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  مقدمهمقدمه
بر عهده معاونت بهداشت  ]ارزيابي، نظارت، اجرا، بازرسي، آموزش، رسيدگي به شكايات و...[كليه امور اجرائي و نظارتي مرتبط با حوزه بهداشت در جامعه

]در هر دو جنبه اعمال حاكميت و نيز اي واحد و در عين حال تخصصي براي راهبري امر بهداشت جامعه بوده كه كارويژه اصلي آن هم وجود متولي

شبكه؛ گسترش ها و واحدهاي فعلي موجود در ساختار معاونت بهداشت عبارتند از: گروه  باشد. گروه با تأمين پوششي جامع مي گري بهداشت[ تصدي

مت رواني، اجتماعي و اعتياد؛ واحد گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها؛ گروه سالمت محيط و كار؛ گروه سالمت خانواده و جمعيت؛ گروه سال

ن و آموزش و ارتقاء سالمت؛ واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي؛ واحد سالمت دهان و دندان؛ واحد بهبود تغذيه جامعه؛ واحد نوجوانان، جوانا

 مدارس؛ واحد آمار و اطالعات بهداشتي و آزمايشگاه مركزي بهداشت.

]با پوشش ، ريشهر[ ]با پوشش شهرستان اسالمشهر م توسط اين معاونت از طريق سه شبكه بهداشت و درمان اسالمدرماني به مرد ارائه خدمات بهداشتي

و بخش  19، 17، 16، 11، 10]با پوشش مناطق و مركز بهداشت و درمان جنوب تهران شهرداري تهران[ 15و بخشي از منطقه  20شهرستان ري به عالوه منطقه 
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شده از مناطق تحت  جمعيت كل و جمعيت سرشماريها را در كنار  شده براي شبكه تعريفواحدهاي عملياتي ( 5-1ول)جدگيرد.  صورت مي آفتاب[

 .دهد ها را نشان مي فعال هر يك از شبكهتعداد واحدهاي ( 5-2و جدول)شبكه  آنپوشش 

 1390سال  -پزشكي تهران  هاي بهداشت و درمان دانشگاه علوم واحدهاي عملياتي و جمعيت تحت پوشش شبكه -5-1 جدول

 شبكه

 بهداشت
 نوع واحد بهداشتي

جمعيت  تعداد

 شده سرشماري

 كل جمعيت

 غيرفعال فعال مصوب تحت پوشش

الم
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هر
ش

 
هر

ش
 

 1 7 8 درماني شهري مركز بهداشتي

486753 486753 

ل 
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به

24
87
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ن
 

 0 6 6 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 4 4 روستايي درماني شهري بهداشتيمركز 

 0 16 16 ]روستايي[خانه بهداشت

 ]شهري[پايگاه بهداشت
 دولتي

26 
10 

0 
 16 مشاركتي

ب[
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 3 30 33 درماني شهري مركز بهداشتي

1119987 1470790 
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ن

 

 1 0 0 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 0 0 روستايي درماني شهري مركز بهداشتي

 1 3 4 ]روستايي[خانه بهداشت

 ]شهري[پايگاه بهداشت
 دولتي

84 
4 

23 
 57 مشاركتي

ي
ر

 

 2 13 15 درماني شهري مركز بهداشتي

632982 810406 
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 1 7 8 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 3 3 روستايي درماني شهري بهداشتي مركز

 1 26 27 ]روستايي[خانه بهداشت

 ]شهري[پايگاه بهداشت
 دولتي

41 
4 

6 
 32 مشاركتي

 كل

 6 50 56 درماني شهري مركز بهداشتي

2239722 2767949 
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67
23
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ن
 

 1 14 14 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 7 7 روستايي درماني شهري بهداشتي مركز

 2 45 47 ]روستايي[خانه بهداشت

 ]شهري[پايگاه بهداشت
 دولتي

151 
18 

29 
 105 مشاركتي

جمعيت مناطق تحت پوشش شبكه 1390ل از سرشماري سال باشد ليكن مركز آمار ايران به استناد نتايج حاص : اعداد ذكرشده در اين گزارش براي جمعيت، بر مبناي برآوردهاي معاونت بهداشت مي ،

]به غير از جمعيت شهري و روستايي ساكن بخش آفتاب كه هنوز تعداد آن اعالم نشده[ و شبكه 1372478نفر روستايي[، مركز بهداشت جنوب تهران را  50287]به شمول 485688شهر را  بهداشت اسالم

 فر روستايي[ اعالم نموده است.ن 219260]به شمول 873080بهداشت ري را 

درماني روستايي]امام محمد باقر)ع([ تغيير عنوان داده كه تاكنون مصوب نگرديده  گرد[ با افزايش جمعيت تحت پوشش آن به مركز بهداشتي هاي بهداشت روستايي]خانه بهداشت مرتضي : يكي از خانه

 است.

نظامي[، خارج از ساختار مصوب و فاقد مركز پشتيبان)پايگاه غيرضميمه( بوده كه مستقيماً با ستاد شبكه در ارتباط است.آباد جاده  ها]پايگاه اسالم : يكي از اين پايگاه 
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 1390سال  -هاي بهداشت و درمان دانشگاه  واحدهاي عملياتي فعال شبكه -5-2جدول 

شبكه بهداشت 

 و درمان

شهرستان 

 محل وقوع

 يها پايگاه درماني مراكز بهداشتي

 بهداشت
 هاي بهداشت خانه

 زمان كار نحوه اداره نوع مركز
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 كاركنان

 )بهورزان(

 زن مرد

 24 7 24 16 16 10 17 1 7 9 0 17 6 4 7 شهر اسالم شهر اسالم

 6 4 22 3 57 4 31 0 0 31 0 31 1 0 30 تهران جنوب]تهران[

 ري
 31 16 37 26 22 2 19 1 0 18 0 19 7 2 10 ري

 0 0 0 0 10 2 4 0 0 4 0 4 0 1 3 تهران

 61 27 83 45 105 18 71 2 7 62 0 71 14 7 50 كل

:  درماني شهري لحاظ و گزارش شده است. روستايي در آمار مراكز بهداشتي-درماني شهري كرد مراكز بهداشتي، آمار عمل1390در طول سال 

 نمايد. كند فعاليت مي ري آن را سرپرستي مينمايد و واحد غيرمستقل واحدي است كه در پوشش مركز ديگري كه فضا يا امكانات و يا مديريت ديگ واحد مستقل واحدي است كه در محل مربوط به خود و با مديريت مستقل فعاليت مي *:

  ها و عملكرد معاونت بهداشتها و عملكرد معاونت بهداشت  فعاليتفعاليت

 یتوليد مواد آموزشو  آموزش

هاي تخصصي و واحدهاي معاونت بهداشت  يكي از محورهاي مهم عملكرد حوزه بهداشت، ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي است. هر يك از گروه

و  هاي ستادي و...[ هاي بهداشت، بيمارستانها، حوزه ]كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاه: شبكهسازماني دف درونهاي ه شان براي گروه در حوزه فعاليت

مراجعين مراكز  ،شاغلين خارج از دانشگاه ،اعضاء بسيج ،اصناف و كسبه ،معلمين ،آموزان و والدين آنها دانش ،سالمندان ،كودكان ،]عموم مردم: مادرانسازماني برون

]آموزش مستقيم چهره نمايند. اين آموزشها از حيث نوع ارتباط براي ارائه آموزش ارائه آموزش مي اتباع خارجي و...[ ،ورزشكاران ،مددجويان ،درماني بهداشتي

 (5-3)دولشوند. ج اي را شامل مي كننده، گروه هدف آموزش و... طيف گسترده ، حيطه و موضوعات آموزش، واحد ارائهبه چهره/توليد مواد آموزشي[

( نيز به مواد آموزشي 5-4اند نمايش داده و جدول) قسمت اعظم فعاليتهاي آموزشي معاونت بهداشت را كه در چارچوب اين جدول قابل تلخيص بوده

 پردازد. هاي مختلف مي توليدشده توسط معاونت بهداشت در حيطه

 1390سال  -ي معاونت بهداشت ها/واحدها گروه ]مستقيم چهره به چهره[فعاليتهاي آموزشي -5-3 جدول

ف
ردي

 

 كننده آموزش ارائه
 حيطه آموزش

 آموزش[ موضوع]

 تعداد

 جلسات

 مجموع زمان

 آموزش]ساعت[

 گيرندگان آموزش

 ]نفر[

 70742 1165 3056 هاي بهداشت آموزش گروهي توسط بهورزان در خانه شبكهگسترش گروه  1

 خانواده و جمعيت گروه سالمت 2
 4396 229 464 شير مادرترويج تغذيه با 

 8651 125 287 مراقبت مرگ كودكان

 10191 433 717 پيشگيري از اعتياد اجتماعي و اعتياد گروه سالمت رواني، 3

 296 34 21 مسائل مرتبط با دارو و تجهيزات پزشكي واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي 4
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 1390سال  -ي معاونت بهداشت ها/واحدها گروه ]مستقيم چهره به چهره[فعاليتهاي آموزشي -5-3 جدول

ف
ردي

 

 كننده آموزش ارائه
 حيطه آموزش

 آموزش[ موضوع]

 تعداد

 جلسات

 مجموع زمان

 آموزش]ساعت[

 گيرندگان آموزش

 ]نفر[

5 

 گروه پيشگيري

 و

 مبارزه با بيماريها

ابل بيماريهاي ق

 پيشگيري با واكسن

 225 16 6 فلج اطفال

 390 57 57 سرخك

 7545 280 497 هپاتيت

 18494 2467 1628 اي و منتقله از آب و غذا بيماريهاي انگلي روده

بيماريهاي قابل انتقال از 

 دام به انسان

 395 24 19 هيداتيك كيست

 1303 88 40 تب مالت

 4731 406 398 سل و جذام

 40406 815 501 آنفلوانزا

 6589 199 136 ماالريا

 بيماريهاي غيرواگير

 9925 969 485 سرطان

 مراقبت عوامل خطر

 بيماريهاي غيرواگير
15 38 65 

 218969 22362 34414 كليه مسائل مرتبط با حوزه سالمت واحد آموزش و ارتقاء سالمت 6

 403313 29707 42743 كل
 

 1390سال  -ها/واحدهاي معاونت بهداشت  آموزشي توليدشده توسط گروه مواد آموزشي/كمك -5-4 جدول

ف
ردي

 

 گروه/واحد

 توليدكننده
 موضوع حيطه آموزش

 مجموع

 تيراژ

1 
 گروه پيشگيري

 مبارزه با بيماريها و

 بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

 8600 فلج اطفال

 702 سرخك

 960 هپاتيت

 33780 اي و منتقله از آب و غذا ريهاي انگلي رودهبيما

 بيماريهاي قابل انتقال از دام به انسان
 4940 هاري

 6995 تب مالت

 29927 سل و جذام

 52874 آنفلوانزا

 3000 ماالريا

 41187 سرطان بيماريهاي غيرواگير

2 
 گروه سالمت

 خانواده و جمعيت

 25000 تنظيم خانواده

 105000 برنامه سالمت كودكان

 برنامه سالمت كودكان
 صرفاً 12912 ترويج تغذيه با شير مادر

 توزيع
 18845 مراقبت مرگ كودكان اند شده

 13357 مسائل مرتبط با نوجوانان و جوانان و مدارس واحد نوجوانان، جوانان 3

 358079 كل
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 بازديد، نظارت و ارزشيابی

ها، بيمارستانها، مطب پزشكان  بهداشت، آزمايشگاه هاي و خانه ها درماني، پايگاه ]مراكز بهداشتيمختلف عملياتي و ستادي؛ بهداشتي و درمانيبازديد از واحدهاي 

دو نوع  هاي معاونت بهداشت بوده كه اين نوع بازديدها در هاي در دستورِ كار اغلب حوزه ؛ اماكن عمومي؛ واحدهاي توليدي و... نيز از برنامهو...[

با موضوع بازديد صورت « مرتبط»مسئول  پذيرند. بازديدهاي اختصاصي بازديدهايي هستند كه توسط كارشناس بازديدهاي عمومي و اختصاصي انجام مي

 دهند. را نشان مي 1390( بازديدهاي عمومي و اختصاصي سال 5-6( و )5-5گيرند. جداول) مي

 1390سال  - ]گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها[معاونت بهداشت سطشده تو بازديدهاي عمومي انجام -5-5 جدول
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 - 1368 440 2257 12 417 126 سرخك 1

 - 1379 440 2238 204 509 120 هپاتيت 2

 - 1240 - 3052 173 458 312 اي و منتقله از آب و غذا بيماريهاي انگلي روده 3

 9 - - - 27 250 35 هاري 4

 - 104 - - 17 250 63 هيداتيك كيست 5

 6 780 - - 36 372 89 تب مالت 6

 - 1379 440 2238 26 509 120 پيشگيري از آنفلوانزا 7

 - 3 - - 25 382 156 ماالريا 8

 282 270 - 15 - 71 سرطان 9

 297 7843 9785 535 3147 1092 كل

 

 

 1390سال  -ها/واحدهاي معاونت بهداشت  شده توسط گروه بازديدهاي اختصاصي انجام -5-6 جدول
ف

ردي
 

 گروه/واحد

 بازديدكننده
 موضوع بازديد

 محلهاي بازديدشده
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اير
س

 

1 

 گروه

 پيشگيري و

 مبارزه

 با بيماريها

 5 - - - - 2 85 84 سرخك

 - - - - - 10 71 38 هپاتيت

 - 9 302 - - 65 98 215 اي و منتقله از آب و غذا بيماريهاي انگلي روده

 - - 5 - - 1 32 12 هاري

 - - 2 - - 15 35 10 هيداتيك كيست

 - 9 3 - - 12 45 36 تب مالت
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 1390سال  -ها/واحدهاي معاونت بهداشت  شده توسط گروه بازديدهاي اختصاصي انجام -5-6 جدول

ف
ردي

 

 گروه/واحد

 بازديدكننده
 موضوع بازديد

 محلهاي بازديدشده

تي
داش
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كز

مرا
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ي
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و
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1 

 گروه

 پيشگيري و

 با بيماريها مبارزه

 17 - 24 37 576 7 104 50 پيشگيري از آنفلوانزا
 ها و...[ ]فرودگاه امام)ره(، مرغداري

 - - 6 - - 2 30 80 ماالريا

  - 3 51 - - - - سرطان

2 
ترش گروه گس

 شبكه
 10 3 - - - 6 31 28 هاي بهداشت و درمان مديريت شبكه

 ]واحدهاي بيمه روستايي[

3 
واحد امور دارويي 

 و تجهيزات پزشكي
 - - - - - - 25 9 مسائل مرتبط با دارو و تجهيزات پزشكي

 32 24 430 576 120 556 562 كل

 برنامه داوطلبين سالمت

جلد از  3000تدوين و  "اقدامات الزم قبل، حين و بعد از بروز بحرانهاي طبيعي"سالمت، كتاب)مجموعه آموزشي( در قالب برنامه داوطلبين)رابطين( 

 ( قابل دستيابي است.5-7هاي عملكرد برنامه داوطلبين از جدول) آن بين داوطلبين توزيع گرديد. ساير جنبه

 1390سال  -عملكرد برنامه داوطلبين)رابطين( سالمت  -5-7 جدول

ف
ردي

 
 عنوان

 شبكه بهداشت

 شهر اسالم 

 مركز بهداشت

 [تهران]جنوب

 شبكه بهداشت

 ري

 %65 %55 %82 ميزان پوشش خانوارها با داوطلبين]عادي[ سالمت 1

 966 1265 991 شده براي محالت شهري تعداد داوطلبين]عادي[ جذب 2

 داوطلب 688 داوطلب 816 داوطلب 751 آموزش و ارائه مهارتهاي عملي به داوطلبين]عادي[ 3

4 
 كالسهاي برگزارشده توسط داوطلبين]عادي[ در محالت -

 ديدگان توسط داوطلبين]عادي[ كل تعداد آموزش -

 مورد 235

 نفر 4152

 مورد 1293

 نفر 12363

 مورد 477

 نفر 6970

 0 نفر 66 نفر 256 ديدگان از بين افاغنه توسط داوطلبين]عادي[ افغاني آموزش 5

 126 683 216 شده وطلبين متخصص جذبتعداد دا 6

7 
 كالسهاي برگزارشده توسط داوطلبين متخصص -

 ديدگان توسط داوطلبين متخصص كل تعداد آموزش -

 مورد 456

 نفر 5002

 مورد 1254

 نفر 6885

 مورد 562

 نفر 7070

 47 10 71 شده براي روستاها تعداد داوطلبين]عادي[ جذب 8
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 واكسيناسيون
انجام گرفته  درماني وابسته به دانشگاه مورد واكسيناسيون در مؤسسات و مراكز بهداشتي 239563جمعاً  1390از بيماريهاي واگير در سال براي پيشگيري 

 ( بيان گرديده است.5-8كه تعداد موارد واكسيناسيون هر بيماري در جدول)

 1390سال  -نجام واكسيناسيون در مراكز وابسته به دانشگاه ا -5-8 جدول

 شهرستان
 فلج اطفال

 )پوليو(
 سرخك

 ب.ث.ژ

 )سل(

 ديفتري، كزاز

 سرفه)ثالث( و سياه

 ديفتري و كزاز

 بزرگساالن)تؤام(
 كل هپاتيت ب مننژيت

 47947 9421 4165 291 9702 5286 9338 9744 شهر اسالم

 121983 21950 8958 1243 21905 23808 21608 22511 تهران

 69633 14482 5490 2853 14463 3223 14489 14633 ري

 239563 45853 18613 4387 46070 32317 45435 46888 كل

 برنامه ايدز

هاي  پذير در راستاي برنامه زن آسيب 162پذير: شناسايي، تشكيل پرونده و ارائه خدمات بهداشتي به  اندازي اولين مركز مشاوره ويژه زنان آسيب راه

به منظور پيشگيري مثبت و ارائه حمايتهاي رواني  ]باشگاه ياران مثبت زمزم[اندازي دومين باشگاه ياران مثبت اهپيشگيري، كاهش آسيب و كنترل ايدز؛ ر

نفر به مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري مراجعه كرده و از  11317تعداد  1390همچنين در سال هاي آنها؛  مثبت و خانواده HIVو اجتماعي از بيماران 

 مثبت نيز شناسايي شدند. HIVمورد جديد ابتالء به  284طريق اين مراكز 

 1390سال  -فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي در خصوص بيماري ايدز  -5-9 جدول

 رديف
نوع 

 فعاليت
 گروه هدف موضوع)عنوان(

 تعداد

 كنندگان  شركت

 سمينار 1

 ايدز و مواجهه شغلي

پزشكان و دندانپزشكان بخش دولتي/خصوصي، كارشناسان و 

درماني، پرستاران، رابطين بهداشتي و كنترل  نل مراكز بهداشتيپرس

 عفونت بيمارستانهاي شهرستان ري

245 

عروقي  عوارض قلبي

 آمفتامينها مت
 پزشكان

 ]محل برگزاري: بيمارستان حضرت رسول اكرم)ص([
120 

 همايش 2

 500 جنوب تهران پرسنل بيماريها، رابطين بهداشتي و مسئولين رابطين ايدز

 200 شهر اسالم اتحاديه صنف نانوايان شهرستاناعضاء  ايدز

 270 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي پيشگيري از ايدز

3 

 كالس

 آموزشي
 مورد[ 13]

 ايدز

 شهر، شهرستان اسالم چهاردانگهبخش كارشناسان آموزش و پرورش 

شهر، طالب حوزه علميه خواهران شهرستان  پرسنل بهزيستي اسالم

شهر، اعضاء هيئت امناء  شهر، كاركنان اداره برق شهرستان اسالم سالما

كنندگان  شهر و مراجعه داران شهرستان اسالم داران و كاميون شهرك كاميون

 به سراي محالت جنوب تهران

646 

 1981 كل
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 1390سال  -مواد آموزشي توليدشده در خصوص ايدز  -5-10 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 10000 درماني مراجعين و پرسنل مراكز بهداشتي ايدز و خانواده؛ درباره ايدز بيشتر بدانيم... پمفلت 1

 1050 درماني مراكز بهداشتي شعار روز جهاني ايدز پوستر 2

 60 درماني مراكز بهداشتي شعار روز جهاني ايدز بنر 3

4 

 پد موس 

 خودكار 

 دي سي 

 با ايدزشعارهاي مرتبط  

 هاي پيشگيري از ايدز راه 

 مدعوين همايشها و

 پرسنل بهداشتي/درماني
9700 

 10 عموم مردم در سطح شهر ايدز بيلبورد 5

 به صفر رساندن موارد جديد ابتالء به :HIV؛ به صفر رساندن انگ و تبعيض؛ به صفر رساندن مرگ ناشي از ايدز 

 بيماريهای غيرواگير

 تاالسمی ماژوركنترل و پيشگيری بتا 

 1390سال  -شده در خصوص تاالسمي  آموزشهاي ارائه  -5-11 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 949 90 47 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 1238 160 83 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه 2

 1035 100 52 رابطين بهداشتي 3

 1400 140 70 آموزان دانش 4

 92 6 3 آموزان اولياء دانش 5

 398 30 15 درماني پرسنل بهداشتي 6

 30144 1500 750 داوطلبين ازدواج 7

 1213 80 80 زوجين تحت مراقبت]ارائه مشاوره[ 8

 36469 2106 1100 كل

 

 1390سال  -مواد آموزشي توليدشده در خصوص تاالسمي   -5-12 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 2800 آموزان و زوجين در آستانه ازدواج آموزان، والدين دانش دانش تاالسمي پمفلت 1

 60 درماني پرسنل مراكز بهداشتي تاالسمي جزوه آموزشي 2

 6 عموم مردم تاالسمي بيلبورد 3

 1300 عموم مردم تاالسمي تراكت 4

 600 خوني خفيف( و مشكوك نهايي زوجين مبتال به تاالسمي مينور)كم تاالسمي كتابچه 5

 21 درماني پرسنل بهداشتي تاالسمي دستورالعمل 6

 105 و... هاي سالمت شهرداري خانههاي ثبت ازدواج،  درماني، دفترخانه مراكز بهداشتي تاالسمي پوستر 7
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 1390سال  -بازديدهاي عمومي در خصوص تاالسمي -5-13 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي

167 651 203 2 

 

 1390سال  -بازديدهاي اختصاصي در خصوص تاالسمي  -5-14 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي

 و  ها آزمايشگاه

 بيمارستانها

15 38 8 4 

  بيماريهای مشمول غربالگری نوزادانكنترل و پيشگيری 

 1390( در طرح غربالگري نوزادان مدنظر بوده كه در سال G6PDو فاويسم)نقص يا كمبود آنزيم  (PKU)كاري تيروئيد، فنيل كتون اوري سه بيماري كم

 ([ با هدف كنترل و پيشگيري از آنها انجام شده است.5-18( تا )5-15اقدامات ذيل]به شرح جداول)

 1390سال  -شده در خصوص غربالگري نوزادان  آموزشهاي ارائه  -5-15 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 202 24 10 پرسنل واحد بيماريها 1

 46 4 2 هاي بهداشت بهورزان خانه 2

 10254 517 512 خانمهاي باردار 3

 1559 187 80 درماني تيمراجعين مراكز بهداش 4

 143 14 7 رابطين بهداشتي 5

 143 41 7 هاي بهداشت و درمان پرسنل جديد شبكه 6

 25299 224 120 مراجعين به واحدهاي غربالگري نوزادان 7

 19 6 1 سرپرستاران بيمارستانها 8

 131 51 51 پزشكان شاغل در بخش خصوصي 9

 40 15 15 شهرداري تهران 17و  16ماماهاي شاغل در محدوده مناطق  10

 26 5 10 هاي بهداشت پرسنل پايگاه 11

 330 32 16 اعضاء خانواده موارد مشكوك به بيماري 12

 38192 1120 831 كل

 

 1390سال  -آموزشي توليدشده در خصوص غربالگري نوزادان  مواد آموزشي/كمك -5-16 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 2000 عموم مردم كاري مادرزادي تيروئيد كم پمفلت 1

 كتاب 2
كاري  راهنماي پيشگيري از بيماريهاي كم

 G6PDو  PKUمادرزادي تيروئيد، 

خانمهاي باردار، پرسنل واحد بهداشت 

خانواده، پزشكان شاغل در بخش 

 خصوصي و متخصصين زنان و زايمان

6000 
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 1390سال  -وص غربالگري نوزادان بازديدهاي عمومي در خص -5-17 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي

 ها و آزمايشگاه

 بيمارستانها

167 561 228 8 3538 

 
 1390سال  -غربالگري نوزادان  بازديدهاي اختصاصي در خصوص -5-18 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 احدهايو

 ستادي
 ها و بيمارستانها آزمايشگاه

26 38 6 12 

 كنترل و پيشگيری بيماری ديابت نوع دو 

-19ل)اين طرح در چارچوب برنامه ديابت و با تمركز بر دو حوزه شهري و روستايي تعريف و انجام گرفته كه عملكردهاي مشمول اين برنامه در جداو

 ( قابل مشاهده است.5-23( تا )5
 1390سال  -شده در حوزه برنامه ديابت شهري  آموزشهاي ارائه -5-19 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

1 
پزشكان، پرستاران و كارشناسان 

 تغذيه واحدهاي غيرواگير

 420 120 12 كارگاه

 42 12 2 سمينار 2

 420 85 15 آموزشيجلسات  3

 35535 4738 1138 اجعين واحدهاي غيرواگيرمر 4

 25000 420 140 ديابتيك و خانمهاي باردار ديابتيك، پره افراد 5

 3540 120 30 عموم مردم 6

 64957 5495 1337 كل

 

 1390سال  -شده در حوزه برنامه ديابت روستايي  آموزشهاي ارائه -5-20 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 وزش]ساعت[آم

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 72 12 2 پرسنل واحد مبارزه با بيماريها 1

 62 5 1 درماني پزشكان رابط بيماريها در مراكز بهداشتي 2

 89 8 2 هاي بهداشت بهورزان خانه 3

 1320 69 1 رابطين بهداشتي 4

 1730 140 12 ديابتيك و خانمهاي باردار ديابتيك، پره افراد 5

 285 27 2 جعين واحدهاي غيرواگيرمرا 6

 50 1 1 پرسنل اداره برق 7

 3608 262 21 كل
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 1390سال  -آموزشي توليدشده در خصوص ديابت  مواد آموزشي/كمك  -5-21 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 پزشكان درمان ديابت نوع دو]مناطق شهري[ كتاب]راهنماي پزشكان[ 1
 هاي غيرواگيرواحد -

 مراكز مجري برنامه پزشك خانواده -

 هاي مجري برنامه ديابت ساير دانشگاه -
500 

 50000 سال 30افراد باالي  دعوتنامه غربالگري ديابت تراكت]دعوتنامه[ 2

 120 درماني مراجعين مراكز بهداشتي رساني جهت غربالگري اطالع تراكت 3

 50 مراجعين عوارض ديابت پوستر 4

 50 مراجعين عالئم ديابت پوستر 5

 1000 مراجعين آشنايي با ديابت و عوارض آن پمفلت 6

 پمفلت 7

داري، تغذيه در  ديابت و روزه

 ديابت

و راهنماي كنترل ديابت براي 

 مراجعين

 50000 عموم مردم

 2050 بيماران ديابتيك راهنماي تغذيه بيماران پمفلت 8

 

 1390سال  -خصوص ديابت  بازديدهاي عمومي در -5-22جدول 

 مراكز

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي
 ها آزمايشگاه

167 561 208 8 42 

 
 1390سال  -بازديدهاي اختصاصي در خصوص ديابت  -5-23 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 واحدهاي

 ستادي
 ها آزمايشگاه

60 6 12 

 خطر بيماريهای غيرواگير نظام مراقبت عوامل 

لزوم اجراي طرحهاي پيشگيري و  سبب هستند بدين بيماريها دهنده بار صعود به صدر فهرست تشكيل حال در فزاينده روندي بيماريهاي مزمن غيرواگير با

 بيماريها، اين با مواجهه براي شده وصيهت رويكرد مهمترين يابد. هاي ملي سالمت، روز به روز افزايش مي اينگونه بيماريها در مجموعه برنامه كنترل

شامل سه دسته  خطر عوامل اين. كنترل براي اين بيماريهاست قابل خطر عوامل اصالح اولويت با نگر جامعه هاي برنامه مبتني بر يافته ادغام رويكردهاي

 به گام باشند. رويكرد يط محيطي و شهرنشيني[ و فرهنگي مياي، رفتاري و بينابيني[، اجتماعي]شرايط اجتماعي و اقتصادي، شرا عوامل خطر فردي]زمينه

اما  اندك مقادير مستمر گردآوري خطر بر عوامل وضعيت موجود اين تصويري از به غيرواگير با هدف دستيابي بيماريهاي خطر عوامل مراقبت براي گام

 با اطالعات تكميل ،(اول گام)پرسشنامه با گرفته شده: پرسشگري متوالي در نظر گام در سه كه دارد قابل قبول از اطالعات تمركز كيفيت داراي

 بهداشت؛ جهاني سازمان رويكرد از استفاده ضمن همچنين در اين برنامه (.سوم گام)استفاده از سنجشهاي آزمايشگاهي و( دوم گام)جسمي سنجشهاي

بوده  كشوري و استاني سطوح مراقبت هاي براي اين برنامه در بردارنده پايگاهشده  تعريف نظام. اند گرديده لحاظ نيز ملي و بومي شرايط و الزامات، دانش
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 يافته ادغام هاي برنامه و ارزشيابي جهت اجرا غيرواگير بيماريهاي خطر عوامل رصد تغييرات و اي مستند پايه اطالعات و هدف كلي آن نيز تقويت

 ي است.استان و ملي سطوح غيرواگير در بيماريهاي و كنترل پيشگيري
 

هاي تكميل پرسشنامه، سنجشهاي جسمي و  خوشه جمعيتي انتخاب و براي اين افراد گام 29نمونه از  529، جمعاً 1390در راستاي اين برنامه طي سال 

 .اند افزارهاي مربوطه وارد گرديده برداري در نرم سنجشهاي آزمايشگاهي انجام و ركوردهاي اطالعاتي بدست آمده از آنها جهت بهره

 

 مواد آموزشي توليدشده در خصوص -5-24 جدول

 1390سال  -نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير 

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 6 كارشناسان ستادي دستورالعمل برنامه كتاب و دستورالعمل 1

 3 كارشناسان ستادي EpiData افزار نرم 2

 3 ناسان ستاديكارش Kish افزار نرم 3

 17 پرسشگران نحوه پرسشگري جزوه آموزشي 4

 
 بازديدهاي اختصاصي در خصوص  -5-25 جدول

 1390 سال -نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير 

 ها  آزمايشگاه واحدهاي ستادي هاي منتخب برنامه خوشه

29 6 3 

 بهداشت و سالمت محيط

مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و  31517در حوزه بهداشت محيط به بيش از  1390هداشت طي سال گروه سالمت محيط و كار معاونت ب

 اند. متصدي و كارگر شاغل بوده 58577مكانهاي عمومي نظارت داشته كه در آنها حدود 

 1390سال  -در حوزه بهداشت محيط  عملكرد كلي گروه سالمت محيط و كار -5-26 جدول

 تعداد عنوان

 شده بازديدهاي انجام

 72250 مراكز تهيه و توزيع

 13800 اماكن عمومي

 2347 مراكز آموزشي/تربيتي

 1199 مراكز بهداشتي/درماني

 89596 كل

 معرفي متخلفين به دادگاه

 5536 مراكز تهيه و توزيع

 508 اماكن عمومي

 6044 كل

 پيشنهاد تعطيلي

 736 مراكز تهيه و توزيع

 48 عمومياماكن 

 784 كل
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 1390سال  -در حوزه بهداشت محيط  عملكرد كلي گروه سالمت محيط و كار -5-26 جدول

 تعداد عنوان

 شده محلهاي تعطيل

 250 مراكز تهيه و توزيع

 6 اماكن عمومي

 256 كل

 55324 معرفي افراد به پزشك و آزمايشگاه

 كارت معاينه پزشكي)بهداشت(
 19932 صدور

 31765 تجديد

 شده استعالمهاي بررسي

 1669 صدور صالحيت

 1347 صالحيت صدور عدم

 3016 كل

 داشت محيطآموزش به
 1757 كالس

 24958 كننده شركت

 110982 آموزش چهره به چهره

 1992 رسيدگي به شكايات

 شده هاي انجام كلرسنجي

 77060 مطلوب

 2312 نامطلوب

 1831 صفر

 81203 كل

 319 سازي آب آشاميدني پيگيري براي بهسازي و سالم

 127 پيگيري براي دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 

 1390سال  -عملكرد گروه سالمت محيط و كار در حوزه بهداشت محيط به تفكيك شهرستان  -5-27 دولج

ف
ردي

 

 شهرستان
 بازديدهاي

 شده انجام

 متخلفين معرفي پزشكي)بهداشت( كارت معاينه

 به دادگاه

 محلهاي

 تجديد صدور شده تعطيل

 73 1201 10004 3280 27265 شهر اسالم 1

 19 2558 12297 10875 30251 [تهران]جنوب 2

 164 2285 9464 5777 32080 ري 3

 256 6044 31765 19932 89596 كل

 

 1390سال  -برداري از آب آشاميدني و مواد غذايي در اماكن دولتي و خصوصي  نمونه -5-28 جدول

 مناطق روستايي مناطق شهري

 برداري نمونه

 از مواد غذايي

 برداري باكتريولوژي نمونه

 از آب آشاميدني

 برداري نمونه

 از مواد غذايي

 برداري باكتريولوژي نمونه

 از آب آشاميدني

 كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب

840 853 1693 4195 18 4213 141 130 271 1058 20 1078 
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 1390 سال - بازديد و كنترل كيفي آب استخرهاي شنا -5-29 جدول

 استخرهاي

 شناي فعال

 موارد

 بازديد

 سرانه بازديد

 هر استخر فعال
 كلرسنجي

 سنجش

 (PH)اسيديته
 كليفرم كدورت

 كليفرم

 گرماپاي

64 364 7/5 532 435 362 270 54 
 

 

 1390 سال - كشي كشي شهري و روستاهاي داراي آب لوله كنترل كيفي آب آشاميدني در شبكه لوله -5-30 جدول

ف
ردي

 

 جمعيت تحت پوشش نوع مناطق
 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلرسنجي

 354 4209 48213 2536940 شهري 1

 80 1079 32558 خانوار 37346 روستايي 2

 434 5288 80771 ----- كل

 

 1390سال  -هاي خوراكي توسط كيت يدسنج  سنجش نمك -5-31 جدول

 موارد نوع اماكن رديف

 47 بيمارستان 1

 1189 راهي رستوران و اماكن بين 2

 5254 كبابي و...[ خانه،  ]ساندويچي، پيتزافروشي، قهوهفروشي اغذيه 3

 85 سربازخانه و زندان 4

 145 كارگاه و كارخانه 5

 256 مهدكودك، مراكز توانبخشي و آسايشگاه سالمندان 6

 1310 و مراكز آموزشي هاي مدارس بوفه 7

 40 ها سرويس ادارات، سازمانها و دانشگاه سلف 8

 1096 مراكز طبخ و توزيع غذا 9

 9422 كل
 

مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و  دستاوردهاي طرح تشديد كنترل بهداشتي -5-32 جدول

 1390سال  -اماكن عمومي 

 تعداد عنوان رديف

1 
 سي و كنترلبازر

 بهداشتي محل

 مراكز تهيه، توزيع

 و عرضه مواد غذايي
10105 

 893 اماكن عمومي

 141 راهي اماكن بين

 11139 شده هاي انجام كل بازرسي

2 
 كنترل بهداشتي

 مواد غذايي

 16 برداري از مواد غذايي نمونه

 مقدار]كيلوگرم[ مواد غذايي

 شده دومفاسدِ كشف و مع
7656 
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مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و  دستاوردهاي طرح تشديد كنترل بهداشتي -5-32 جدول

 1390سال  -اماكن عمومي 

 تعداد عنوان رديف

 105 گرد مواد غذايي آماده مصرف فروشان دوره برخورد با دست 3

4 
 معرفي متخلفين به

 مراجع قضايي

 مراكز تهيه، توزيع

 و عرضه مواد غذايي
5295 

 416 اماكن عمومي

 77 راهي اماكن بين

 5788 كل معرفي به مراجع قضايي

5 
 مراكز و اماكن

 شده غيربهداشتي تعطيل

 راكز تهيه، توزيعم

 و عرضه مواد غذايي
247 

 21 اماكن عمومي

 12 راهي اماكن بين

 280 شده كل مراكز و اماكن تعطيل

6 
 ساعت به كار رفته مازاد بر ساعات اداري-نفر

 براي اجراي برنامه
8981 

 
 1390سال  -مصرف مواد گندزدا، سموم، تجهيزات و مواد كنترل كيفي آب آشاميدني  -5-33 جدول

ف
ردي

 

 نوع ماده گندزدا، سم و تجهيزات مصرفي
 وسعت محدوده ميزان مصرف

 واحد مقدار گذاري سمپاشي/گندزدايي/طعمه

 مترمربع 15000 كيلوگرم 5/7 سولفاك 1

 مترمربع 12000 كيلوگرم 30 كلرات پليت)كيلشور پليت( 2

 مترمربع 21000 كيلوگرم 60 كلرات واكس بالك)كيلشور واكس بالك( 3

 مترمربع 45000 كيلوگرم 5/53 فايكام 4

 مترمربع 400000 كيلوگرم 1400 پركلرين 5

 مترمربع 1500 ليتر 180 محلول كرئولين 6
 

بر  1390هاي درآمدي مربوطه در قانون بودجه سال  هاي بهداشت را از حيث تعداد موارد منتهي به وصول رديف ( گزارش عملكرد شبكه5-34جدول)

 نمايد. شده ارائه مي ناي اطالعات حاصله از درآمدهاي وصولمب

 1390سال  -اي  هاي بودجه براي وصول درآمدهاي مندرج در رديف ]تعداد موارد[عملكرد واحدها -5-34 جدول

ف
ردي

 

 واحد
 صالحيت بهداشتي محل كسب نه پزشكييكارت معا

 انتقال تمديد صدور جريمه تجديد صدور

 21 57 498 0 10004 3280 شهر سالمشبكه بهداشت ا 1

 1 3 147 342 12297 10875 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 0 366 166 0 9464 5777 شبكه بهداشت ري 3

 22 426 811 342 31765 19932 كل
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 توان به ارزيابي ميزان پاسخگويي و تأمين نيازهاي بهداشت محيط در كل حوزه تحت پوشش دانشگاه دست يافت. ( مي5-35ل)از جدو

 /]انتهاي سال[1390سال  -پاسخگويي و تأمين نيازهاي بهداشت محيط در حوزه تحت پوشش  -5-35 جدول

 ميزان]%[ عنوان رديف

 بهسازي اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 1
 4/84 مناطق شهري

 5/82 مناطق روستايي

 بهسازي بهداشتي و هايمعيار دارايبهداشتي /فروش مواد خوراكي توزيع و، مراكز تهيه 2
 9/80 مناطق شهري

 0/80 مناطق روستايي

 كارت معاينه پزشكي معتبرداراي  اماكن كاركنان مراكز و 3
 6/75 مناطق شهري

 3/84 مناطق روستايي

 ]درمانگاه، مطب، كلينيك و...[ داراي شرايط بهداشت محيطي مطلوبدرماني-مراكز بهداشتي 4
 0/14 مناطق شهري

 7/30 مناطق روستايي

 100 آب مصرفي مطلوبداراي بيمارستانهاي  5

 4/86 پسماندآوري  جمعداراي سيستم مطلوب ي بيمارستانها 6

 2/93 فاضالبدفع  وري وآ جمعداراي سيستم مطلوب بيمارستانهاي  7

 0/75 مطلوب هرختشويخانداراي  بيمارستانهاي 8

 2/93 آشپزخانه مطلوبداراي بيمارستانهاي  9

 1/64 ط حفاظتي مطلوبايشر باپزشكي در  ساز مراكز كاربرد پرتوهاي يون 10

 از نظر باكتريولوژيكيبا نتيجه مطلوب آب آشاميدني شده  آزمايشهاي  نمونه 11
 6/99 شهريمناطق 

 2/98 مناطق روستايي

 9/95 خانوارهاي روستايي داراي توالت بهداشتي 12

 8/98 كنند آوري مي اي كه زباله را به صورت بهداشتي جمع خانوارهاي روستايي 13

 0/79 كنند آوري مي اي كه فضوالت حيواني را به صورت بهداشتي جمع خانوارهاي روستايي 14
 

 ای( داشت حرفه)بهسالمت محيط كار

 23191%( از آنها شناسايي و 8/92مورد) 26253كارگاه و كارخانه موجود در منطقه عملياتي دانشگاه،  28289اي، از كل  در بخش بهداشت حرفه

ر منطقه، ها و كارخانجات موجود د پرسنل كارگاه 138716اند. همچنين از تعداد  اي قرار گرفته %( تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه0/82مورد)

%( نيز تحت معاينات مربوط به طب 8/40پرسنل) 56585%( تحت پوشش بازديد از محل كار و 7/78پرسنل) 109155%( شناسايي، 3/96پرسنل) 133552

حسب نوع ها/كارخانجات موجود در منطقه عملياتي دانشگاه و شاغلين آنها را بر  اي كارگاه ( پوشش بهداشت حرفه5-36جدول) اند. كار قرار گرفته

 دهد. دهنده نشان مي واحد پوشش
 1390سال  -ها و شاغلين آنها توسط تشكيالت موجود  اي كارگاه پوشش بهداشت حرفه -5-36 جدول

 خانه

 بهداشت كارگري

 مركز

 بهداشت كار

كميته حفاظت فني و بهداشت 

 كار معاونت بهداشت

كميته حفاظت فني و بهداشت 

 كار واحد]كارگاه/كارخانه[

 شاغلين كارگاه شاغلين كارگاه شاغلين كارگاه شاغلين گاهكار

8 1126 29 27106 325 53593 276 44747 
 اند. قانون كار شكل گرفته 93نفر كارگر و در اجراي ماده  25هاي باالي  كميته حفاظت فني و بهداشت كار با پيگيري همين گروه در كارگاه 276: الزم به ذكر است كه اين 
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هاي كشاورزي از حيث  هم همانند سال ماقبل آن با هدف ارزيابي و بهبود شرايط محيط كار شاغلين كارگاه 1390هداشت كشاورزي در سال برنامه ب

مورد  16شهر، تهران و ري]به شمول  آور اجرا گرديده كه با تداوم پيگيري آن در شهرستانهاي اسالم قرار داشتن شاغلين در معرض عوامل محيطي زيان

كشاورز شاغل، بازديد گرديده و آموزشهاي اين برنامه به  1227كارگاه داراي  741، 1390روستاهاي تحت پوشش اين سه شهرستان[ در طول سال از 

 نمايد. ( موارد ديگري از عملكردها در حوزه اين برنامه را ارائه مي5-37شاغلين آنها ارائه شده است. جدول)

 1390سال  -امه بهداشت كشاورزي عملكردها در حوزه برن -5-37 جدول

 تعداد عنوان رديف

 برگزاري كالس براي بهورزان 1
 2 كالس

 14 كنندگان شركت

 برگزاري كالس براي كشاورزان 2
 188 كالس

 1227 كنندگان شركت

 188 كشاورزي هاي شده از كارگاه بازديدهاي انجام 3

 358 شده كشاورزان معاينه 4

 اكت و بروشورتهيه پمفلت، تر 5
 3 عنوان

 564 تيراژ

هاي كاري از جنبه مهندسي  ادامه اجراي طرح ارگونومي كه به منظور كاهش ريسك بروز اختالالت عضالني و اسكلتي در شاغلين و نيز بهبود ايستگاه

 پيگيري شده است. 1390( طي سال 5-38انساني مد نظر بوده با فعاليتهاي ذكرشده در جدول)

 1390سال  -فعاليتها در حوزه طرح ارگونومي  -5-38 جدول

 تعداد عنوان رديف

1 
 پرسنل بهداشتي شاغل

 در تشكيالت كارگاهي

 192 كل

 كننده در كارگاه شركت

 افزارهاي ارگونومي نرم
97 

 كارفرمايان مشمول طرح 2
 23191 كل

 323 ديده آموزش

 كارگران مشمول طرح 3
 109155 كل

 1105 ديده آموزش

4 
 كارشناسان توسطشده  افزاري انجام نرمهاي  ارزيابي

 هاي كاري ها از روند كار در ايستگاه شبكه
370 

 

نظارت  ستميسهاي كوچك، داراي پرونده كارگاهي شده و تحت  بر اساس طرح تشديد بازديد كارگاهي بايستي در يك برنامه پنج ساله كليه كارگاه

هاي  كاردان[ از مراكز و شبكه 3كارشناس و  28اي] بازرس بهداشت حرفه 31مجموعاً تعداد  1390سال  ي قرار گيرند. درا بهداشت حرفه

 توان مشاهده كرد. ( مي5-39اند كه اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جدول) درماني، درگير اجراي اين طرح بوده بهداشتي
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 1390سال  -كارگاهي شده در طرح تشديد بازديد  اقدامات انجام -5-39 جدول

 شاغلين كارگاه تعداد
 هاي كارگاه

 موجود

 هايبازديد شده شناساييهاي  كارگاه

 ميزان تعداد آمده بعمل

 2120 %6/92 25637 27673 نفر 20كمتر از 

 26 %100 391 391 نفر 49تا  20

 0 %100 203 203 نفر 499تا  50

 0 %100 22 22 نفر و بيشتر 500

 2146 %8/92 26253 28289 كل
 

 سالمت خانواده و جمعيت

درماني، آموزشهاي گوناگون مرتبط با حوزه مسائل  نفر از مراجعين مراكز بهداشتي 15158رابط بهداشتي و  4165نفر از پرسنل،  1221به  1390در سال 

 ام ازدواج قرار گرفتند.كالس آموزشي تحت پوشش آموزشها و مشاوره هنگ 5زوج نيز طي  21932تنظيم خانواده ارائه و 

 1390سال  -شده در حوزه پيشگيري از بارداري  خدمات ارائه -5-40 جدول

 شهرستان

 تعداد

 مراكز

 فعال

 روش پيشگيري

 قرص
 ]بسته[

IUD 
 كاندوم
 ]بسته[

 آمپول تزريقي

 وازكتومي توبكتومي

 مشاوره

پيش از 

 ازدواج

 ساير
 هاي ]قرص

 اورژانس[
 ماهه يك مجموع

 كلوفم()سي
 ماهه سه

 91025 22819 6666 460 0 6487 6048 5453 2330 40762 59 شهر اسالم 

 151216 48955 25280 933 997 6898 5637 8564 4448 49504 95 تهران]جنوب[

 95382 23462 11928 528 120 7269 7427 5934 3834 34880 83 ري

 337623 95236 43874 1921 1117 20654 19112 19951 10612 125146 237 كل

يافته كودك بيمار)مانا(، ترويج تغذيه با شير مادر و  يافته كودك سالم، مراقبتهاي ادغام برنامه سالمت كودكان شامل چهار بخش مراقبتهاي ادغام

 ماهه است. 59تا  1همچنين مرگ كودك 
 1390سال  -هاي برگزارشده در خصوص سالمت كودكان  كارگاه -5-41 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف عنوان كارگاه
 مدت كارگاه

 ]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 سالم كودك 1

 كارشناسان
6 294 

461 
14 115 

 17 4 پزشكان

 35 7 بهورزان

 35 7 بهورزان مانا 2

3 
 سوانح و حوادث

 كودكان

 95 35 پزشكان
130 

 35 7 بهورزان

 70 6 سانكارشنا معاينه بينايي كودكان 4
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اند. همچنين در سال  نفر شركت داشته 88براي كارشناسان تشكيل شده كه در آن تعداد  1390يك كارگاه آموزشي نيز با موضوع شير مادر در سال 

فر از سايرين]عموم ن 2721نفر از رابطين بهداشتي و  1138درماني،  نفر از مراجعين مراكز بهداشتي 13589و در زمينه برنامه سالمت كودكان؛ به  1390

 افراد جامعه[ آموزش داده شد.
 1390سال  -برنامه كودك سالم ارزيابي عملكرد هاي  شاخصوضعيت  -5-42 جدول

ف
ردي

 

 شاخص
 شبكه بهداشت

 كل
 ري تهران جنوب شهر اسالم

 %1/57 %4/72 %2/46 %4/59 سال 8پوشش مراقبت زير  1

 %2/48 %2/66 %4/34 %2/54 ماهگي 2بار مراقبت تا  2پوشش حداقل  2

 %5/39 %8/59 %8/20 %8/56 سال 1بار مراقبت زير  7پوشش حداقل  3

 %5/62 %7/77 %1/46 %6/80 سال 2تا  1بار مراقبت  3پوشش حداقل  4

 %8/32 %5/41 %5/21 %2/47 سالگي 3پوشش مراقبت  5

 %6/26 %8/35 %3/17 %9/35 سالگي 4پوشش مراقبت  6

 %2/24 %1/36 %8/13 %3/31 سالگي 5پوشش مراقبت  7

هاي فوق را  و مقادير شاخصهاي ارزيابي عملكرد برنامه 1390گرفته در راستاي سالمت ميانساالن و سالمندان طي سال  عناوين و حجم فعاليتهاي صورت

 .توان مشاهده كرد ( مي5-47( و شاخصهاي برنامه سالمت مادران را از جدول)5-46( تا )5-43از جداول)

 1390سال  -شده در خصوص برنامه سالمت ميانساالن  فعاليتهاي انجام -5-43 جدول

 مالحظات تعداد عنوان رديف

 برگزاري همايش 1
 سالمت بانوان ايراني)سبا(

 سالمت مردان ايراني)سما(
 هاي مناطق با همكاري شهرداري همايش 26

 ه با اهداء جوائزهمرا مسابقه 11 برگزاري مسابقات]ورزشي، تغذيه و...[ 2

 هاي ورزشي و... ها، باشگاه در پارك برنامه 18 روي و حركات نرمشي هاي پياده اجراي برنامه 3

 درماني، كارخانجات و... ها، مراكز بهداشتي در پارك نفر 2360 ارائه مشاوره و انجام معاينات رايگان 4

5 

 ارائه

 آموزشهاي

 رايگان

ورزش و -الم و پرخطررفتارهاي س-سالمت دهان و دندان

بيماريهاي دستگاه ادراري -ها سرطان-بيماريهاي شغلي-سالمتي

-سالمت معنوي-سالمت روان-سالمت باروري-تناسلي

فعاليتهاي -مضرات مصرف دخانيات-پيشگيري از بيماريها

 جسماني و ورزش در محيط كار و منزل

20666 

 كننده شركت

ف
هد

وه 
گر

 

ء بسيج، عموم مردم، وابستگان اصناف، اعضا

هاي  نوسوادان نهضت سوادآموزي، اعضاء باشگاه

ورزشي، معلمين آموزش و پرورش، شاغلين در 

 ها و... كارخانجات، كاركنان شهرداري

 موضوع: نكات مهم در سالمت مردان و زنان مورد 4 ها انتشار مطالب آموزشي در روزنامه 6

 مهم در سالمت مردان و زنان موضوع: نكات مورد 3 هاي آموزشي از راديو پخش پيام 7

 موضوع: نكات مهم در سالمت مردان و زنان عدد 26295 هاي آموزشيCDتوزيع تراكت، پمفلت و  8

 موضوع: سالمت مردان ايراني/سالمت بانوان ايراني مورد 23 رساني و بيلبورد اطالع Standطراحي و نصب بنر، پالكارد،  9

 هاي سما و سبا شعار وزارت متبوع براي هفته --- هاي اداري امههاي سالمت در سربرگ ن درج پيام 10

 كليه واحدهاي تحت پوشش عدد 500 توزيع پوستر سما)سالمت مردان( و سبا)سالمت بانوان( 11

 هاي سالمت شهرداري به مدارس و خانه عدد 35 هاي آموزشي توزيع بسته 12
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 1390سال -سالمت سالمندان  شده در خصوص برنامه آموزشهاي ارائه -5-44 جدول

ف
ردي

 

 گروه هدف عنوان)مباحث( نوع
 تعداد

 فراگيران

1 
 كالس

 آموزشي

 15058 سالمندان پوكي استخوان، تغذيه سالمندان و...

يافته سالمندي،  بهبود شيوه زندگي سالم، مراقبتهاي ادغام

 تغذيه سالمندان و...
 1457 پرسنل

عملكرد جنسي، فشار مباحث سالمندي)پوكي استخوان، 

 خون، تغذيه سالمندان، زوال عقلي، بيماريهاي قلبي و...(

 1887 رابطين بهداشتي

 3586 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

]كاركنان شهرداري، بخشي برون

هاي سالمت، اعضاء بسيج و  خانه

 [كميته امداد امام)ره( و....
1686 

2 
 كارگاه

 آموزشي

 111 پرسنل افته سالمنديي مراقبتهاي ادغام

 161 پرسنل بهبود شيوه زندگي سالم

 23946 كل

 

 
 1390سال  -هاي آموزش تغذيه برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي  شاخص -5-45جدول 

 گروه هدف
 نوع

 مراكز

 ها براي سالمندان محاسبه ميزان تعداد سالمندان

 نيازمند

 آموزش

 مدعو براي

 آموزش
 ديده شآموز

 داراي

 اطالعات

 ماندگار

 داراي

 رفتار

 نسبتاً

 پايدار

 ديده آموزش

 داراي

 اطالعات

 ماندگار

 داراي

 رفتار

 نسبتاً

 پايدار

 سالمندان

 سال 65و  60

 16273 شهري

17
30

9
 

11572 

12
48

2
 

5345 

57
42

 

4703 

50
37

 

3880 

41
97

 

8/32% 2/
33% 

0/88% 7/
87% 

5/82% 3/
 %9/94 %1/84 %3/38 317 334 397 910 1036 روستايي 83%

 سالمندان

 سال 69-60
 سال[ 65و  60]بدون 

 62826 شهري

69
22

2
 

5079 

74
49

 

2473 

38
23

 

2116 

33
00

 

1792 

26
20

 

9/3% 

5/5% 

6/85% 3/
86% 

7/84% 4/
 %9/69 %7/87 %1/21 828 1184 1350 2370 6396 روستايي 79%

 كل
 79099 شهري

86
53

1
 

16651 

19
93

1
 

7818 

95
65

 

6819 

83
37

 

5672 

68
17

 

9/9% 1/
11% 

2/87% 2/
87% 

2/83% 8/
 %4/75 %9/86 %5/23 1145 1518 1747 3280 7432 روستايي 81%

 گرديده است[ زش محاسبه مياز سوي وزارت بهداشت، نسبت به سالمندان مدعو براي آمو 1390: نسبت به سالمندان نيازمند آموزش]اين شاخص در دستورالعمل نافذ براي سال 

ديده : نسبت به سالمندان آموزش 

نسبت به سالمندان داراي اطالعات ماندگار : 
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 1390سال  -يافته سالمندان  برنامه مراقبتهاي ادغامعملكرد  هاي شاخص -5-46 جدول

 گروه هدف رديف
مجري 

 مراقبتها

 پوشش

 مراقبتهاي جديد

 پوشش

 اي مراقبتهاي دوره

 سال 65و  60سالمندان  1
 %8/33 %1/49 پزشك

 %6/18 %9/33 غيرپزشك

 سال به باال 60سالمندان  2
 سال[ 65و  60]بدون 

 %8/73 %8/66 پزشك

 %7/21 %3/10 غيرپزشك

 كل
 %4/51 %6/54 پزشك

 %8/19 %7/19 غيرپزشك
 

 

 1390سال  -هاي عملكرد برنامه سالمت مادران  شاخص -5-47 جدول

رد
ف

ي
 

 عنوان شاخص
 مقدار

 شاخص

 15085 تعداد كل خانمهاي باردار تحت مراقبت 1

 %8/44 ميزان پوشش مراقبت پيش از بارداري 2

 %8/51 ميزان پوشش مراقبت بارداري 3

 %9/60 ميزان پوشش مراقبت بار دوم پس از زايمان 4

 %3/81 ميزان پوشش مراقبت بار سوم پس از زايمان 5

نفر از مراجعين  9944نوبت بازديد از واحدهاي محيطي و ارائه آموزش به  625يافته مادران،  شده در قالب برنامه مراقبتهاي ادغام امات انجامهمچنين به اقد

 و رابطين بهداشتي را نيز بايد اضافه كرد.

 

 سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد
( فعاليتهاي آموزشي برنامه توسعه 5-49روان در نظام مراقبتهاي بهداشتي اوليه و جدول) ( فعاليتهاي آموزشي و نظارتي برنامه ادغام سالمت5-48جدول)

 دهد. آموزش مهارتهاي زندگي و فرزندپروري را نمايش مي
 فعاليتهاي آموزشي/نظارتي برنامه -5-48 جدول

 1390سال  - هياول يبهداشت يدر نظام مراقبتها ادغام سالمت روان

ف
ردي

 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات لسات آموزشيج

 فراگيران تعداد نظارتي

 32 158 12 شهر شبكه بهداشت اسالم 1

 40 267 12 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 75 177 7 شبكه بهداشت ري 3

 12 7 2 معاونت بهداشت دانشگاه 4

 159 609 33 كل
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 1390سال  -زندپروري شده براي توسعه آموزش مهارتهاي زندگي/فر فعاليتهاي انجام -5-49 جدول

ف
ردي

 

 محل تشكيل جلسه

 مهارتهاي فرزندپروري مهارتهاي زندگي

 هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 67 4 - - 86 4 347 7 شهر شبكه بهداشت اسالم 1

 97 5 242 4 172 8 342 5 بهداشت جنوب تهران مركز 2

 98 7 120 2 88 6 200 2 شبكه بهداشت ري 3

 - - - - 25 1 50 1 معاونت بهداشت دانشگاه 4

 262 16 362 6 371 19 939 15 كل

معتادين  مركز كاهش آسيبت. شود كه هدف آنها كاهش آسيبهاي ناشي از مصرف مواد مخدر اس هايي گفته مي به سياستها و برنامه "كاهش آسيب"

خدمات رايگان نظير توزيع سرنگ، سرسوزن و شده مند  دسترس از محيطي حمايتي بهره ي است كه در آن معتادان تزريقي سختمحل (DIC)گذري

فعال كاهش آسيب در مركز  5تعداد  1390نمايند. در سال  دريافت ميهاي سطحي  غذاي سبك، پوشاك، امكان استحمام و پانسمان استريل، كاندوم،

 حوزه دانشگاه علوم پزشكي تهران وجود داشته است.

 1390سال  -شده در حوزه كاهش آسيب اعتياد  فعاليتهاي انجام -5-50 جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 مورد 5 تمديد پروانه فعاليت مراكز معتادين گذري 1

 عدد 693857 ريتوزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مراكز معتادين گذ 2

 عدد 134252 شده از مراكز معتادين گذري هاي استفاده آوري سرنگ و سرسوزن جمع 3

 8048 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگان 4

 5080 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسي 5

 10617 هاي كاهش آسيب كز جهت دريافت خدمات مشمول برنامهكل]ساالنه[ مراجعات به مرا 6

 سالمت دهان و دندان
شهرداري تهران اجرا  19و  17، 16، 11، 10هاي واقع در مناطق  ساله مهدكودك 3-6كودكان  1طي دو نوبت مكرر، فلورايدتراپي وارنيش فلورايد

 است. % بوده74% و در نوبت دوم 77گرديد كه پوشش طرح در نوبت اول 

 456768سال]مقطع ابتدايي[ كه در راستاي اين طرح  6-12آموزان  شويه سديم فلورايد جهت بهبود سالمت دهان و دندان دانش فلورايدتراپي دهان

اين طرح در )شهر تهران و ساير شهرها( توزيع گرديد و پوشش مدارس ابتدايي شهرستان تهرانآموزان  بين دانش [،%2/0سديم فلورايد ]شويه بطري دهان

جلد كتاب آموزش بهداشت دهان و دندان ويژه مربيان بهداشت و معلمين مدارس سراسر  60000% بوده است. همچنين تعداد 100جمعيت هدف آن 

 كشور نيز چاپ و توزيع شدند.
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%[ و 30مورد]پوشش طرح:  11096در قالب اجراي طرح سنجش سالمت جسماني كودكان آماده ورود به دبستان، طي دو نوبت مكرر در مرحله نخست 

نفري اين گروه از كودكان انجام  37466%[ فلورايدتراپي وارنيش فلورايد بر روي بخشي از جمعيت 29مورد]پوشش طرح:  10761در مرحله دوم نيز 

 نمايد. را ارائه مي شده به كودكان آماده ورود به دبستان ( جزئيات بيشتري از خدمات سالمت دهان و دندان ارائه5-51پذيرفت. جدول)

 خدمات سالمت دهان و دندان طرح سنجش سالمت جسماني -5-51 جدول

 1390سال  -كودكان آماده ورود به دبستان 

ف
ردي

 

 نام واحد
 دهندگان ارائه

 خدمت

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه

 شهر شبكه بهداشت اسالم 1
 دندانپزشك 11

 كاردان بهداشت دهان 2
 يش فلورايدوارن 6021

 وارنيش فلورايد 9345 دندانپزشك 24 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 وارنيش فلورايد 6491 دندانپزشك 15 شبكه بهداشت ري 3

 كل
 دندانپزشك 50

 كاردان بهداشت دهان 2
21857  

 
 ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان -5-52 جدول

 1390سال  -ني درما سال در مراكز بهداشتي 12تا  6

ف
ردي

 

 نام واحد
دهنده  مراكز ارائه

 خدمت

 تعداد واحد خدمت

 پالپ زنده فيشور سيالنت

 58 440 15 شهر شبكه بهداشت اسالم 1

 28 1502 23 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 0 653 22 شبكه بهداشت ري 3

 86 2595 60 كل
 ماده : پوشاندن كانالهاي غيرعفوني ريشه دندانها باCEM 

 
 1390سال  -درماني  خدمات دندانپزشكي به مراجعين مراكز بهداشتي -5-53 جدول

 كل مراكز روستايي مراكز شهري عنوان رديف

 60704 4688 56016 معاينه دهان و دندان 1

 20374 1585 18789 كشيدن دندان 2

 17425 1128 16297 ترميم دندان 3

 3513 318 3195 گيري و بروساژ جرم 4

 3213 80 3133 پالپوتومي 5
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   1390سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكي تهران ن مركزي دانشگاهبلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختما تهران، نشاني:
236 

 بهبود تغذيه
 1390-91سال تحصيلي  -آموزان  آموزشهاي ارتقاء سطح سالمت تغذيه دانش -5-54 جدول

 تعداد عنوان مقطع تحصيلي رديف

 ابتدايي 1

 554 كل مدارس

 359 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 765 جلسات آموزش تغذيه

 راهنمايي 2

 394 كل مدارس

 204 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 346 جلسات آموزش تغذيه

 دبيرستان 3

 466 كل مدارس

 210 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 354 جلسات آموزش تغذيه
 

 

 

 1390-91سال تحصيلي  -در مدارس دخترانه  آموزان فتگي دانشياري ه فعاليتهاي اجرايي برنامه آهن -5-55 جدول

 تعداد عنوان رديف

 دبيرستانهاي دخترانه 1

 232 كل مدارس

 232 مدارس تحت پوشش

 52091 آموزان كل دانش

 52091 آموزان تحت پوشش دانش

 مدارس راهنمايي دخترانه روزانه 2

 203 كل مدارس

 147 مدارس تحت پوشش

 48268 آموزان ل دانشك

 36092 آموزان تحت پوشش دانش

 شده قرصهاي آهن توزيع 3
 825856 دبيرستان

 580872 راهنمايي

 13 توجيهي براي مربيان آموزش و پرورش-هاي آموزشي برگزاري كارگاه 4

 آمده بر نحوه عملكرد برنامه نظارتهاي بعمل 5
 73 ستاد

 491 درماني مراكز بهداشتي

 شده توسط پرسنل بهداشتي ساعات آموزشي ارائه 6
 60 ستاد

 657 درماني مراكز بهداشتي

 آموزان جلسات آموزشي براي اولياء دانش 7
 93 دبيرستان

 67 راهنمايي

 

 ."تغذيه سالمندان"و  "ردهتغذيه مادران باردار/شي"، "سال 8تغذيه كودكان كمتر از "هاي مختلف سني هم عبارتند از:  محورهاي برنامه تغذيه گروه
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 1390سال  -هاي مختلف سني  فعاليتهاي اجرايي برنامه تغذيه گروه -5-56 جدول

 تعداد عنوان رديف

1 
تغذيه كودكان 

 سال 8كمتر از 

 17262 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 كالسهاي آموزش تغذيه تكميلي عملي
 188 جلسات

 1499 كنندگان شركت

 كالسهاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يك سال
 1714 جلسات

 26035 كنندگان شركت

2 
تغذيه مادران 

 باردار/شيرده
 كالسهاي آموزشي برگزارشده

 1984 جلسات

 16923 كنندگان شركت

 كالسهاي آموزشي برگزارشده تغذيه سالمندان 3
 3190 جلسات

 12470 كنندگان شركت

پيشگيري و كنترل "و  "پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد"ها شامل دو مقوله  مغذي نظر طرح پيشگيري و كنترل كمبود ريزهاي مد حوزه

 بوده است. "خوني ناشي از آن)برنامه فقر آهن( كمبود آهن و كم

 1390سال  -فعاليتهاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد  -5-57 جدول

 تعداد عنوان رديف

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره 1
 11 جلسات

 330 كنندگان شركت

2 
شده براي عموم  ها و مطالب آموزشي تهيه برنامه

 مردم، صنوف و...

 2 انتشار در روزنامه

 5710 توزيع بروشور، پوستر، پمفلت و...

3 
آموزشي براي مراقبين/رابطين بهداشت مدارس، هاي  برگزاري دوره

 ها و اعضاء بسيج آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودك

 14 جلسات

 420 كنندگان شركت

4 
كننده مواد  كننده و عرضه هاي آموزشي براي اصناف تهيه برگزاري دوره

 غذايي

 26 جلسات

 390 كنندگان شركت

 درماني براي مراجعين مراكز بهداشتيبرگزاري كالسهاي آموزشي  5
 531 جلسات

 7965 كنندگان شركت
 

 1390سال  -خوني ناشي از آن  و كم فعاليتهاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن -5-58 جدول

 تعداد عنوان رديف

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره 1
 13 جلسات

 390 گانكنند شركت

 1 شده از راديو ها و مطالب آموزشي پخش برنامه 2

 ها و اعضاء بسيج هاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس، مربيان مهدكودك برگزاري دوره 3
 101 جلسات

 2020 كنندگان شركت

 درماني برگزاري كالسهاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي 4
 988 جلسات

 14820 كنندگان شركت

 2 جزوه آموزان تهيه مطالب آموزشي مكتوب براي پرسنل بهداشتي، مراقبين بهداشت مدارس، معلمين و دانش 5
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 10703جلسه آموزشي براي  915بوده كه در اين زمينه  "ارائه الگوي صحيح مصرف روغن"محور اصلي برنامه بهبود تغذيه در مراكز جمعي 

هاي بهداشت  هاي بهداشت]دولتي/مشاركتي[ و همچنين خانه درماني]شهري/روستايي[، پايگاه راكز بهداشتيكننده در گروه هدف مراجعين م شركت

 برگزار شده است.

 نوجوانان، جوانان و مدارس
هاي نفر از والدين، آموزش 30871نفر از كاركنان مدارس و  5679آموزان،  از دانش 113697جلسه آموزشي به  4050در حوزه مدارس با برگزاري 

آموزان مقطع  مورد هم واكسيناسيون براي دانش 32267%[ و 0/88آموزان مقطع ابتدايي]با پوشش  مورد واكسيناسيون دانش 35168مختلف ارائه گرديد. 

 %[ انجام گرفت.3/82راهنمايي]با پوشش 

 
 1390-91سال تحصيلي  -آموزان  معاينات پزشكي بر روي دانش -5-59 جدول

ف
ردي

 

 تحصيليدوره  -كالس 
 تعداد

 كل

 تعداد

 شده معاينه
 پوشش معاينه

 اول دبستان 1
 %6/91 17714 19345 دختر

 %0/94 19380 20611 پسر

 %8/92 37094 39956 كل

 اول راهنمايي 2
 %9/92 16652 17918 دختر

 %5/62 11773 18838 پسر

 %3/77 28425 36756 كل

 اول دبيرستان 3
 %5/85 16337 19099 دختر

 %3/32 6502 20110 پسر

 %2/58 22839 39209 كل

 
 هاي مشاركتي افزايش پوشش خدمات بهداشتي در مدارس به واسطه فعال نمودن پايگاه -5-60 جدول

ف
ردي

 

 شبكه

 1390-91سال تحصيلي  1389-90سال تحصيلي 

 مدارس

 تحت پوشش

 ها پايگاه

 كل

 مدارس

 ميزان

 پوشش

 مدارس

 تحت پوشش

 ها پايگاه

 كل

 مدارس

 ميزان

 پوشش

 %2/22 302 67 %7/18 343 64 شهر شبكه بهداشت اسالم 1

 %1/41 613 252 %3/18 672 123 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 %2/16 537 87 %7/15 547 86 شبكه بهداشت ري 3

 %0/28 1452 406 %5/17 1562 273 كل
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 1390-91سال تحصيلي  -اجراي طرح مدارس مروج سالمت  -5-61 جدول

ف
ردي

 

 شبكه
 كل مدارس

 آموزان دانش

 آموزان دانش

 مدارس مروج

 كاركنان

 مروج كل مدارس مروج

 1545 20539 485898 54 302 شهر شبكه بهداشت اسالم 1

 1676 33081 188916 79 613 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 2122 32702 133324 96 537 شبكه بهداشت ري 3

 5343 86322 808138 229 1452 كل

  درمانیدرمانی  خدمات سرپايی به مراجعين مراكز بهداشتیخدمات سرپايی به مراجعين مراكز بهداشتی
درماني در سه حوزه خدمات پزشكي)پزشكي عمومي، دندانپزشكي]عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصي زنان و زايمان و تخصصي  مراكز بهداشتي

كنند. در طول سال  و داروخانه( به مراجعين خود ارائه خدمت ميپوست و مو(، پيراپزشكي)صرفاً مامايي( و پاراكلينيكي)آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات 

درماني، خدمات دندانپزشكي]عمومي[ در همه مراكز  خدمات پزشكي عمومي، مامايي، داروخانه، پانسمان و تزريقات در تمامي مراكز بهداشتي 1390

يشگاه نيز در تمام مراكز شهري به عالوه مراكز روستايي شبكه شهر و ري، خدمات آزما هاي بهداشت اسالم شهري و همچنين مراكز روستايي شبكه

هاي بهداشت جنوب]تهران[ و ري و خدمات متخصص اطفال و متخصص  شهر، خدمات تخصصي زنان و زايمان در مراكز شهري شبكه بهداشت اسالم

 شده است. پوست و مو هم صرفاً در مراكز شهري شبكه بهداشت ري ارائه مي

 983318درماني سه شبكه بهداشت پذيرش و  نفر مراجعين سرپايي به پزشك و پيراپزشك]ماما[، توسط مراكز بهداشتي 1340499موعاً مج 1390در سال 

% را به ترتيب در حوزه مراجعين و خدمات 2/12% و 0/12واحد خدمات پاراكلينيكي نيز به مراجعين سرپايي ارائه شده كه اقالم مذكور رشدي معادل 

نفر، پس از آن ماما  623507دهند. در حوزه مراجعين سرپايي بيشترين مراجعين مربوط به پزشك عمومي با  ي نسبت به سال ماقبل آن نشان ميپاراكلينيك

نفر بوده است. در حوزه خدمات پاراكلينيك نيز بيشترين خدمات  2015نفر و كمترين مراجعين هم مربوط به متخصص پوست و مو با  599410با 

( و 5-63(، )5-62باشد. جداول) نسخه دارويي مي 214155قلم آزمايش و پس از آن تحويل دارو با  701780ده در رديف آزمايشگاه با عدد ش ارائه

درماني تابعه، مراكز  ( جزئيات آمارهاي پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را به همراه تغييرات ساالنه آنها در كل مراكز بهداشتي64-5)

 دهند. ري و مراكز روستايي نشان ميشه
 1390سال  -درماني  شده به مراجعين مراكز بهداشتي خدمات سرپايي ارائه -5-62 جدول

 كل تغيير ساالنه تعداد شده نوع خدمت ارائه رديف

 4/8% 623507 كننده مراجعه پزشكي عمومي 1

ين
جع

مرا
 

1340499 

(0/12)% 

 2/9% 99309 كننده مراجعه دندانپزشكي]عمومي[ 2

 1/63% 7017 كننده مراجعه تخصصي اطفال 3

 3/121% 9241 كننده مراجعه تخصصي زنان و زايمان 4

 2/24% 2015 كننده مراجعه تخصصي پوست و مو 5

 4/15% 599410 كننده مراجعه مامايي 6

 4/12% 701780 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

983318 

(2/12)% 

 5/10% 2693 مورد پانسمان 8

 2/11% 64690 تزريق تزريقات 9

 2/12% 214155 نسخه دارويي داروخانه 10
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 1390سال  - شهريدرماني  شده به مراجعين مراكز بهداشتي خدمات سرپايي ارائه -5-63 جدول

 كل تغيير ساالنه تعداد شده نوع خدمت ارائه رديف

 6/9% 512649 كننده مراجعه پزشكي عمومي 1

ين
جع

مرا
 

1153771 

(6/12)% 

 6/11% 91148 كننده مراجعه دندانپزشكي]عمومي[ 2

 1/63% 7017 كننده مراجعه تخصصي اطفال 3

 3/121% 9241 كننده مراجعه *تخصصي زنان و زايمان 4

 2/24% 2015 كننده مراجعه تخصصي پوست و مو 5

 6/14% 531701 هكنند مراجعه مامايي 6

 4/12% 660749 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

867546 

(8/13)% 

 5/7% 2333 مورد پانسمان 8

 3/26% 52619 تزريق تزريقات 9

 0/16% 151845 نسخه دارويي داروخانه 10

اند. : اين دسته خدمات صرفاً در مراكز شهري شبكه بهداشت ري ارائه شده 

 اند. هاي بهداشت جنوب]تهران[ و ري ارائه شده خدمت در مراكز شهري شبكه: اين *

 
 1390سال  - روستاييدرماني  شده به مراجعين مراكز بهداشتي خدمات سرپايي ارائه -5-64 جدول

 كل تغيير ساالنه تعداد شده نوع خدمت ارائه رديف

 1/3% 110858 كننده مراجعه پزشكي عمومي 1

ين
جع

مرا
 

186728 

(6/8)% 

 8/11% 8161 كننده مراجعه  دندانپزشكي]عمومي[ 2

    تخصصي اطفال 3

    تخصصي زنان و زايمان 4

    تخصصي پوست و مو 5

 6/22% 67709 كننده مراجعه مامايي 6

 4/11% 41031 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

115772 

(4/1)% 

 1/57% 360 مورد پانسمان 8

 9/26% 12071 تزريق تزريقات 9

 8/3% 62310 نسخه دارويي داروخانه 10

.اين خدمت در مركز روستايي شبكه بهداشت جنوب]تهران[ ارائه نشده است : 
شهر ارائه شده است. : اين خدمت تنها در مراكز روستايي شبكه بهداشت اسالم 

 اختصاص دارد. 1390هاي مختلف خدمتي براي سال  كان در حيطه( به ارائه سرانه كاركرد روزانه پزش5-65جدول)
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 1390سال  -هاي بهداشت دانشگاه  درماني شبكه سرانه كاركرد روزانه پزشك در مراكز بهداشتي -5-65 جدول

 مراجعين روزكاركردپزشك-نفر شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي
 مراجعين به ازاي

 روزكاركرد پزشك-هر نفر

 شكي عموميپز

 شهري

 1/20 126163 6269 شهر اسالم

 4/23 249871 10667 جنوب]تهران[

 7/24 136615 5531 ري

 8/22 512649 22467 كل

 روستايي

 2/10 40497 3975 شهر اسالم

 7/24 9276 375 جنوب]تهران[

 1/24 61085 2537 ري

 1/16 110858 6887 كل

 دندانپزشكي]عمومي[

 شهري

 9/9 27013 2740 شهر اسالم

 2/7 41201 5756 جنوب]تهران[

 3/7 22934 3151 ري

 8/7 91148 11647 كل

 روستايي

 3/5 4820 910 شهر اسالم

 2/4 3341 788 ري

 8/4 8161 1698 كل

 4/18 7017 382 ري شهري تخصصي اطفال

 4/11 2015 177 ري شهري تخصصي پوست و مو

 شهري و زايمانتخصصي زنان 

 2/14 3373 237 جنوب]تهران[

 0/29 5868 202 ري

 1/21 9241 439 كل
 


