغيان شده انجاماقدامات  -147-5جدول 

 مقدار موضوع

 برداري از مواد غذايي نمونه
 31 تعداد كل

 12 تعداد موارد نامطلوب

 برداري از آب آشاميدني نمونه
 9 تعداد كل

 0 تعداد موارد نامطلوب

 0 شده )كيلوگرم( ار ماده گندزداي مصرفمقد

 0 شده )مترمربع( سطح گندزدايي

 5 تعداد موارد معرفي متخلف به دادگاه

 14 تعداد موارد صدور اخطاريه بهداشتي

 55 صورت چهره به چهره ديده به تعداد افراد آموزش

 5 ها شده براي كارشناسان مراكز و شبكه تعداد جلسات آموزشي تشكيل

 

 1395در سال  هاي فعال بهداشت اصناف فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه تعداد آموزشگاه -148-5ول جد

 تعداد پروانه صادره جديد تعداد آموزشگاه فعال شبكه بهداشت و درمان

 0 4 جنوب تهران

 0 3 ري

 0 2 شهر اسالم

 0 9 مجموع

 

 1395در سال  هداشت اصنافهاي ب در آموزشگاه شده انجامهاي  فعاليت -149-5جدول 

 نفر(تعداد ) موضوع

 در دوره شده نام ثبتافراد 

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 14342 حضوري

 575 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1823 حضوري

 144 غيرحضوري

 بازآموزي
 682 حضوري

 38 غيرحضوري

 در دوره كننده شركتافراد 

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 1150 حضوري

 474 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1788 حضوري

 138 غيرحضوري

 بازآموزي
 1683 حضوري

 40 غيرحضوري

 گواهينامه صادرشده

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 10634 حضوري

 565 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 1702 حضوري

 139 غيرحضوري

 بازآموزي
 1656 حضوري

 46 غيرحضوري
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 1395در سال  منتقله از آب و مواد غذايي يها يماريبتعداد طغيان  -150-5جدول 

 با منبع ايجاد طغيان نامشخص با منبع ايجاد طغيان غذا با منبع ايجاد طغيان آب در پرتال شده ثبتطغيان 

15 0 5 10 

 

 1395در سال  يات و جانوران موذمبارزه با حشر يها تعداد مجوزهاي صادره توسط دانشگاه جهت شركت -151-5جدول 

 تعداد مجوزنوع 

 48 تاكنونكل مجوزهاي صادره از قبل 

 1 مجوزهاي صادره جديد

 10 هاي گذشته مجوزهاي داراي اعتبار از سال

 14 دشدهيتمدمجوزهاي 

 2 مجوزهاي تمديد نشده

 2 درخواست جديد براي دريافت مجوز

 25 هاي فعال و داراي مجوز كل شركت

 2 برگزارشدهزمون آ

 
 1395سال و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در  يپاش سمعمليات  -152-5جدول 

 رديف
 نوع سم يا ماده

 كار رفته گندزداي به
 شده پاشي يا گندزدايي نام محل سم

غلظت سم يا 

ماده گندزداي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

گندزداي بكار رفته 

(kg-lit) 

ليات علت انجام عم

پاشي يا  سم

 گندزدايي

حجم يا مساحت محل 

 پاشي يا گندزدايي سم

((m2 - m3 

 - گندزدايي 30 در هزار 5 خانه بهداشت پركلرين 1

 - گندزدايي 70 در هزار 10 برنامه ارتحال پركلرين 2

 1200 پاشي سم 24/0 درصد 5/2 ادارات دولتي )فرمانداري( المبدا سيهالوترين 3

 - گندزدايي 30 در هزار 5 ه بهداشتخان پركلرين 4

 - گذاري طعمه 1 طعمه مراكز خدمات جامعه سالمت كلرات 5

 1200 پاشي سم 24/0 درصد 5/2 فرمانداري(دولتي )ادارات  المبدا سيهالوترين 7

 200 وجود سوسك يك ليتر درصد 5/2 م.ب.د جواد الرضا سايپرمترين 8

 200 وجود سوسك گرم 150 درصد 5/2 م.ب.د جواد الرضا آيكون 9

 1000 وجود سوسك ليتر 3  ستاد مركز بهداشت جنوب سايپرمترين 10

 1000 وجود سوسك كيلو 2 درصد 5/2 ستاد مركز بهداشت جنوب المباداسايمالوترين 11

 1000 وجود سوسك ليتر 5  ستاد مركز بهداشت جنوب پرمترين 12

 1000 وجود سوسك گرم 100 درصد 10 باز م.ب.د خاک سولفاک 13

 1000 وجود سوسك گرم 100 درصد 10 باز م.ب.د خاک سايهالو مترين 14

 - گندزدايي 50 در هزار 5 خانه بهداشت پركلرين 15

 1100 پاشي سم بسته 8 در هزار 5/2 مرتبه( 2بدر ) مركز سولفاک المبدا و 16

 2400 شيپا سم بسته 8 در هزار 5/2 مرتبه( 2شبكه ) سولفاک المبدا و 17

 1200 پاشي سم بسته 6 در هزار 5/2 مرتبه( 2آباد ) مركز عباس سولفاک المبدا و 18

 600 پاشي سم بسته 3 در هزار 5/2 مركز قمصر سولفاک المبدا و 19
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 ادامه جدول 5-152- عمليات سم پاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در سال 1395

 رديف
 نوع سم يا ماده

 كار رفته ي بهگندزدا

پاشي يا  نام محل سم

 شده گندزدايي

غلظت سم يا 

ماده گندزداي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

گندزداي بكار رفته 

(kg-lit) 

علت انجام عمليات 

 پاشي يا گندزدايي سم

حجم يا مساحت 

پاشي يا  محل سم

 گندزدايي

((m2 - m3 

 500 پاشي سم بسته 4 در هزار 5/2 مركز قوچ حصار سولفاک المبدا و 20

 سولفاک المبدا و 21
)دو 1باقرشاااااهر مركاااااز 

 مرتبه(
 800 پاشي سم بسته 6 در هزار 5/2

 1300 پاشي سم بسته 7 در هزار 5/2 مرتبه ( 2شورآباد )مركز  سولفاک المبدا و 22

 900 پاشي سم بسته 7 در هزار 5/2 مرتبه( 2مباركي )مركز  سولفاک المبدا و 23

 1400 پاشي سم بسته 3 در هزار 5/2 مركز يغمايي ولفاکس المبدا و 24

 600 پاشي سم بسته 6 در هزار 5/2 مرتبه ( 2آباد ) مركز عظيم سولفاک المبدا و 25

 300 پاشي سم بسته 3 در هزار 5/2 مركز فيروزآباد وسولفاک المبدا 26

 600 پاشي سم بسته 6 در هزار 5/2 مرتبه( 2آباد ) مركز صالح سولفاک المبدا و 27

 900 وجود سوسك گرم 100 در هزار 5/2 م.ب.د آيت سولفاک 28

 1000 وجود سوسك گرم 100 در هزار 5/2 م.ب.د ابوذر سولفاک 29

 200 جهت مبارزه با سوسك بسته 3 در هزار 5/2 ستاد سولفاک سايهالومترين 30

31 
 سايهالومترين المبدا

 پرمترين - سولفاک
 500 جهت مبارزه با سوسك بسته 12 در هزار 5/2 ستاد

32 
 سولفاک

 المبداسايهالوترين
 بسته 5 در هزار 5/2 حكيم اعتماد

جهت مبارزه با سوسك و 

 مارمولك
1000 

 يك بسته در هزار 5/2 فرمانفرماييان سولفاک 33
جهت مبارزه با سوسك و 

 مارمولك
2000 

 يك بسته در هزار 5/2 آباد نعمت سولفاک 34
سوسك و  جهت مبارزه با

 مارمولك
150 

 - گندزدايي 50 در هزار 5 خانه بهداشت پركلرين 35

 6000 پاشي سم بسته 12 در هزار 5/2 مرتبه( 2فرمانداري ) المبدا 36

 1500 گذاري طعمه 2 - شبكه كلرات 37

 1000 گذاري طعمه 1 - مركز آزادگان كلرات 38

 احمدآباد سم فايكام 39
 10گرم در  125

 ليتر آب
 گرمي 5/62بسته  3

وجود سوسك و حشرات 

هاي بهداشاتي   در سرويس

 مراكز بهداشتي

600 

 آباد حسن سم فايكام 40
 10گرم در  125

 ليتر آب
 گرمي 5/62بسته  3

وجود سوسك و حشرات 

هاي بهداشاتي   در سرويس

 مراكز بهداشتي

600 

 رضي آباد سم فايكام 41
 10گرم در  125

 ليتر آب
 گرمي 5/62بسته  3

ود سوسك و حشرات وج

هاي بهداشاتي   در سرويس

 خانه بهداشت

600 

 فرمانداري سم فايكام 42
 10گرم در  125

 ليتر آب
 گرمي 5/62بسته  3

وجود سوسك و حشرات 

هاي بهداشاتي   در سرويس

 فرمانداري

600 
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 1395سال پاشي و گندزدايي اماكن عمومي توسط دانشگاه در  عمليات سم -152-5ادامه جدول 

 رديف
 نوع سم يا ماده

 كار رفته گندزداي به

پاشي يا  نام محل سم

 شده گندزدايي

غلظت سم يا 

ماده گندزداي 

 بكار رفته

مقدار سم يا ماده 

گندزداي بكار رفته 

(kg-lit) 

علت انجام عمليات 

 پاشي يا گندزدايي سم

حجم يا مساحت 

پاشي يا  محل سم

 گندزدايي

((m2 - m3 

 2000 وجود موش كيلو 2  شبكه كلرات پليت 43

 سم فايكام 44
آبدارخانااااه و ساااارويس 

 آباد بهداشتي بهرام

 20در  بساااااته 1

 ليتر آب
 62.5گرمي 

وجاااااااود حشاااااااره در 

 آبدارخانه
100 

 2000 وجود سوسك گرم 200 در هزار 2.5 م.ب.اكبرآباد سم سولفاک 45

 800 وجود موش /.5  احمدآباد مركز كلرات پليت 46
 

 

 1395در سال  اكز كار با پرتو در مناطق تحت پوشش دانشگاهتعداد مر -153-5جدول 

 تعداد نوع مراكز

 163 مراكز كار با پرتو

 163 در برابر اشعه شده حفاظتمراكز 

 150 خدمات جامعه سالمتمراكز 

 100 در برابر اشعه شده حفاظتدرصد مراكز 

 
 1395در سال  ر مناطق تحت پوششهاي فعال د و شاغلين در كارگاه ها تعداد كارگاه -154-5جدول 

 تعداد عنوان

 29773 هاي موجود كارگاه

 27699 اي تحت پوشش بهداشت حرفههاي  كارگاه

 23595 هياول شده يبازرسهاي  كارگاه

 11898 يريگيپ شده يبازرسهاي  كارگاه

 157255 موجود هاي كارگاه شاغلين

 151825 اي تحت پوشش بهداشت حرفهشاغلين 

 126736 شده يبازرسهاي  كارگاه شاغلين

 50519 شاغلين معاينه شده

 
 1395در سال  يها كارخانهها و  اي در كارگاه و شاغلين تحت پوشش تشكيالت بهداشت حرفه ها تعداد كارگاه -155-5جدول 

 تعداد عنوان

 451 كار بهداشتهاي تحت پوشش كميته حفاظت فني و  كارگاه

 7 گريكار بهداشت  هاي تحت پوشش خانه كارگاه

 23 كار بهداشتهاي تحت پوشش مراكز  كارگاه

 73164 كار بهداشتشاغلين تحت پوشش كميته حفاظت فني و 

 1174 گريكار بهداشتشاغلين تحت پوشش خانه 

 15737 كار بهداشتشاغلين تحت پوشش مراكز 

 401 اي شاغل / مشاور در صنايع بهداشت حرفه كارشناسان
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 1395در سال  نظارت و بازرسي بر صنايع فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه(اي ) نتايج بازرسي هدفمند بهداشت حرفه -156-5جدول 

 تعداد عنوان

 36450 هاي مورد انتظار كل بازرسي

 37146 شده انجامهاي  بازرسي كل

 20888 اعالم نواقص بهداشتي

 9835 اخطاريه بهداشتي

 1065 معرفي به دادگاه

 2700 ارد رفع نقص بدون مراجعه به دادگاهمو

 
 1395در سال  خدمت دهنده ارائهتوزيع شاغلين تحت پوشش خدمات سالمت كار و آموزش به تفكيك نوع واحد  -157-5جدول 

 تعداد عنوان

 25138 يا حرفهشاغلين تحت پوشش خدمات بهداشت 

 50519 شاغلين تحت پوشش خدمات طب كار

 
 1395در سال  كنترل يا حذف گرديده است به تفكيك نوع عامل ها آنآور محيط كار در  هايي كه عوامل زيان د كارگاهتعدا -158-5جدول 

 تعداد عنوان

 998 شده كنترلكارگاه داراي عوامل فيزيكي 

 1236 شده كنترلكارگاه داراي عوامل شيميايي 

 846 شده اصالحكارگاه داراي عوامل ارگونوميكي 

 
 1395در سال  توزيع كارگران در ارتباط با وسايل حفاظت فردي -915-5جدول 

 تعداد عنوان

 15905 كنند شاغلين در معرق صدا كه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده مي

 

 یبرنامه بهداشت کشاورز

قرار داشتن شاغلين در معرق  زنظراهاي كشاورزي  ارزيابي و بهبود شرايط محيط كار شاغلين كارگاه با هدف 1395در سال  اين برنامه

 آور اجرا گرديده است. عوامل محيطي زيان

 
 1395در سال  عملكرد برنامه بهداشت كشاورزي -160-5جدول 

 تعداد عنوان

 222 كشاورزي تحت پوشش يها از كارگاهبازديد 

 1214 بازديد از شاغلين تحت پوشش

 471 معاينه شاغلين تحت پوشش

 8 شده هاي بهسازي كارگاه

 187 رندگانيگ آموزش
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 سيليس گرد و غباربرنامه کنترل و حذف و کاهش 
 

 

هاي سيليس فاز دو كاه از طرياق سيساتم تار و      تعداد كارگاه زمينهدر گيري  داراي رشد چشم يشهرردر اين برنامه شبكه بهداشت و درمان 

 اند، بوده است. موفق به كنترل سيليس شده بهداشت كارگاهرعايت 

 
 1395در سال  عملكرد برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس -161-5دول ج

 تعداد عنوان

 1070 2و  1هاي داراي سيليس فاز  مجموع كارگاه

 2229 ها در معرق در كل كارگاه دهيد آموزششاغلين 

 391 اند هاي سيليس فاز دو كه سيستم تر و رعايت بهداشت را اجرا كرده كارگاه

 648 سيليس معاينه شده كل شاغلين در معرق

 
 1395در سال  تعداد رسيدگي به استعالمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -162-5جدول 

 تعداد عنوان

 40 تابعه خدمات جامعه سالمتها به مراكز  ارجاع استعالمات مربوط به چاپخانه

 

هااي داراي   هااي تحات پوشاش در كارگااه     نظارت بر كارگاهروشنايي ضمن بازديد و  ازنظرهاي كاري  ها و محيط سازي كارگاه براي سالم

 آمد. به دستگيري ميزان روشنايي و توصيه مقادير استاندارد، اطالعات زير  مشكل روشنايي، نسبت به اندازه

 

 مطلوب در محيط کار یروشناي نيتأمبرنامه 
هااي   داراي فعاليات  1395در ساال   تحت پوشش يها كارخانهو ها  و حفظ روشنايي مطلوب و استاندارد در كارگاه نيتأم با هدفاين برنامه 

 ذيل بوده است:

 
 1395در سال  روشنايي مطلوب در محيط كار نيتأمعملكرد برنامه  -163-5جدول 

 تعداد عنوان

 531 هاي مشمول برنامه كارگاه

 159 اند هايي كه اقدام به اصالح سيستم روشنايي خود نموده كارگاه

 ه آموزشي در خصوص روشنايي محيط كارجلسات يا برنام

 كارگران، كارفرمايان و كارشناسان مرتبط(هدف )هاي  براي گروه
5 
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 یا برنامه بهداشت حرفه
 ها و بيمارستان خدمات جامعه سالمتدر مراکز 

 

 كاركناان و ارتقااي ساطح ساالمت     ، حفاظ نيتاأم  منظور بهها  درماني و بيمارستان اي در مراكز بهداشتي اجراي برنامه مديريت بهداشت حرفه

 است. شده گرفتههدف اين طرح در نظر  عنوان به ها آنشاغل و كاهش ريسك خطرات در 

 

 
 1395در سال  هاي تحت پوشش اي در بيمارستان اقدامات بهداشت حرفه -164-5جدول 

 تعداد عنوان

 32 هاي موجود بيمارستان

 31 اي شاغل تعداد كارشناسان بهداشت حرفه

 0 در قالب بازديدهاي اعتباربخشي(اي ) بهداشت حرفه عداد بازديدت

 15 شده يزير برنامه

 3 تعداد جلسات آموزشي

 117 ها در بيمارستان شده ليتشك كار بهداشتهاي حفاظت فني و  تعداد كميته

 

كااري از جنباه مهندساي انسااني طارح       هااي  كاهش ريسك بروز اختالالت عضاالني و اساكلتي در شااغلين و نياز بهباود ايساتگاه       منظور به

 شود. هاي فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه انجام مي ارگونومي در محيط كار در كارگاه

 

 

 و یکارگاه ديبازد ديتشد
 یا نظارت بهداشت حرفه ستميس یساز نهيهب

 

نظاارت   ساتم يسه كارگااهي شاده و تحات    هااي كوچاك، داراي پروناد    كلياه كارگااه   ساله پنجبر اساس طرح تشديد بايستي در يك برنامه 

 در اين خصوص به شرح جدول زير بوده است: شده انجامي قرار گيرند. اقدامات ا بهداشت حرفه

 
 1395در سال  سازي سيستم نظارت عملكرد برنامه طرح تشديد بازديد كارگاهي و بهينه -165-5جدول 

 تعداد عنوان

 1232 هاي مورد بازديد كارگاه

 35 سان در طرح تشديدتعداد بازر
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 آور مشاغل سخت و زيان یبررس
 استان تهران دنظريتجدو  یدر کميته بدو

 
اي متشاكل از نماينادگان اداره كال تعااون، كاار و       آور كميته آور در مشاغل سخت و زيان در راستاي اجراي قانون بازنشستگي مشاغل زيان

اجتمااعي اساتان و نماينادگان كارفرماياان و كاارگران در اداره       نيتاأم كي و ساازمان  رفاه اجتماعي و معاونت بهداشت دانشگاه علاوم پزشا  

گروهي و انفرادي متقاضيان جهت تطبيق با قانون مذكور در كميتاه   يها درخواستبازرسي كار استان تهران تشكيل گرديده است و تمامي 

باا   دنظريتجدگردد. همچنين كميته  نسبت به صدور رأي اقدام مي مطرح و با بررسي كارشناسي از محيط كار و نيز بررسي مستندات مربوطه

 گردد. هاي مذكور تشكيل مي رؤساي سازمان
 

 

 1395در سال  آور انيزعملكرد برنامه بررسي مشاغل سخت و  -166-5جدول 

 تعداد عنوان

 53 (دنظريتجد)بدوي و  برگزارشدههاي استاني  كميته

 3823 شده يبررسهاي  پرونده

 45 با گروه كارشناسي استاني شده انجامهاي  يدبازد

 

 :اي( طب كار/ مهندسي بهداشت حرفهكار )خدمات سالمت  دهنده ارائههاي خصوصي  نظارت بر فعاليت شركت

 آور محيط كار و نيز واگذاري بخشي از خدمات دولت به بخش گيري عوامل زيان در راستاي افزايش سطح پوشش معاينات شاغلين و اندازه

خادمات ساالمت محايط و كاار )طاب كاار و        دهناده  ارائاه هااي خصوصاي    مصوب وزارت متبوع شركت يها نامه نيآئ بر اساسخصوصي 

به عهده واحد مهندسي بهداشات   ها آناي( تشكيل و مسئوليت صدور مجوز/لغو و تمديد مجوز و نظارت بر فعاليت  مهندسي بهداشت حرفه

 است. شده دادهر اي معاونت بهداشت دانشگاه قرا حرفه
 

 1395در سال  دهنده خدمات سالمت كار هاي ارائه شركت  عملكرد برنامه نظارت بر فعاليت -167-5جدول 

 تعداد عنوان

 10 اي هاي بهداشت حرفه شركت

 3 هاي طب كار شركت

 3 مراكز تخصصي طب كار

 7 مراكز طب كار دولتي

 9 پزشكان طب كار در مطب

 10 يكار پزشكان شاغل در واحد

 69 بر مراكز ارائه خدمات طب كار بازديد و نظارت
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در خصاوص آماوزش ارائاه نماوده اسات و تنهاا        1395در ساال   گياري را  فعاليت چشام اي،  از طريق واحد مهندسي بهداشت حرفهدانشگاه 

اي  موضوعات تخصصي بهداشت حرفه زمينهدر مطابق جدول زير  *يا همايش و كارگاه كشوري و منطقه 7دانشگاهي است كه در اين سال 

 شامل موارد ذيل برگزار نمود:
 1395در سال  هاي آموزشي تعداد برگزاري همايش، سمينار و كارگاه -168-5جدول 

 تعداد عنوان

 2 ريهمايش كشو

 1 همايش استاني

 4 اي و ...( برگزاري كارگاه )كشوري/ منطقه

 12 اي شاغل در صنايع كارشناسان بهداشت حرفه جلسات آموزشي فصلي

 41 جلسات آموزشي ماهانه

 :برگزارشدههاي  ها و همايش *: فهرست كارگاه
 روزه طب كار همايش كشوري سه .1

 كارگري نمونه هاي بهداشت روزه انتخاب خانه همايش كشوري يك .2

 روزه گراميداشت روز جهاني ايمني و سالمت كار همايش يك .3

اي وياااژه كارشناساااان  زرساااي بهداشااات حرفاااهكارگااااه كشاااوري دوروزه ساااامانه جاااامع با .4

 ها مسئول برنامه استان

آور محااايط كاااار وياااژه كارشناساااان مسااائول  كارگااااه كشاااوري دوروزه پرتوهااااي زياااان .5

 ها برنامه استان

كارگاااه كشااوري دوروزه صاادا و كنتاارل آن در صاانعت ويااژه كارشناسااان مساائول برنامااه     .6

 ها استان

لي وياااژه كارشناساااان باااازرس بهداشااات اي چهاااارروزه ارگوناااومي شاااغ كارگااااه منطقاااه .7

 اي استان تهران حرفه

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

گياري و دسترساي آناليان ساطوح مختلاف       ، گازارش ليوتحل هيتجز، ثبت، يروزرسان بهمركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع در جهت 

 خادمات جامعاه ساالمت   اي و طب كار در سطح معاونات بهداشات و مراكاز     هاي بهداشت حرفه ليتاطالعات مربوط به فعا هيبه كلنظارتي 

 1395در ساال   اي و طب كار نموده است كاه  اندازي سامانه جامع مديريت بازرسي بهداشت حرفه تحت پوشش در سطح كشور اقدام به راه

 در اين خصوص اقدامات زير انجام پذيرفته است:
 

  و مركز بهداشت جنوب در سامانه. يشهر، شهرر كارگاه تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان اسالم 30106ثبت مشخصات 

  طب كار كار )سالمت  يها تحت پوشش و شركت خدمات جامعه سالمتاي مراكز  درصد كارشناسان بهداشت حرفه 100آموزش

 (يا و بهداشت حرفه

 اي دانشگاه بهداشت حرفهرشناسان كا هاي تحت پوشش توسط از كارگاه  مورد بازرسي 13654 ثبت 

  مجوز طب كار  يطب كار، پزشكان مطب دارا ي، مراكز تخصصخدمات جامعه سالمتآموزش پزشكان طب كار شاغل در مراكز

 نفر(. 40فعاليت )مجوز  يدارا يكار يشركت خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات طب كار و پزشكان واحدها

   مجوز يتوسط پزشكان طب كار دارا در سامانه شده انجامثبت معاينات 
 

 

 هاي عدالت در سالمت(: ثبت حوادث ناشي از كار )شاخص
 

 1395در سال  هاي عدالت در سالمت تعداد ثبت حوادث ناشي از كار از سري شاخص -169-5جدول 

 تعداد عنوان

 350 خدمات جامعه سالمتناشي از كار توسط مراكز  شده ثبتحوادث 
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 المتس یآموزش و ارتقا
 1395در سال  1سالمت  ارتقايها و اقدامات واحد آموزش و  فعاليت -170-5جدول 

 گروه هدف ]نفر[ گيرندگان آموزش جلسات تعداد برگزاري شكل عنوان فعاليت عنوان كلي برنامه

 يتوانمندساز

مديران و 

 كارشناسان

 ن سالمتيو مراقب

 نفر 946 30 حضوري() كارگاه آموزشي ار(يو گروه خود يو اجتماع ي، سازمانيفردمراقبتي )خود 
ها  كارشناسان آموزش سالمت ستاد شبكه-ران يمد

 يطين سالمت و كاركنان محيو مراقب

 يخود مراقبت ين برايمراجع يتوانمندساز -

 يخود مراقبت يم و مبانيمفاه -

 در محل كار يخود مراقبت -

 ها ياريسالمت شوراها و شورا ارتقاء يمشاركت ياتيعمل يزير برنامه -

 - الكترونيكي: -غيرحضوري

 نفر 850

 يبه واحد آزمون ضمن خدمت معرف

 شدند

ها و  كارشناسان آموزش سالمت ستاد شبكه، رانيمد

 يطين سالمت و كاركنان محيمراقب

ارتقاي سواد 

 بهداشتي

 هاي آموزشي تهيه رسانه
 تيراژ(چاپي )هاي  تهيه رسانه

 ستندا –بنر  پوستر و تراكت پمفلت و بروشور

 تيراژ نوع تيراژ نوع تيراژ نوع عموم مردم

84 140477 4 1777 20 117 

 عموم مردم زريت 4 هاي نمايشي براي مترو تهيه رسانه

 ها: نيكمپ

 سرطان -

 ه سالميتغذ -

 تيهپات -

 ابتيد -

ر سالمت يبرنامه سف -

 دانشجويي

 ميمن برانين ايكمپ -

 سالمت مردان -

 سالمت زنان -

 اتيهفته بدون دخان -

 عموم مردم نفر 19105 جلسه 639 كالس آموزشي

 نفر 500 1 برگزاري همايش
ها و  معاونت و شبكه مديران و كارشناسان ستاد

 كاركنان واحدهاي محيطي

، مشاوره و غربالگري و اتوبوس مشاوره و يرسان اطالعهاي  برپايي ايستگاه

 ييمايراهپ
 عموم مردم جشنواره غذا 10و  يرسان ستگاه اطالعيا 6

 عموم مردم يد يو يد 100،بنر 44، تراكت 1750 ،پمفلت 7600 ،پوستر 1410 هاي آموزشي چاپي توزيع انواع رسانه
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 1395در سال  1سالمت ها و اقدامات واحد آموزش و ارتقاي  فعاليت -170-5ادامه جدول 
 گروه هدف گيرندگان ]نفر[ آموزش داد جلساتتع شكل برگزاري عنوان فعاليت عنوان كلي برنامه

 ارتقاي سواد بهداشتي
آموزش توسط 

 واحدهاي محيطي

موضوعاتي در رابطه با خود مراقبتي در: بهداشت روان، بهداشت خانواده، 

 ... ها، كودكان، سالمندان و بهداشت محيط، تغذيه، بيماري

شش دانشگاه و خانوارهاي در منطقه تحت پو تعداد فراگير تعداد جلسات

مراجعين به مراكز محيطي ارائه خدمت و سفيران 

 سالمت خانواده
 نفر 116330 12847

 نفر 120540 جذب و آموزش سفير سالمت خانواده
عنوان سفير  از هر خانواده يك نفر واجدالشرايط به

 بيند شده و آموزش الزم را مي سالمت انتخاب

هاي حامي سالمت و  توسعه محيط

 بخشي برونوزش آم

هاي واگير و  موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده، بهداشت محيط، تغذيه، بيماري

 غير واگير، سالمت كودكان و ...

مددجويان كميته امداد، مربيان بسيجي، مربيان و  تعداد فراگير تعداد جلسه

 نفر 40611 519 ها، طالب خواهر مديران مهدكودک

 كارگاه 10 مراقبتي سازماني و اجتماعيخود 
343 

 سازمان، مدرسه و شوراياري

هاي شهر و روستاي  ها، مدارس و شوراياري سازمان

 تحت پوشش

 دانش آموزان تمامي مقاطع نفر سفير جذب و آموزش داده شد 53123 آموزي تربيت سفير سالمت دانش

 در تمامي مقاطع معلم 730 آموزي( شتربيت مربي برنامه سفير سالمت دانمعلمان )آموزش 

 _ نفر 2955 سفير سالمت دانشجويي دانشجويي

 توسط ساير واحدها همپوشاني دارند و امكان تفكيك اين موارد از يكديگر نبوده است. صورت گرفتههاي  و فعاليت شده ارائههاي  بخشي از آمارهاي اين جدول با آموزش -1
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بهداشالت و درمالان    يهالا  جالاد شالبکه  يه سالالمت بالا ا  يادغام آموزش در خدمات اول نهدر زمي شده انجاماهم اقدامات 

 :الگو عنوان به يآموزش

 

  و ساتاد معاونات بهداشات از طرياق      خادمات جامعاه ساالمت   مراكز شده به  درصد دانشجويان كارورز و كارآموز معرفي 100پذيرش

 شجويان مقاطع مختلف.استفاده از بستر شبكه بهداشت دانشگاه براي ارائه آموزش دان

 :انطباق فيلد آموزشي با استانداردهاي شبكه بهداشت آموزشي در حد مطلوب از طريق 

 

جلساه   يبرگازار (هااي آموزشاي   هاي آموزشي و استفاده از عرصه نفعان، جهت چگونگي اجراي شبكه تشكيل جلسات هماهنگي با ذي .1

 نينشاده طارف   ديا انتظاارات ق  ايا ناماه   دربندهاي تفاهم يهامات احتمالاب يساز شفاف با هدفنامه  تفاهم يجهت بحث در خصوص محتو

 )نامه تفاهم

 يآموزش يها دانشجو در عرصه رشيهاي مربوط به پذ فلوچارت يطراح .2

 هاي آموزشي بهداشت هاي متقاضي استفاده از عرصه عقد توافقنامه بين معاونت بهداشت و دانشكده .3

 تجهيزات موجود ن امكان استفاده فراگيران از وسايل وايجاد شرايط و امكانات الزم، فراهم كرد .4

 تأمين فضاي فيزيكي موردنياز، تهيه تجهيزات اوليه موردنياز .5

 اي و رعايت نكات اخالقي اي و پوشش حرفه نامه رفتار حرفه تدوين آيين .6

 هاي متقاضي هها و دانشگا هاي دانشكده رجوع با مشاركت فوكال پوينت موازين شرعي و مفاد طرح تكريم ارباب .7

 رساني در خصوص رعايت ساعات آموزشي اطالع .8

 تحويل گرفتن سرفصل و برنامه مدون آموزشي از دانشكده، تحويل گرفتن اسامي فراگيران دو هفته قبل از شروع دوره .9

 هاي آموزش همكاري و مشاركت در آموزش عملي و ارزشيابي دانشجويان كارورز و كارآموز در عرصه .10
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 درمانی بهداشتی یها در شبكه یزات پزشكدارو و تجهي
 

 از:اند  عبارت 1395در طول سال هاي تابعه  هاي دانشگاه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي شبكه اهم فعاليت

 

 تحت پوشش مدارس ياريجهت طرح آهن  سولفات فومارات وقرص فروس  عدد 1694400ع تعداد يتوز و نيتأم .1

 تحت پوشش مدارس 3د ن يتاميو نيتأمجهت  3د پرل  عدد 1314000ع يتوز و نيتأم .2

مادران  يها مكملع يو توز نيتأم وزارت متبوع شامل: يها برنامه يسن يها گروه يها ه مكمليدرصد كل 100ع يو توز نيتأم .3

 ، سالمندانساالن ميانجوانان و  نوجوانان، يسن يها ر دو سال، گروهيباردار، كودكان ز

 هيدريح تربتت از دانشگاه يكامپوز 100و د اچ يلنت و اسيشور سيف 800،يسالكير پروفيخم 48000افت يدر .4

 يخراسان شمال لوم پزشكيدانشگاه ع شوريفرز ف 2000افت يدر .5

 كاشان زشكيپ لومدانشگاه ع ور ازيت كيال 15و آمالكپ  450افت يدر .6

 تابعاه  يهاا  از شابكه ين نيتأمر خصوص قلم د 765مل بر تحواله انبار مش 175صدور  و 471 بر انبار مشتملد يرس 116 صدور .7

ها و پيشگيري( و  مكملخانواده ))ايدز، سل، ماالريا و ...( داروهاي بهداشت  ها يماريب يمشتمل بر دريافت و توزيع داروها

 ساير اقالم

 از طريق سايت دانشگاه رساني اطالع براي« مصرف دارو  درباره ينكات»پوينت ه پاور يته .8

 و ارسال گزارش آن به دانشگاه يانبارگردانانجام   .9

 يشبكه ر يها در داروخانه ييافزار نسخ دارو شدن دو برنامه نرم ييز و اجرايتجه .10

 عه معاونت بهداشت:تاب خدمات جامعه سالمتهاي مراكز  از نسخ داروخانه WHOهاي  استخراج شاخص .11

 68/3: در هر نسخه اقالم نيانگيم الف:

 9/57 :کيوتيب يآنت کيحداقل  ينسخ دارا درصد ب:

 83/36ي: قيتزر قلم کيحداقل  يدرصد نسخ دارا ج:

 85/20ي: قيتزركورتيکوستروئيد  قلم کيحداقل  يدرصد نسخ دارا د:
 

 1395در سال  بازديدهاي اختصاصي واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي -172-5جدول 

 نام شبكه

 مات جامعه سالمتخدمركز  پايگاه سالمت و مركز فاقد داروخانه خانه بهداشت
 ستاد

 شبكه
 توسط كارشناس

 مسئول واحد 

 توسط

 كارشناس واحد

 توسط كارشناس

 مسئول واحد 

 توسط كارشناس

 واحد 

 توسط كارشناس

 مسئول واحد 

 2 3 7 - 4 3 شهر شبكه بهداشت اسالم

 2 5 13 4 - 1 مركز بهداشت جنوب تهران

 2 1 14 1 2 2 يشبكه بهداشت شهرر

 6 9 34 5 6 6 جمع كل
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 1395در سال  توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي شده ارائههاي  هاي آموزش كالس -173-5جدول 

 تعداد

 جلسات

 كل

گيرندگان  آموزش

 نفر[]

 گروه هدف عناوين

11 283 
، يردارو باا  يردهيمجااز در شا   يو كودكاان، داروهاا   يهاا در دوران بااردار   نال، مكمال يواژ يها عفونت يدارودرمان

و نحاوه   ياي ت بهورزان در خصوص مسائل دارويفعال يراهنما، يالغر يها در منزل و مسافرت، مكمل ازيموردن يداروها

كار با  يمنيو نكات ا يزات پزشكيون تجهيبراسيو كال يفيكنترل ك يمبان رانه،يشگينگهداشت پو متمم،  ييمحاسبه دارو

و نگهداشات دساتگاه فشارسانج و     ي، آماوزش كااربر  ير پزشاك ح ابازا ي، نگهداشت صاح يكيالكتر يزات پزشكيتجه

 ن سالمتيآموزش مراقب، سالمندان يها ابت، مكمليد ي، دارودرمانيزات پزشكيون تجهيزاسيلياستتوسكوپ، استر

هاااااي  داروسااااازان و تكنسااااين

دارويي، مسئولين فني مراكز فاقد 

هاااي مركااز   داروخانااه و پايگاااه 

 62 3 بهداشت جنوب

، ك(يا وتيب يمصارف خودسارانه آنتا    هاا و  كيا وتيب يآنتل درمان يت تكميهماها ) كيوتيب يح آنتيو صح يرف منطقمص 156 3

 ن سالمتيآموزش مراقب، آموزش دارونامه بهورز

هاي دارويي  نداروسازان و تكنسي

 40 1 ريو بهورزان شبكه شهر

3 95 

 (يكيوتيب يآنتكتاب مقاومت ) مه،يب كسورات نسخ يو بررسمت زدن داروها يق نحوه د،يدارونامه جد

 ن سالمتيآموزش مراقب

هاي دارويي   داروسازان و تكنسين

بهاااااورزان و اعضااااااء جدياااااد 

هاااي مشاااركتي دولتااي و   پايگاااه

مراكااز باادون داروخانااه شاابكه    

 شهر اسالم

1 10 

 مجموع 646 22

 

 

 1395در سال  تحت پوشش خدمات جامعه سالمتهاي داير در مراكز  بهداشتي پيچيده شده در داروخانهتعداد نسخ درماني و  -174-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هاي فعال تعداد داروخانه

 جهت سهولت دسترسي بيماران

 تعداد نسخ

 بهداشتي درماني

 56703 189708 14 شهر اسالم

 24333 62361 8 جنوب تهران

 13037 24968 7 يشهرر

 94073 277037 29 مجموع

 
 

 1395در سال  ز شدهيسالمت و خانه بهداشت تجه يها گاهيو پا تعداد مراكز -175-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
خدمات جامعه مركز 

 سالمت
 خانه بهداشت سالمت گاهيپا

 1 1 2 شهر اسالم

 - 6 6 جنوب تهران

 - 7 6 يشهرر

 1 14 14 مجموع
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 مهربان یها دست یطرح جهاد

 ويزيت رايگان بيماران در مناطق حاشيه محروم تهران
 اهداف طرح:

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

 نت مردم و ارتقاي دسترسي و در صورت نياز ارجاع به سطح باال.ترين مكان سكو ارائه 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 سطح فرهنگ 

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

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

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

 هاي بهداشتي و درماني. آشنايي دانشجويان پزشكي با شبكه 

 عه.هاي آموزشي كاركنان در سطوح جام گسترش فرصت 

 هاي مهربان: چرخه ويزيت بيماران در طرح دست

 

 
 

 

 

 

 

 طرح: اجراي نحوه
 مهربان: يها دست يچهار دوره از طرح جهاد يبرگزار -

 .برگزار شد يفصل صورت به 1395و اسفند  1395 آذر و 1395 مهر و 1395مرداد  يها تاريخ در مرحله در چهار 1395در سال  طرح اين

 07/05/1395اسالمشهر و مركز امام صادق از جنوب در تاريخ  توابع از ريالغدمركز  و يشهرر توابع از ام دشتيق و آباد حسن در مركز مرحله دهم 

  اسالمشاهر و مركاز اماام صاادق از جناوب در تااريخ        تواباع  از ريالغاد مركاز   و يشاهرر  تواباع  از ام دشات يا ق و آبااد  حسان  در مركاز  ازدهميمرحله

08/07/1395 

 از جناوب در تااريخ    يد احماد ياسالمشاهر و مركاز شاه    تواباع  از ريالغاد مركاز   و يشاهرر  توابع از ام دشتيق و آباد حسن ر مركزد مرحله دوازدهم

18/09/1395 

 صاادق از جناوب در تااريخ    اسالمشاهر و مركاز اماام     تواباع  از ريالغاد مركاز   و يشاهرر  تواباع  از ام دشات يا ق و آبااد  حسان  در مركز زدهميمرحله س

19/12/1395 

 

ينه، درمان و غربالگری معا 

در سطح اول و  بيماران

 مارجاع به سطح دو

های  مراجعه 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 30الی  1
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 1395در سال  هاي مهربان و اقدامات آنان در طرح دست كننده شركتافراد  -176-5دول ج

 مرحله
پزشكان 

 متخصص

پزشكان 

 يعموم

شده ت يزيماران وتعداد بي

 (يپزشك عموم)

شده ت يزيماران ويتعداد ب

 متخصص()

 تعداد ارجاعات

 2به سطح 

خدمات 

 يكينيپاراكل
 تعداد پرستاران

 74 189 271 1579 2048 6 47 ششم مرحله

 76 257 266 1498 1973 7 47 هفتم مرحله

 78 444 223 1493 3948 11 45 هشتم مرحله

 79 177 240 1386 2524 12 40 نهم مرحله

 307 1067 1000 5956 10493 36 179 جمع

 
 

 1395در سال  هاي مهربان در طرح دست كننده شركتكل نيروهاي انساني  -177-5جدول 

 تعداد نيروهاي مشمول طرح

 179 پزشكان متخصص

 36 پزشكان عمومي

 307 پرستار

 3611 منشي

 4133 جمع كل

 

 

 

 مديريت و کاهش خطر باليا
 

 1395در سال  هاي عملكردي مديريت و كاهش خطر باليا در دانشگاه صشاخ -178-5جدول 

 مقدار عنوان شاخص عنوان برنامه

 مراكز شهري درصد 89 شهري خدمات جامعه سالمتانجام ارزيابي خطر باليا مراكز  ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي

 مراكز شهريدرصد  100 شهري خدمات جامعه سالمتشده مراكز  هاي عملياتي انجام امهانجام برن (EOPفوريتي )هاي عملياتي  تدوين و اجراي برنامه

 درصد 100 هاي فصلي مخاطرات گزارش تدوين و اجراي برنامه مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا

 نشده زيتجه يشده ول عيينت EOC خدمات جامعه سالمتهاي هدايت بحران مراكز  تجهيز اتاق (EOCبحران )هاي هدايت  ايجاد و تجهيز اتاق

 درصد خانوارهاي مراكز شهري 15 منطقه بندي و آموزش خانوارها ارزيابي و آموزش خانوار براي باليا
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 :پژوهش يهدفمندساز

 و نظام سالمت يقات بهداشتيتحق يل شورايتشك 

 طرح  45اطالعات و  يآور و درخواست جمع ييطرح دانشجو 119 يبررسHSR  شده از سطح وزارت بهداشت  طرح ارجاع 17و

 يدرمان و آموزش پزشك

 يها درصد از طرح 26ب يتصو HSR  يداور يازمند اصالح براياعتبار و ارسال موارد ن نيتأمجهت 

 تهران يحوزه سالمت و بهداشت دانشگاه علوم پزشك يپژوهش يها تياولون ييتع 

 حوزه معاونت بهداشت يبهداشت يها تياولوها در خصوص  قات و معاونتيها، مراكز تحق دانشكده هيبه كل يرسان اطالع 

 ه يتهRFP گروه اول يپژوهش يها تياولو يبرا 

 قات يتحق يشورا يمتوال دو جلسهمعاونت بهداشت در  يپژوهش يها تياولو يدر راستا يت ماليحما يمتقاض يها طرح يبررس

 يبهداشت

  حوزه معاونت بهداشت يت پژوهشيلووا 19كامل از  يت ماليحما ياست محترم دانشگاه در راستايال بودجه از ريارد ريليم 5جذب 

 شدن  ييكه در مراحل نها 1395 يال 1394معاونت بهداشت پس از طرح تحول سالمت در سال  يپژوهش يها تياولومجدد  نييتع

 است.

 1395در سال  معاونت بهداشت HSR هاي  طرح -179-5جدول 

 يها تعداد طرح

 HSR يقاتيتحق

 يارسال يها طرح تعداد

 از وزارت متبوع

 اطالعات يآور جمع يتعداد تقاضا

 يمطالعات يها رحجهت ط

 ن معاونتيدر مراكز تابعه ا

45 17 86 

 

file:///C:/Users/3010/Desktop/خلوت%20کردن%20دیسک%20تاپ/سالنامه%20آماری/سالنامه%20نوجوانان%20جوانان%20ومدارس-%2096/گزارش%204%20ساله/ykujqvktlvcfimwk.pdf
file:///C:/Users/3010/Desktop/خلوت%20کردن%20دیسک%20تاپ/سالنامه%20آماری/سالنامه%20نوجوانان%20جوانان%20ومدارس-%2096/گزارش%204%20ساله/wspbvwajmyrplsgt.pdf
file:///C:/Users/3010/Desktop/خلوت%20کردن%20دیسک%20تاپ/سالنامه%20آماری/سالنامه%20نوجوانان%20جوانان%20ومدارس-%2096/گزارش%204%20ساله/wspbvwajmyrplsgt.pdf
file:///C:/Users/3010/Desktop/خلوت%20کردن%20دیسک%20تاپ/سالنامه%20آماری/سالنامه%20نوجوانان%20جوانان%20ومدارس-%2096/گزارش%204%20ساله/wspbvwajmyrplsgt.pdf
file:///C:/Users/3010/Desktop/خلوت%20کردن%20دیسک%20تاپ/سالنامه%20آماری/سالنامه%20نوجوانان%20جوانان%20ومدارس-%2096/گزارش%204%20ساله/wspbvwajmyrplsgt.pdf
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 بهداشت و درمان یها شبكه یعمليات یواحدهابا  یآشناي
 

 :از اند عبارتواحدهاي عملياتي تحت پوشش دانشگاه 

 
 

 در مناطق شهريموجود واحدهاي عملياتي  -1

 مركز( 248)

 191 پايگاه سالمت شهري 

 57  يشهر خدمات جامعه سالمتمركز 
 

 

 روستايي شهريدر مناطق موجود واحدهاي عملياتي  -2
 8  روستايي شهري خدمات جامعه سالمتمركز 

 3  روستايي شهريروزي  شبانه خدمات جامعه سالمتمركز 

 

 

 واحدهاي عملياتي موجود در مناطق روستايي -3

 مركز( 76)

 46 خانه بهداشت 

 16 پايگاه سالمت روستايي 

 14  تاييروس خدمات جامعه سالمتمركز 

 

 

 موجود دهنده خدمت ساير واحدهاي ارائه -4

 1  تسهيالت زايمانيمركز 

 1   المللاي اماام    مساتقر در فرودگااه باين    پايگاه مراقبات مارزي

 خميني )ره(

 9  بهداشت جنسي هاي رفتاري،  بيماريدر زمينه مركز مشاوره

 و بارداري

 

 هاي اوليه سالمت در مناطق روستايي: واحدهاي ارائه مراقبت -1

 خانه بهداشت: -الف

 ويژه بهجغرافيايي ]شرايط  به بسته كه كشور است بهداشتي و درماني هاي شبكه نظام در خدمت ارائه واحد ترين ابتدايي بهداشت خانه

هاي بهداشت با رعايت شرايط دسترسي جغرافيايي و  خانهدارند.  خود خدمات پوشش در را روستا چند يا يك جمعيت، امكانات ارتباطي[ و

در نظر يك بهورز مرد  ونفر جمعيت يك بهورز زن  1200تا باشند.  نفر( مي 3500تا  500)نفر  1200 متوسط براي حدود طور بهرهنگي ف

 .است متغير ها آن و جمعيت پوشش تحت روستاهاي پراكندگي به توجه با بهداشت خانه يك بهورزان شود و تعداد گرفته مي
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 هداشت در بسته خدمات سالمت سطح اول آمده است كه شامل:هاي ب شرح وظايف بهورزان در خانه
 

 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت 

  تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس ازنظرشناسايي جمعيت تحت پوشش 

 انجام سرشماري جمعيت تحت پوشش 

 شناسايي عوامل و مشكالت اثرگذار بر سالمت در منطقه 

  ت اثرگذار بر سالمت افرادمشكال ازنظرشناسايي جمعيت تحت پوشش 

 شرح خدمات بر اساسها و ...  تشكيل پرونده و ثبت دفاتر، فرم 

 ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش بر اساس شرح خدمات 

 هاي ابالغي دستورالعمل بر اساسهاي بهداشت  آوري اطالعات مربوط به شاخص بازديد و جمع 

  هاي ابالغي ها و دستورالعمل برنامه سبر اسا بر اساسآموزش و توانمندسازي جامعه 

 هاي هدف هاي خدمت گروه مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته 

  كاري تيروئيد مادرزادي و ...( غربالگري كمخدمات )شرح  بر اساسغربالگري افراد 

 بااردار، پيشاگيري و درماان سال، مراقبات      ساازي، مراقبات ماادر     شامل: مراقبات اطفاال، ايمان   خطر ) پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرق

و  زودهنگاام سارطان روده بازرگ، تشاخيص     ازنظار و ارزياابي افاراد    زودهنگامو چاقي، تشخيص  وزن اضافهو پيشگيري و كنترل  ساالن ميان

 سرطان پستان و ...( ازنظرارزيابي افراد 

  بار   كننادگان  مراجعاه باراي   موردنيااز اجرايي و باليني و ارائاه خادمات   به سطح باالتر در صورت لزوم بر اساس راهنماي  كنندگان مراجعهارجاع

 دريافتي از سطوح باالتر بازخورداساس 

 پيگيري موارد ارجاع 

  از سطوح پذيرنده ارجاع بازخورددريافت 

 هاي ابالغي دستورالعمل بر اساسهاي الزم  بررسي سالمت محيط و توصيه 

 روستاي اصلي و قمر خانگي غير هاي خانگي و بررسي و شناسايي كارگاه 

  ها و تكاليف محوله ها، دستورالعمل صحيح، دقيق و به هنگام بر اساس فرم گزارش دهيثبت و 

 پايگاه سالمت روستايي:-ب

تغيير خدمات و ساختار ارائه خادمت در آناان باه ايان      به دليلكه  است شده تبديلپايگاه بهداشت روستايي  درواقعپايگاه سالمت روستايي 

هااي بهداشات    بايست خانه ياا خاناه   نفر( باشد، مي 8000تا  4000بيشتر )نفر يا  4000چنانچه، جمعيت يك روستا  وان تغيير نام يافته است.عن

 موجود به پايگاه سالمت روستايي تبديل شوند و اگر تاكنون به هر دليلي اين روستا فاقد خانه بهداشت بوده است، براي ايان روساتا، پايگااه   

روستايي يا يك مركز  خدمات جامعه سالمتتوانند تحت پوشش يك مركز  هاي سالمت روستايي مي روستايي ايجاد گردد. پايگاهسالمت 

تاا   4000نفار )  4000هاي سالمت روستايي با جمعيات   نيروي انساني پايگاه ( باشند.روستايي شهرياصطالحاً شهري ) خدمات جامعه سالمت

نفر، يك مراقب( و ياك خادمتگزار خواهاد باود كاه ياك نفار از ماراقبين          2500تا  2000هر خانواده )ت نفر( شامل دو مراقب سالم 8000

نفار ياك مراقاب ساالمت باه تشاكيالت پايگااه         2500تا  2000رشته مامايي باشد و به ازاي اضافه شدن هر  آموخته دانشسالمت حتماً بايد 

رشاته ماماايي    آموخته دانشنفر يا بيشتر باشد، بايد دو نفر از آنان  4سالمت پايگاه  سالمت روستايي اضافه خواهد شد. چنانچه تعداد مراقبين

هااي ساالمت شاهري خواهاد باود و باه شاكل فعاال ارائاه           هاي سالمت روستايي مانند بسته خدمت پايگاه در پايگاه شده ارائهخدمات  باشد.

 خواهند شد.
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 روستايي: خدمات جامعه سالمتمركز  -ج

تغييار خادمات و    باه دليال  باشاند كاه    روستايي تغيير يافتاه ماي   خدمات جامعه سالمتمراكز  درواقعروستايي  امعه سالمتخدمات جمراكز 

روستايي با رعايت شرايط دسترساي جغرافياايي    خدمات جامعه سالمتمراكز  اين عنوان تغيير نام يافته است. ساختار ارائه خدمت در آنان به

 خدمات جامعه سالمتشوند و نيروهاي شاغل در مراكز  اندازي مي نفر( راه 12000تا  4000نفر ) 8000دود حمتوسط براي  طور بهو فرهنگي 

شود و باه ازاي هار    نفر و با افزايش جمعيت به تعداد پزشكان اضافه مي 4000از: يك نفر پزشك به ازاي جمعيتي حدود اند  عبارتروستايي 

رعايات دسترساي جغرافياايي، ياك      شارط  باه روساتايي   خدمات جامعاه ساالمت  چند مركز هزار نفر جمعيت تحت پوشش يك يا  20تا  12

و پرساتار و بهياار    پزشاك  دنادان شناسي باليني( و يك كارشناس تغذيه حضاور خواهناد داشات و     با اولويت روانروان )كارشناس سالمت 

 خادمات جامعاه ساالمت   در مراكاز   شاده  ارائهخدمات  اي و ... بر اساس جمعيت تحت پوشش مشخص خواهد شد. بهداشت محيط و حرفه

 روزي: روستايي غير شبانه

 هاي سالمت روستايي هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي در نظر گرفته شده براي جمعيت تحت پوشش خانه ناظر بر ارائه مراقبت 

 مجري برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي 

  و ساير اعضاي تيم سالمت توسط پزشك عمومي ارائه قابلدسترسي به خدمات 

 دسترسي به خدمات پرستاري 

  كيلومتر در خارج از مركز 5با فاصله حداكثر  115دسترسي به اورژانس 

  روزي( با فاصله زماني كمتر از نيم ساعت بيمارستان يا مركز شبانهبستري )دسترسي به مركز ارائه خدمات 

  خدمت از آزمايشگاه طرف قرارداد با فاصله زماني حداكثر نيم ساعتدسترسي به خدمات آزمايشگاهي در داخل مركز يا خريد 

  هزار نفر جمعيات پوشاش ياا در خاارج از مركاز باا فاصاله زمااني          10داشتن  شرط بهدسترسي به خدمات سالمت دهان و دندان در داخل مركز

 حداكثر نيم ساعت

 دسترسي به خدمات سالمت محيط و كار 

 دسترسي به خدمات دارويي 

 ي به خدمات مشاوره تغذيه و روانشناسي بالينيدسترس 

 

 هاي اوليه سالمت در مناطق شهري: واحدهاي ارائه مراقبت -2

 پايگاه سالمت شهري: -الف

نفر( با نيروي شاغل: كاردان/كارشناس مراقاب   12500متوسط براي جمعيت منطقه )هزار نفر در  20تا  5هر  به ازايتراكم جمعيت  بر اساس

ها/كارشناساان   نفر جمعيت تحت پوشش، يك نيرو، حاداقل ياك و ترجيحااً دو نفار از كااردان      2500تا  2000به ازاي هر )خانواده سالمت 

شاود. در ايان واحاد،     انادازي ماي   بايد مرد باشاد( توساط طارف قارارداد راه     ها آنمراقب سالمت خانواده بايد ماما باشند و حتماً يك نفر از 

جامعاه  گاردد. در پايگااه    اي همه افراد جامعه تحت پوشش در قالب بساته خادمات ساطح اول ارائاه ماي     هاي جاري بر خدمات فعال مراقبت

 از: اند عبارتشود كه كليات آن در بسته خدمت آمده است و شرح آن  براي جمعيت و منطقه تحت پوشش انجام مي سالمت خدمات

 اي و ثبت اطالعات سرشماري ساالنه/ دوره 

  ها در منطقه خدمت توسط ساير بخش دهنده ارائهشناسايي واحدهاي 

 شناسايي كامل منطقه و رسم نقشه آن 

 تشكيل پرونده سالمت خانوار 
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  با استفاده از داوطلبين، ارسال پيامك، تلفن و ... و پيگيري درب منزل(ها ) آنارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش و پيگيري 

 داوطلباان ساالمت محاالت، داوطلباان متخصاص،      جامعاه ) با ارتقااي ساالمت خاود، خاانواده و     هاي مرتبط  تشويق جامعه به مشاركت در برنامه

 ، خيرين(نهاد مردمهاي  شوراها، سازمان

 مراقبتي اجراي برنامه خود 

 آموزش بهداشت عمومي 

 تشكيل شوراهاي محلي بهداشت 

 مراقبت از زنان باردار و سالمت باروري 

 و سالمندان ساالن مياننوجوانان، جوانان،  هاي سني شامل: كودكان، مراقبت از گروه 

 اي آموزش و مراقبت تغذيه 

 بهداشت مدارس 

 سالمت دهان و دندان 

  و  سااالن  مياان سازي، مراقبت ماادر بااردار، پيشاگيري و درماان سال، مراقبات        شامل مراقبت اطفال، ايمنبيماران )بيماريابي و مديريت بيماري و

و ارزياابي افاراد    زودهنگاام سارطان روده بازرگ، تشاخيص     ازنظرو ارزيابي افراد  زودهنگام، تشخيص و چاقي وزن اضافهپيشگيري و كنترل 

 سرطان پستان و ...( ازنظر

 در بسته خدمت شده ارائههاي  انجام خدمات درماني در حوزه اختيارات و آموزش 

 هاي اجتماعي فعال در منطقه همكاري با ساير بخش 

 مديريت خطر باليا 

 بار اسااس  ، سالمت محايط و كاار و ...   پزشك دندانو كارشناسان تغذيه، سالمت روان،  خدمات جامعه سالمتبه پزشك مركز  خدمات ارجاع 

 بسته خدمت

 شهري: خدمات جامعه سالمتمركز  -ب

و سااختار   باشند كه به دليل تغيير خادمات  شهري تبديل يافته مي خدمات جامعه سالمتمراكز  درواقعشهري  خدمات جامعه سالمتمراكز 

شهري با رعايت شارايط دسترساي جغرافياايي و فرهنگاي      خدمات جامعه سالمتشوند. مراكز  ارائه خدمت در آنان به اين عنوان شناخته مي

 50تاا   25جمعيات  ساالمت ) پايگااه   4تا  2اندازي خواهند شد كه به ازاي هر  هزار نفر( راه 50تا  25نفر ) 37500 متوسط براي حدود طور به

 شود. شرح وظايف آن شامل: در نظر گرفته مي خدمات جامعه سالمتنفر جمعيت(، يك مركز  هزار

 در پايگاه سالمت ضميمه(پوشش )نفر جمعيت تحت  12500خدمات معمول پايگاه سالمت براي متوسط  .1

تغذياه و روان، كارشناساان    ( توساط مادير اجراياي، پزشاك، كارشناساان     غيار ضاميمه  اعم از ضميمه و سالمت )هاي  نظارت بر خدمات پايگاه .2

 سالمت محيط و كار و ساير نيروهاي فني شاغل در مركز

هازار نفار( بار اسااس      50تاا   25جمعيات باين   ساالمت ) پايگااه   4تاا   2براي كل جمعيت تحت پوشاش   كننده پشتيباني عنوان بهخدمات ارجاعي  .3

 :استدسترسي مناسب مردم. اين خدمات شامل موارد زير 

  موارد ارجاع شده از پايگاه سالمتخدمات پزشكي به 

  پزشكي روانتوسط متخصصين كودكان، زنان، داخلي و  ارائه قابلدسترسي به خدمات تخصصي 

 خدمات پرستاري 

  درماني رژيمخدمات مشاوره تغذيه و 

 خدمات مشاوره فعاليت بدني 
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 خدمات مشاوره و ترک دخانيات 

 خدمات مشاوره ترک اعتياد و رفتارهاي پرخطر 

 سالمت روان خدمات 

 هاي ساالمت تحات پوشاش و     و واگيردار هدف ارجاع شده از پايگاه غير واگيرهاي  مراقبت و پيگيري مبتاليان يا دارندگان عوامل خطر بيماري

 به سطوح باالتر ها آندر صورت لزوم، ارجاع 

 اي خدمات سالمت محيط و حرفه 

    ،مطاابق بساته خادمت    خاودمراقبتي ) و  خاانواده و جامعاه، شايوه زنادگي ساالم     خدمات جلب مشاركت فعاالنه جامعه در ارتقاي ساالمت خاود

 مشاركت جامعه(

 شود: خدمات زير نيز اضافه مي در صورت ضرورت

  پزشك دنداننفر، يك  15000خدمت دندانپزشكي: به ازاي هر 

  :نفار نياروي    1ي شهرستان وجود دارد فقاط  براي حاشيه شهرهاي بزرگ. وقتي آزمايشگاه مركزآزمايشگاه )نيروي  4تا  1خدمت آزمايشگاهي

نيز بايد در همين  ها يشآزماگيري و انتقال نمونه به آزمايشگاه مركزي را به عهده خواهند داشت و پاسخ  آزمايشگاه در اين مركز وظيفه نمونه

 يابد(. نفر افزايش مي 4ه مستقر باشد، اين تعداد ب خدمات جامعه سالمتمركز به مردم ارائه شود. چنانچه آزمايشگاه در مركز 

 

 :روستايي شهري خدمات جامعه سالمتمركز  -3

 روستايي شهري خدمات جامعه سالمتمراكز  -الف
، مراكاز مساتقر در منطقاه شاهري هساتند كاه       روستايي شهري خدمات جامعه سالمتمراكز يا  روستايي شهري خدمات جامعه سالمتمراكز 

جازو   درواقاع مستقيم در پوشش خاود دارناد.    صورت بهه بهداشت يا پايگاه سالمت روستايي يا خان باواسطهتعدادي از جمعيت روستايي را 

شاهري كاه باه     خادمات جامعاه ساالمت   به آنان تعلق دارد. همچناين مراكاز    روستايي شهريشوند و اصطالح  مراكز سالمت شهري ثبت مي

تلقاي   روساتايي  شاهري  خدمات جامعه سالمتدهند، نيز مركز  ه ميشناس باليني ارائ جمعيت روستايي خدمات مشاوره تغذيه و مشاوره روان

 شوند. مي

 روزي: غير شبانه روستايي شهري خدمات جامعه سالمتدر مراكز  شده ارائهخدمات 

 هاي سالمت شهري هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي در نظر گرفته شده براي جمعيت تحت پوشش خانه ناظر بر ارائه مراقبت 

 هزار نفر يا تحت پوشش داشتن خانه بهداشت 20در شهر زير  شدن واقع شرط بهمه پزشك خانواده و بيمه روستايي مجري برنا 

  توسط پزشك عمومي و ساير اعضاي تيم سالمت ارائه قابلدسترسي به خدمات 

 دسترسي به خدمات پرستاري 

  كيلومتر در خارج از مركز 5با فاصله حداكثر  115دسترسي به اورژانس 

 روزي( با فاصله زماني كمتر از نيم ساعت بيمارستان يا مركز شبانهبستري )ترسي به مركز ارائه خدمات دس 

 دسترسي به خدمات آزمايشگاهي در داخل مركز يا خريد خدمت از آزمايشگاه طرف قرارداد با فاصله زماني حداكثر نيم ساعت 

  هزار نفر جمعيات پوشاش ياا در خاارج از مركاز باا فاصاله زمااني          15داشتن  طشر بهدسترسي به خدمات سالمت دهان و دندان در داخل مركز

 حداكثر نيم ساعت

 دسترسي به خدمات سالمت محيط و كار 

 دسترسي به خدمات دارويي 

  باليني يشناس رواندسترسي به خدمات مشاوره تغذيه و 
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 روزي شهري يا روستايي: شبانه خدمات جامعه سالمتمركز  -ب

نفر  12000روزي روستايي مراكزي هستند كه در مناطق روستايي كه جمعيت تحت پوشش آنان بيش از  شبانه ه سالمتخدمات جامعمراكز 

خدمات بستري ياا   دهنده ارائهو فاصله محل استقرار آنان با خودرو بيش از نيم ساعت با اولين مركز  اند شده واقعاست و در گلوگاه جمعيتي 

كمتر از شاش سااعت   موقت )، قرار دارند. اين مراكز مجهز به دو اتاق بستري استروزي ديگر  مركز شبانه بستري موقت شامل: بيمارستان يا

در  هااي كوچاك خواهناد باود.     نفر، دو تخت بستري موقت زن و مرد(، امكانات احياء قلبي رياوي و انجاام جراحاي    10000و به ازاي هر 

 ساعته ارائه خواهند شد. 24 صورت بهک روزي خدمات پزشکي، پرستاري، پاراكليني مراكز شبانه
 

 تسهيالت زايماني:

انجاام زايماان طبيعاي بادون      منظور به ستان و زايشگاه وجود ندارد، صرفاًواحدهاي تسهيالت زايماني در مناطقي كه امكان دسترسي به بيمار

روزي قارار   حتماً بايد در جوار يك مركز شابانه  . اين واحدهااند شده گرفتهبراي جمعيت تحت پوشش مركز، در نظر  اورژانس ريغعارضه و 

 داشته باشند. اين واحدها مجهز به يك دستگاه آمبوالنس با شرايط اعزام خواهند بود و در زمان اعزام، يكي از ماماهاي شاغل در واحاد، باا  

مورد اعزام مادر بااردار توساط آمباوالنس    مربوط به خود چنانچه  نوبتمادر باردار همراه خواهد شد. همچنين، ماماي تسهيالت زايماني در 

 پيش بيايد، موظف به همراهي كردن با مادر باردار است. 115هاي  فوريت
 

 پايگاه مراقبت بهداشت مرزي:

شوند. اين واحدها نقش سد دفااعي جلاوگيري    هاي زميني و دريايي ايجاد مي هاي زميني، دريايي، هوايي و نيز بازارچه اين واحدها در پايانه

هااي مراقبات بهداشاتي     بندي پايگااه  المللي به عهده دارند. درجه ها به داخل كشور را بر اساس ضوابط و معيارهاي بين كننده از نفوذ بيماري

اهميت پايانه مرزي، حجم جمعيت در حال تردد و زمان فعاليت پايگاه، در چهار سطح ممتاز، درجه يك، درجه دو و درجاه   بر اساسمرزي 

 .استگيرد كه بر اساس نوع درجه نيروي انساني آن متفاوت  سه صورت مي
 

 هاي رفتاري: مشاوره و مراقبت بيماري رفرنسمراكز 

مركز بهداشت شهرستان با بسته خدمت مشاخص باه    زيرمجموعههاي رفتاري مراكزي هستند كه در  مشاوره و مراقبت بيماري رفرنسمراكز 

هااي ناشاي از مشاكالت رفتااري مانناد ايادز، هپاتيات ب و معتاادان          هاي عفوني خاص و بيمااري  يدرمان مراجعين و بيماران مبتال به بيمار

يكي از  كه درصورتيشود.  تا چند شهرستان مجاور هم با رعايت دسترسي ايجاد مي 1هزار نفر جمعيت از  500ازاي پردازد. اين واحد به  مي

 1.اندازي شود تان راهها، مركز استان باشد، بايستي در مركز اس اين شهرستان
 

 
 

 
                                                 

 منابع: - 1

  هااي   گااه  دستورالعمل اجراي فاز اول: مناطق حاشيه، ساكونت ) شهريهاي اوليه سالمت از طريق تقويت شبكه بهداشت و درمان در مناطق  برنامه تأمين و گسترش مراقبت 3نسخه  -شبكهمركز مديريت

 1394 ماه دي(، شهرها( شامل كالن) نفرهزار  50هزار نفر و فاز دوم: شهرهاي باالي  50تا  20غيررسمي شهري و شهرهاي بين 

 1394خدمات سالمت سطح اول ويژه استفاده در شهر، حاشيه شهر و مناطق روستايي، مهر  -وزارت بهداشت 

  1394مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، استانداردهاي شبكه بهداشت و درمان، بهمن 
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 *خدمات جامعه سالمتبه مراجعين مراکز  یسرپايخدمات 

 

رساني در  هاي پشتيبان برنامه تحول بهداشت تغييراتي در نحوه خدمت با اجرايي شدن برنامه ملي تحول در حوزه بهداشت و پروژه 1395سال 

 ازجملاه هااي هادف    در قالب بساته خادمات ساطح اول باراي گاروه     اي از خدمات  خدمت صورت گرفت و مجموعه دهنده ارائهواحدهاي 

هاي اولياه ساالمت    ، سالمندان، مادران باردار و شيرده( در برنامه تأمين و گسترش مراقبتساالن ميان)نوزادان و كودكان، نوجوانان، جوانان، 

راساتا باا اجراياي شادن تشاكيل پروناده الكترونياك         هاي بهداشت داده شد و در ايان  و مناطق روستايي به شبكه ويژه شهرها، حاشيه شهرها

سيب(، هرگوناه فارم كاغاذي از مراكاز،     بهداشت )اندازي سامانه يكپارچه  خدمت و راه دهنده ارائهسالمت براي كليه مراجعين به واحدهاي 

 ( انجام گرفت.سيببهداشت )هاي بهداشت حذف گرديد و كليه آمارهاي استخراجي از سامانه يكپارچه  ها و خانه پايگاه

خادمات  مراكاز   دهاد.  ها را به تفكيك ارائه خادمات سارپايي نشاان ماي     فعال هر يك از شبكه خدمات جامعه سالمتمراكز  180-5جدول 

عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصي زنان و زايمان، تخصصي ي ]پزشك دندانپزشكي عمومي، پزشكي )در سه حوزه خدمات  جامعه سالمت

مراقب سالمت، ماما، بهورز، كارشناس بهداشت روان و كارشناس سالمت )ب كار و تخصصي پوست و مو(، تيم ، تخصصي طپزشكي روان

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

 هاي بهداشت و درمان شبكهو روستايي  شهري روستاييشهري،  خدمات جامعه سالمتمراكز  -180-5جدول 

 1395در سال  به تفكيك ارائه خدمات سرپايي 

 ارائه قابلخدمات 

 ري تهران[جنوب ] شهر اسالم

 شهري
 شهري

 روستايي
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي 
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي
 روستايي

 پزشك

          عمومي
   *     *  *  *  عمومي پزشك دندان

 - - *  - - - - - - متخصص اطفال

 - - *  - - - - - - متخصص پوست و مو

 * - - - - - - * * متخصص طب كار

 - - *  - - - - - - پزشكي روانمتخصص 

 - - *  - -  - *  *  متخصص زنان و زايمان

 خدمت سرپايي پاراكلينيكي

 )آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه(
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 تيم سالمت

  -        مراقب سالمت

          مامايي

  -   -   - - بهورز

          كارشناس بهداشت روان

          كارشناس تغذيه
  سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش دهي بود.بهداشت )ه گردد و در سامانه يكپارچ ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات 

 گردد و قابل گزارش دهي نبود. سيب( ثبت نميبهداشت )گردد ولي در سامانه يكپارچه  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات  * 

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

با توجه به استقرار سامانه سيب به فواصل زماني متعادد در كلياه مراكاز و زماانبري ايان فرآيناد        1395 ده از سامانه يكپارچه بهداشت )سيب( تهيه شده است. در سالاين گزارش بر اساس اطالعات استخراج ش* 



  

1395سالنامه آماري دانشگاه در سال      

بهداشت: پنجمفصل      
 

 

 

 

فناوري اطالعاتمديريت آمار و   

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اتهران، بلوار كش نشاني:
471 

 طالعات دستي دريافتي از معاونت بهداشت مورد تأييد است.كه بر اساس ا 6-5آمار و اطالعات مندرج در جدول  كمتر از تعداد واقعي مراجعه كننده گان ثبت گرديده است. بر اين اساس

بهداشت، شبكه  3هر  خدمات جامعه سالمتبه پزشك و تيم سالمت، توسط مراكز  سرپايينفر مراجعين  2229616مجموعاً  ،1395در سال 

پزشاك   ازآن پاس نفار و   1697877ا است. بيشترين مراجعين مرباوط باه مراقاب ساالمت با      شده ارائه ها آنبه  سرپاييو خدمات  شده پذيرش

 نفر بوده است. 77نفر و كمترين مراجعين هم مربوط به متخصص زنان و زايمان با  270506عمومي با 

خادمات جامعاه   جزئيات آمارهاي پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را در كل مراكز  184-5و  183-5، 182-5، 181-5جداول 

 دهند. و روستايي نشان مي يشهري روستايشهري،  سالمت

 
 1395در سال  خدمات جامعه سالمت مراجعين مراكزسيب( به بهداشت )ارچه پدر سامانه يك شده ثبتشده و  ارائه سرپاييخدمات  -181-5جدول 

 خدمت تعداد اند كه خدمت گرفته يافراد شده ارائه خدمت نوع رديف

 1062208 270506 عمومي يپزشك 1

 8481 5009 عمومي[ي ]پزشك دندان 2

 83 77 زنان و زايمان يتخصص 3

 13419496 1697877 مراقب سالمت 4

 306631 112185 ماما 5

 693124 97881 بهورز 6

 14738 8127 كارشناس بهداشت روان 7

 61965 37954 كارشناس تغذيه 8

 15566726 2229616 جمع كل

 

 
 1395در سال  شهري خدمات جامعه سالمت مراجعين مراكزسيب( به بهداشت )ارچه پدر سامانه يك شده ثبتشده و  ارائه سرپاييخدمات  -182-5جدول 

 تعداد خدمت اند افرادي كه خدمت گرفته شده ارائه خدمت نوع رديف

 713974 177818 عمومي يپزشك 1

 5325 3606 عمومي[ي ]پزشك دندان 2

 83 77 ايمانزنان و ز يتخصص 3

 12165593 1515151 مراقب سالمت 4

 244610 86496 ماما 5

 11984 6533 كارشناس بهداشت روان 6

 49408 30780 كارشناس تغذيه 7

 13190977 1820461 جمع كل
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 مراجعينسيب( به بهداشت )ارچه پدر سامانه يك شده ثبتشده و  ارائه سرپاييخدمات  -183-5جدول 

 1395سال  طي شهري روستايي خدمات جامعه سالمت مراكز در

 تعداد خدمت اند افرادي كه خدمت گرفته شده ارائه خدمت نوع رديف

 157224 41611 عمومي يپزشك 1

 1101 490 عمومي[ي ]پزشك دندان 2

 686331 104126 مراقب سالمت 3

 33020 14041 ماما 4

 200452 29143 بهورز 5

 1811 1100 كارشناس بهداشت روان 6

 9491 5228 كارشناس تغذيه 7

 1089430 195739 جمع كل

 

 

 
 1395در سال  روستايي خدمات جامعه سالمت مراجعين مراكزسيب( به بهداشت )ارچه پدر سامانه يك شده ثبتشده و  ارائه سرپاييخدمات  -184-5جدول 

 تعداد خدمت اند افرادي كه خدمت گرفته شده ارائه خدمت نوع رديف

 191010 51077 عمومي يپزشك 1

 2055 913 عمومي[ي ]پزشك دندان 2

 567572 78600 مراقب سالمت 3

 29001 11648 ماما 4

 492672 68738 بهورز 5

 943 494 كارشناس بهداشت روان 6

 3066 1946 كارشناس تغذيه 7

 1286319 213416 جمع كل
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اختصاص  1395هاي مختلف خدمتي براي سال  اند در حيطه فرادي كه توسط پزشكان خدمت گرفتهبه ارائه تعداد خدمت به ا 185-5جدول 

 خدمات جامعه سالمتدارد. همچنين در ادامه اين گزارش، مطابق جدول راهنماي ذيل اين صفحه به تشريح مجزاي عملكرد ساالنه مراكز 

 ه خواهد شد.ها پرداخت و روستايي براي هر يك از شبكه شهري روستاييشهري، 

 
 1395در سال  هاي بهداشت شبكه خدمات جامعه سالمتكننده به پزشك در مراكز  تعداد خدمت افراد مراجعه -185-5جدول 

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

 پزشكي عمومي

 شهري

 483137 124056 تهران[جنوب ]

 71126 19601 شهر اسالم

 159711 34161 ري

 713974 177818 كل

 روستايي شهري

 29955 5609 تهران[جنوب ]

 18189 7828 شهر اسالم

 109080 28174 ري

 157224 41611 كل

 روستايي 

 49875 9054 تهران[جنوب ]

 37454 12447 شهر اسالم

 103681 29576 ري

 191010 51077 كل

 عمومي() يپزشك دندان

 شهري

 4777 3315 تهران[جنوب ]

 *  *  شهر اسالم

 548 291 ري

 5325 3606 كل

 روستايي شهري

 *  *  تهران[جنوب ]

 *  *  شهر اسالم

 1101 490 ري

 1101 490 كل

 روستايي 

 464 303 تهران[جنوب ]

 *  *  شهر اسالم

 1591 610 ري

 2055 913 كل

سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش دهي بود.بهداشت )گردد و در سامانه يكپارچه  ارائه مي سرپايياين مراكز خدمات  : در 

 گردد و قابل گزارش دهي نبود. سيب( ثبت نميبهداشت )گردد ولي در سامانه يكپارچه  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات  * 

 گردد. ق ارائه نميفو سرپايي: در اين مراكز خدمات  -
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 1395هاي بهداشت در سال  شبكه خدمات جامعه سالمتكننده به پزشك در مراكز  تعداد خدمت افراد مراجعه -185-5ادامه جدول 

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

 تخصصي اطفال

 شهري

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 * * ري

 0 0 كل

 روستايي شهري

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي 

 83 77 تهران[جنوب ]

 * * شهر اسالم

 * * ري

 83 77 كل

 تخصصي زنان و زايمان

 شهري

 83 77 تهران[جنوب ]

 * * شهر اسالم

 * * ري

 83 77 كل

 اييروست شهري

 - - تهران[جنوب ]

 * * شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي 

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 شهري پزشكي تخصصي روان

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 * * ري

 0 0 كل

 سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش دهي بود.بهداشت )يكپارچه گردد و در سامانه  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات 

 گردد و قابل گزارش دهي نبود. سيب( ثبت نميبهداشت )گردد ولي در سامانه يكپارچه  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات  * 

 گردد. فوق ارائه نمي سرپايي: در اين مراكز خدمات  -
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 1395هاي بهداشت در سال  شبكه خدمات جامعه سالمتكننده به پزشك در مراكز  فراد مراجعهتعداد خدمت ا -185-5ادامه جدول 

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

 پزشكي روانتخصصي 

 روستايي شهري

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي 

 - - تهران[]جنوب 

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 تخصصي طب كار

 شهري

 - - تهران[جنوب ]

 * * شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي شهري

 - - تهران[جنوب ]

 * * شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي 

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 * * ري

 0 0 كل

 تخصصي پوست و مو

 شهري

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 * * ري

 0 0 كل

 روستايي شهري

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 روستايي 

 - - تهران[جنوب ]

 - - شهر اسالم

 - - ري

 0 0 كل

 سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارش دهي بود.بهداشت )در سامانه يكپارچه گردد و  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات 

 گردد و قابل گزارش دهي نبود. سيب( ثبت نميبهداشت )گردد ولي در سامانه يكپارچه  ارائه مي سرپايي: در اين مراكز خدمات  * 

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


