
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمفصل 

 بهداشت

 بهداشت، مراکز] بهداشت و درمان دانشگاه يها شبکه ياتيعمل يواحدها 

 [بهداشت گاهيپا بهداشت، يها خانه

 بهداشت معاونت عملکرد و ها فعاليت  

 يدرمان يبهداشت مراکز مراجعين به يسرپائ خدمات 

 [يخدمت حيطه،مراکز نوع،شبکه]يدرمان يبهداشت مراکز يسرپائ خدمات 
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]ارزيابي، نظارت، اجرا، بازرسي، آموزش، رسيدگي به شكايات و...[ بر عهده معاونت  كليه امور اجرائي و نظارتي مرتبط با حوزه بهداشت در جامعه

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

 باشد. گري بهداشت[ با تأمين پوششي جامع مي و نيز تصدي

 

 ها و واحدهاي فعلي موجود در ساختار معاونت بهداشت عبارتند از: گروه

 گروه گسترش شبكه 

 ها بيماريو مبارزه با  گروه پيشگيري 

 گروه سالمت محيط و كار 

 گروه سالمت خانواده و جمعيت 

 گروه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد 

 سالمت يواحد آموزش و ارتقا 

 واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي 

 واحد سالمت دهان و دندان 

 واحد بهبود تغذيه جامعه 

 واحد نوجوانان، جوانان و مدارس 

  اطالعات بهداشتيواحد آمار و 

 آزمايشگاه مركزي بهداشت 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
273 

 

[، ري]با شهر اسالم]با پوشش شهرستان شهر اسالماز طريق سه شبكه بهداشت و درمان  بهداشت درماني به مردم توسط معاونت ارائه خدمات بهداشتي

، 16، 11، 10[ و مركز بهداشت و درمان جنوب تهران]با پوشش مناطق 1شهرداري تهران 15و بخشي از منطقه  20پوشش شهرستان ري به عالوه منطقه 

ق تحت شده از مناط كننده خدمت به همراه جمعيت كل و جمعيت سرشماري ارائه 2گيرد. تعداد واحدهاي عملياتي و بخش آفتاب[ صورت مي 19، 17

 بوده است. 5-1به شرح جدول پوشش هر شبكه 

 
 

 1391 سال يطهاي بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران  واحدهاي عملياتي و جمعيت تحت پوشش شبكه -5-1جدول

 شبكه

 بهداشت
 نوع واحد بهداشتي

 جمعيت تعداد

 شده سرشماري

 كل جمعيت

 غيرفعال فعال مصوب *تحت پوشش

ن 
ستا

هر
ش

الم
اس

 
هر

ش
 

 1 7 8 درماني شهري مركز بهداشتي

497516 497516 

 0 6 6 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 4 4 روستايي درماني شهري مركز بهداشتي

 0 16 16 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

26 
7 

0 
 19 مشاركتي

ب[
نو

]ج
ان

هر
ت

 

 3 30 33 شهري درماني مركز بهداشتي

1164747 1470790 

 1 0 0 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 0 0 روستايي درماني شهري مركز بهداشتي

 1 3 4 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

84 
3 

27 
 54 مشاركتي

ي
ر ر

شه
 

 2 13 15 درماني شهري مركز بهداشتي

573649 844750 

 1 7 8 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 3 3 روستايي درماني شهري مركز بهداشتي

 1 26 27 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

41 
1 

16 
 24 مشاركتي

 کل

 6 50 56 درماني شهري مرکز بهداشتي

2235912 2813056 

 1 14 14 درماني روستايي مرکز بهداشتي

 0 7 7 روستايي درماني شهري مرکز بهداشتي

 2 45 47 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

151 
11 

43 
 97 مشارکتي

]به 485688را  شهر اسالم، جمعيت مناطق تحت پوشش شبكه بهداشت 1390باشد ليكن مركز آمار ايران به استناد نتايج حاصل از سرشماري سال  *: اعداد ذكرشده در اين گزارش براي جمعيت، بر مبناي برآوردهاي معاونت بهداشت مي

 نفر روستايي[ اعالم نموده است. 219260]به شمول 873080و شبكه بهداشت ري را  1400880نفر روستايي[، مركز بهداشت جنوب تهران را  50287شمول 

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

                                                 
 از مناطق تحت پوشش شهرداري تهران منفك و براي آن شهرداري مستقلي تأسيس شود. 20هيأت محترم دولت مقرر گرديده منطقه  28/4/91بنا به مصوبه مورخه  -1
 مراجعه شود. "هاي بهداشت و درمان واحدهاي عملياتي شبکه" 2به پيوست  - 2
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 1391سال يط معاونت بهداشت دانشگاهها و عملکرد فعاليت
 

 

  ي( برنامه بهورز1-1

  داشت فعال در حوزه دانشگاه تهرانخانه به 45وجود 

  هاي بهداشت تابعه ه خانهبهورز شاغل در سطح كلي 92وجود 

  1391سال ها در  و آغاز آموزش آن 1390آموز بهورزي در سال  نفر دانش 8پذيرش 

 1391به كار نامبردگان از اسفند  و آغاز شروع 25/11/1391آموزان بهورزي)كاردان( در تاريخ  التحصيلي سه نفر از دانش فارغ 

  اندركاران آموزش بهورزي و چاپ در  دو مقاله بهداشتي توسط مربيان يا دستساالنه همكاري مستمر با فصلنامه بهورز و تهيه

 ر سطح كليه واحدهاي محيطي تابعه()د1391جلد فصلنامه در سال  1672 و توزيع فصلنامه مذكور

 هاي بازآموزي بهورزان شاغل در واحدهاي تابعه و برگزاري  انجام نيازسنجي آموزشي از بهورزان جهت تعيين عناوين كالس

 هاي بهداشت بهورزان شاغل در خانههاي بازآموزي بر همان اساس براي  دوره

 
 1391اطالعات بازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي در سالجدول  -5-2 جدول

يرد
 ف

 شهرستان

 تعداد

 بهورزان

 شاغل

 حجم آموزش بهورزاني كه در جلسات گروهي بازآموزي

 اند با مقياس نفر ساعت شركت نموده

 زمستان پاييز تابستان بهار

 1192 990 820 990 52 شهر ري 1

 840 840 948 474 31 شهر اسالم 2

 79 98 108 100 10 جنوب 3

 2111 1928 1876 1564 92 کل
 

 )داوطلبان سالمت( ي( برنامه جلب مشارکت مردم1-2

 و رابطان بهداشت نفر از مربيان 200جهت  "روش آموزش رابطان" يدوره كارگاه آموزش 3 يبرگزار 
 

 1391عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در سال  -5-3 جدول

ف
ردي

 

 عنوان
 شبكه بهداشت

 شهر اسالم

 مركز بهداشت

 جنوب تهران

 شبكه بهداشت

 شهر ري

 942 1531 1066 يو روستاي يتعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهر 1

 688 2666 1746 آموزش در محله برگزار شده توسط داوطلبان سالمت يها تعداد كالس 2

 11002 25886 15925 آموزش در محله يها گيرندگان كالس تعداد آموزش 3

 62 50 81 (1391تحت پوشش داوطلبان سالمت )آمار فصل زمستان  يدرصد پوشش خانوارها 4

 356 842 242 هاي برگزار شده توسط داوطلبان متخصص تعداد كالس 5

 6146 8868 4798 ديدگان توسط داوطلبان متخصص تعداد آموزش 6

 198 409 105 خود را آغاز نمودند يكه همكار يتعداد داوطلبان 7

 - - - نمودند يكه قطع همكار يتعداد داوطلبان 8
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 ي( برنامه پزشک خانواده روستائ1-3
 

 1391در سال  يت موجود برنامه پزشك خانواده روستائيوضع -5-4 جدول

 يتعداد نيرو

 يانسان 

جر
ز م

راك
د م

دا
تع

 ي

مه
رنا

ب
 

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 آزمايشگاهتعداد 

 طرف قرارداد

 يتعداد راديولوژ

 طرف قرارداد

ل 
مو

مش
ت 

معي
 ج

داد
تع

ستائ
رو

مه 
ح بي

طر
 ي

 پايش و نظارت

 يآموزش

ك
زش

پ
 

اما
م

 

ولت
د

ولت ي
رد

غي
 ي

ولت
د

ولت ي
رد

غي
 ي

ولت
د

ولت ي
رد

غي
 ي

 يانسان يروين

 و ماما ،)پزشك

 ر كاركنان(يسا

 يمركز بهداشت

 يمجر يدرمان 

30 27 23 16 10 8 1 0 2 62833 

و  يانسان يرويه نيبار از كل كي يفصل

طبق  يمه روستائيبرنامه ب يمراكز مجر

ش صورت يست موجود پايچك ل

 رد.يگ يم

 يكنفرانس علم يبرگزار

از يكروزه استئوپورز با امتي

 جهت پزشكان يبازآموز

 

 يانسان يرويع ني( توز1-4

و مركز بهداشت  ي، رشهر اسالم يو درمان يبهداشت يها در سطح شبكه 1391سال  در يپزشك و داروساز و دندانپزشك طرح يروينفر ن 68ع يتوز

 باشد: يل ميذجدول جنوب تهران به شرح 
 

 1391،مركز بهداشت جنوب در سال ي،رشهر اسالم يدرمان يبهداشت يدر سطح شبكه ها يانسان يرويع نيتوز -5-5 جدول

 يدندانپزشك طرح يداروساز طرح يطرح يپزشك عموم

18 24 26 

 
 

 ( بازديد، نظارت، پايش و ارزيابي1-5

ها نيز با هدف برطرف  ( كه گزارش آن5-6به شرح جدول) 1391[ طي سال مسئول مرتبط با آن حوزه بازديد توسط كارشناسمورد بازديد اختصاصي] 40انجام 

 نمودن معضالت موجود به واحدهاي مسئول ارسال گرديد.
 

 1391اختصاصي گروه گسترش شبكه در سال بازديدهاي  -5-6 جدول

 هاي بيمه روستايي حوزه ستاديهاي واحد بهداشتهاي  خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني مراكز بهداشتي

16 16 2 3 3 

 
 

 ( برنامه ثبت مرگ1-6

 

 1391اقدامات انجام شده جهت برنامه ثبت مرگ در سال  -5-7 جدول

 تعداد موضوع

 جلسه 4 ينار آموزشيسم

 نفر 150 دهيپزشكان آموزش د

 عدد 13410 ل داده شدهيفوت خام تحو يها يگواه
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 ي قابل پيشگيري با واکسنها بيماري( 2-1

درماني وابسته به دانشگاه علوم  بهداشتيتعداد موارد واكسيناسيون انجام شده در مؤسسات و مراكز  1391ي واگير در سال ها بيماريبراي پيشگيري از 

 ( بيان گرديده است.5-8در جدول) يماريك بيپزشكي تهران به تفك
 

 1391انجام واكسيناسيون در مراكز وابسته به دانشگاه در سال  -5-8 جدول

 شهرستان
 فلج اطفال

 )پوليو(
 سرخك

 ب.ث.ژ

 )سل(

 ديفتري، كزاز

 سرفه)ثالث( و سياه

 ديفتري و كزاز

 (توأمبزرگساالن)
 هپاتيت ب مننژيت

 9804 3286 170 9768 6277 9809 9797 شهر اسالم

 22518 6308 3215 21703 27048 21620 22788 تهران

 16213 3592 1585 15061 2837 14806 15177 ري

 48535 13186 4970 46532 36162 46235 47762 کل

 

 ( فلج شل حاد2-1-1

 

 1391توليد شده در خصوص فلج اطفال در سال مواد آموزشي  -5-9 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 2000 جمعيت محدوده جنوب تهران سازي پوليو ايمن تراكت 1

 2200 درماني پرسنل بهداشتي فلج شل حاد اطالعيه 2

 1600 جمعيت افاغنه سازي كودكان ايمن [افغاني زبان]تراكت 4

 1000 جمعيت افاغنه فلج اطفال [افغانين زباتراكت] - اطالعيه 5

 1000 درماني پرسنل بهداشتي فلج اطفال [افغاني زبانتراكت] - اطالعيه 6

 1000 درماني بهداشتي پرسنل گزارش فلج اطفال العيهطا 7

 150 درماني پرسنل بهداشتي فلج اطفال فلج اطفال فصلنامه 8

 120 بهداشتيپرسنل  فلج اطفال هجزو 9

 150 ها بيمارستانو  درماني مراكز پرسنل بهداشتي فلج اطفال خبرنامه 10

 80 ها درماني مراكز و بيمارستان پرسنل بهداشتي فلج اطفال دستورالعمل 11

 100 ها درماني مراكز و بيمارستان پرسنل بهداشتي فلج اطفال بخشنامه 12

 
 

 1391خصوص فلج اطفال در سال شده در  هاي ارائه آموزش -5-10 جدول

يرد
 ف

 گروه هدف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 41 15 3 كارشناسان ستادي و كارشناسان مناطق 1

 73 9 3 بهورزان 2

 106 2 1 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 68 9 3 ها بيماريپرسنل ستادي و محيطي  4

 288 35 10 کل
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 1391فلج اطفال در سال  يبيمار يها شاخص -5-11 جدول

 فلج شل حادكل موارد

(AFP) 

 كشف حداقل

 مورد انتظار

 يكاف يها درصد نمونه

 دريافت شده 

 درصد كشف موارد

 روز 7 يط 

 يريگيدرصد پ

 60روز  

30 14 96 93 100 

 

 ( سرخک2-1-2

 1391در سال  CRSآمده در برنامه مراقبت سرخك، سرخجه،  عمل به يها تيفرم خالصه اطالعات فعال -5-12 جدول

 تعداد تيفعال

الع
واط

ش 
وز

آم
 

سان
ر

ي
 

 0 كارگاه يبرگزار

 0 ناريسم يبرگزار

 106 عموم)از جمله مدارس( يبرا يسخنران

 يه مواد آموزشيته

 0 پمفلت

 0 پوستر

 0 تراكت

 0 جزوه

 0 ريسا

 0 يمحل ياستفاده از صدا

 0 يمحل يماياستفاده از س

 ت ويريمد

 يزير برنامه 
 يل جلسات هماهنگيتشك

 يبخش درون
 دانشگاه( ير واحدهاي/ ساياست دانشگاه/ معاون بهداشتي)شامل جلسه با ر

0 

 0 ها و ادرات( ر سازماني)سايبخش برون

 نظارت

 ديبازد

 101 يشهر يدرمان يمراكز بهداشت

 37 ييروستا يدرمان يمراكز بهداشت

 206 يبهداشت يها گاهيپا

 8 يمانيالت زايمراكز تسه

 87 بهداشت يها خانه

 18 ها ر سازمانيه، سايري، خيخصوص يدرمان يمراكز بهداشت

 16 يدولت يها مارستانيب

 0 ها ر سازمانيه، سايري، خيخصوص يها مارستانيب

 د ستاد استانيبازد

 2 از ستاد شهرستان

 79 از مراكز تابعه شهرستان

 3 ريه، سايري، خياز مراكز خصوص

 شيپا

 موارد مشكوک گزارش شده 

 388 سرخك

 24 سرخجه

 50 يسندرم سرخجه مادرزاد

 شده يبردار موارد نمونه 

 384 سرخك

 24 سرخجه

 49 يسندرم سرخجه مادرزاد

 پژوهش
 0 ينارها و جلسات علميها و سم ثبت شده در كنگره يارائه مقاالت علم

 0 قات مرتبطيانجام تحق
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 ( هپاتيت2-1-3

 شناسايي شدند: ليذك جداول يبيمار مبتال به هپاتيت منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران به تفك 431تعداد  1391در سال 
 

 

 1391منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران در سال  يها تيز آمار هپاتيآنال -5-13 جدول

 يماريامد بيپ سكونت جنس شهرستان
 جمع

 کل 
 نامعلوم فوت عارضه يبهبود يت ناقليوضع يشهر ييروستا مرد زن ير جنوب شهر اسالم

70 227 134 175 256 29 402 391 1 9 22 8 

431 431 431 431 431 

 

 1391منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران در سال  يها تيز آمار هپاتيآنال -5-13 جدول ادامه

 منبع گزارش Bت يون هپاتيناسيسابقه واكس

 جمع

 کل
 مارستانيب شگاهيآزما ندارد دارد/ناقص دارد/كامل

خانه 

 بهداشت

 سازمان 

 انتقال خون
 كينيكل

 يمركز بهداشت

 ييروستا يدرمان

 يبهداشتمركز 

 يشهر يدرمان

48 8 375 29 108 10 1 2 17 264 

431 431 431 

 

 1391شده در خصوص هپاتيت در سال  هاي ارائه آموزش -5-14 جدول

 گروه هدف فيرد
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 2347 39 75 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 446 19 38 بهداشتيرابطين  2

 256 6 12 درماني پرسنل مراكز بهداشتي 3

 2641 50 80 آموزان دانش 4

 487 6 12 آموزان دانش ياوليا 5

 756 120 240 بيماران و اطرافيان 6

 452 30 30 سربازان 7

 160 10 10 كاركنان بهزيستي 8

 7545 280 497 جمع كل

 

 1391خصوص هپاتيت در سال مواد آموزشي توليدشده در  -5-15 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 300 هاي بهداشت درماني و پايگاه مراكز بهداشتي هاي ويروسي منتقله از راه خون هپاتيت برگي 3فرم بررسي  1

 60 درماني مراكز بهداشتي هپاتيت پوستر 2

 500 بهداشت هاي درماني و پايگاه مراكز بهداشتي هپاتيت پمفلت 3

 100 هاي بهداشت درماني و پايگاه مراكز بهداشتي هپاتيت دستورالعمل كشوري 4

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص هپاتيت در سال  -5-16 جدول

 بهداشتهاي  خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني بهداشتي كزامر

38 71 10 
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 تي( مننژ2-1-4

 شناسايي شدند: ليذك جداول يت در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران به تفكيمننژبيمار مبتال  128تعداد  1391در سال 
 

 1391ت در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران در سال يز آمار مننژيآنال -5-17 جدول

 كشت خون ينخاع يع مغزيكشت ما جنس شهرستان
 جمع

 کل
 يخال يمنف انجام نشده يخال يمنف مثبت انجام نشده نامعلوم مرد زن ير جنوب شهر اسالم

21 74 33 41 82 5 3 2 83 40 12 70 46 

128 128 128 128 128 

 

 

 1391ت در محدوده تحت پوشش دانشگاه تهران در سال يز آمار مننژيآنال -5-17 جدولادامه 

 يماريجه بينت ييص نهايتشخ صيتشخ

 جمع

 کل
 يروسيو يقطع محتمل

 اليباكتر
 يخال نامشخص فوت درمان يخال نامشخص

 ريسا پنوموكوک مننگوكوک

74 2 18 0 3 79 16 12 112 4 11 1 

76 128 128 128 

 

 
 ي انگلي و منتقله از آب و غذاها بيماري( 2-2

 

 1391ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال ها بيماريشده در خصوص  هاي ارائه آموزش -5-18 جدول

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 987 62 28 پرسنل و پزشكان بخش دولتي/خصوصي 1

 1113 52 45 رابطين بهداشتي 2

 11020 740 870 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 12045 623 403 آموزان دانش يآموزان و اوليا دانش 4

 896 74 55 اصناف و كسبه 5

 1123 120 64 خارجياتباع  6

 302 46 32 مددجويان كميته امداد/بهزيستي 7

 98 13 8 ورزشكاران 8

 489 55 45 كارگران 9

 312 27 17 بهورزان 10

 555 58 78 پرسنل و كارشناسان 11

 37544 1870 1645 کل
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ي اسهالي، وبا، تيفوئيد و ...[ منتشر و توزيع شده ها بيمارياي،  ي رودهها بيماريپوستر و پمفلت با عناوين مختلف]برگ  33780جمعاً  1391در سال 

 است.

 
 1391ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و منتقله از آب و غذا در سال ها بيماريبازديدهاي عمومي مرتبط با  -5-19 جدول

 ها آزمايشگاه مطب پزشكان هاي بهداشت خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني مراكز بهداشتي

335 495 160 3355 1325 

 

 

 1391ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال ها بيماريبازديدهاي اختصاصي مرتبط با  -5-20 جدول

 ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه درماني مراكز بهداشتي

185 225 65 11 300 

 
 

 1391ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال ها بيماريهاي متفرقه در خصوص  فعاليت -5-21 جدول

 تعداد عنوان رديف

 كننده( شركت 435دوره) 2 ي منتقله از آب و غذاها بيماريبرگزاري سمينار  1

 13500 ها( التور تهيه و توزيع محيط ترانسپورت)نگهداري و انتقال نمونه 2

 3955 هاي التور آوري و آزمايش بر روي نمونه جمع 3

 تماس دريافتي 1550 ها از طريق خط تلفن گويا جهت ارتباط مردمي گرفتن تماس 4

 14500 مترين تهيه و توزيع شامپو پره 5

 325 بوتوليسم تحويل ويال آنتي 6

 4 شناسايي و گزارش بيماران مشكوک به بوتوليسم 7

 6 و گزارش بيماران مشكوک به تيفوئيد)حصبه(شناسايي  8

 46 شناسايي و گزارش بيماران التور 9

 4751 شناسايي آلودگي به پديكولوز 10

 

 

 1391سال  در ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد گزارش شدهها بيماري -5-22 جدول

 شبكه

 موارد
 کل شهر ري جنوب شهر اسالم

 3955 670 2380 749 برداري التور نمونه

 0 0 0 0 وباي التور

 6736 2124 3733 879 پديكولوز

 5 0 5 0 بوتوليسم

 14 3 11 0 طغيان

 7 0 6 1 تيفوئيد
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 1391برداري شده در سال  غذا و موارد نمونه ي انگلي و منتقله از راه آب وها بيماري -5-23 جدول

 موضوع
 نام شهرستان

 معاونت
 يشهر ر جنوب شهر اسالم

 3931 768 2396 767 يبردار كل موارد نمونه

 جنس
 2057 454 1211 392 زن

 1872 314 1185 373 مرد

 يگروه سن
 1615 586 668 361 سال 2بزرگتر از 

 2326 182 1725 419 سال 2كوچكتر و مساوي 

تعداد نمونه 

 ش شدهيآزما

 692 173 478 41 يمارستانيب

 3683 595 2396 692 مارستان(ي)خارج ب ييسرپا

 محل سكونت
 3508 605 2372 531 شهر

 356 163 24 169 روستا

 تيمل
 3550 583 2396 571 يرانيا

 241 85 0 156 يخارج

 وارده از كشور

 41 41 0 0 افغانستان

 46 46 0 0 پاكستان

 0 0 0 0 عراق

 0 0 0 0 ريسا

 0 0 0 0 يمورد داخل

 تماس با
 0 0 0 0 ياتباع خارج

 0 0 0 0 ييمار وبايب

 200 23 177 - انيمبتال

 2 0 2 - يبستر

 0 0 0 - مرگ

 46 15 31 - يه شده انسانيتهيه نمونه ته

 46 15 31 - يش شده انسانيتهيه نمونه آزما

 15 15 0 - ينمونه مثبت انسان تهيه

 - بيبه ترت يشده انسان يين اجرام شناسايشتريب
 

 سالمونال و شيگال
 

 5 5 0 - ه شده غذايتهيه نمونه ته

 5 5 0 - ش شده غذايتهيه نمونه آزما

 3 3 0 - تهيه نمونه مثبت غذا

 - مونالسال يطشيگال -توكسين باسيلوس - - بيشده غذا به ترت يين اجرام شناسايشتريب

 انيتعداد طغ
 14 3 11 - يشهر

 0 0 0 - ييروستا

 راه انتقال

 - - - - آب

 14 3 11 - غذا

 - - - - نامشخص
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 1391ي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان گزارش شده در سال ها بيماري -5-24 جدول

سابقه  باتعداد موارد 

 يقبل يآلودگ

 آلودهتعداد موارد 

 به شپش

 تعداد موارد آلوده

 شهر و روستا در 

 تعداد مواردآلوده 

 در مردان

 تعداد موارد آلوده

 در زنان 

تعداد كل 

 موارد آلوده

نام 

 شهرستان

رند
دا

ن
 

رند
دا

 

تن
ك 

پش
ش

 

سر
ستا 

رو
 

هر
ش

 

17
< 

ال
س

 

10-6 
ال

س
 

17-
11 

ال
س

 

6
>

ال
س

 

17
<

ال
س

 

17- 
11 

ال
س

 

10-6 
ال

س
 

6 
> 

ال
س

 

879 95 2 
 

 شهر اسالم 960 29 267 431 161 8 18 16 30 907 67 972

3733 0 
  

 جنوب 3733 218 852 1119 977 85 65 57 360 3722 11 3733

2124 266 
  

 يشهر ر 2706 77 713 546 415 85 54 74 742 2103 603 2392

6736 361 2 0 7097 681 6732 1132 147 137 178 1553 2096 1832 324 7399 
جمع 

 کل

 
 

 ي قابل انتقال از دام به انسانها بيماري( 2-3

 ( هاري2-3-1

 يها دانشگاه ياز هار يريشگيده كه صرفاً توسط مراكز درمان پيوان گزين حيبه موقع مجروح يها يريگيو پ يريشگيت و نقش درمان پيبا توجه به اهم

مراقبت از  ؛شود ير نبوده و سرانجام به مرگ منجر ميدرمان پذ يمارين بيا ،ينكه در صورت بروز عالئم هاريشود و نظر به ا يكشور ارائه م يعلوم پزشك

 در مجموع ،1391سال  يط. است برخوردار يا ژهيت وياز اهم [است داشته يدر كشور روند صعودز يدر طول سنوات گذشته نكه ]ده يوان گزين حيمجروح

 يخوشبختانه مورد هار انجام شده است. يدگيگز وانيماران و افراد دچار حيب يبر رو ياز هار يريشگيجهت پ يو درمان يمراقبت اقدامات مورد 4626

 وجود نداشته است. تحت نظارت دانشگاه در محدوده
 

 1391تهران در سال  يدر محدوده دانشگاه علوم پزشك ياز هار يريشگيدرمان و پآمار  -5-25 جدول

 جمع قبل از مواجهه يريشگيپ يازمند به درمان سه نوبتين نيمجروح يازمند به درمان پنج نوبتين نيمجروح شهرستان

 3817 66 1176 2575 جنوب

 411 - 353 58 يشهر ر

 464 - 375 89 شهر اسالم

 4626  1904 2722 مجموع

 

 :ل بوده استيبه شرح جدول ذ 1391شده براي بيماري هاري در سال  اهم اقدامات انجام
 

 1391طول سال  يطتهران  يمصرف شده براي كليه مراجعين در محدوده دانشگاه علوم پزشك يهاري و سرم ضد هارمقدار واكسن  -5-26 جدول

 مقدار سرم هاري مصرف شده)واحد( مقدار واكسن هاري مصرف شده)دز( شهرستان

 859860 9416 جنوب

 87900 1908 يشهر ر

 34390 1754 شهر اسالم

 982150 13078 مجموع
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 1391مواد آموزشي توليد شده در خصوص هاري در سال  -5-27 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 1000 عموم مردم هاي بهداشتي درباره زئونوزها پيام تراكت 1

 1000 عموم مردم زئونوزها پمفلت 2

 1000 عموم مردم زئونوزها نوع[ 12تراكت] 3

 700 عموم مردم انسان و دامي مشترک ها بيماري خبرنامه 4

 15 ها مطب -بهورزان  دستورالعمل كتابچه 5

 70 ها مطب -درماني مراكز بهداشتي گزيدگي حيوان پوستر 6

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص هاري در سال  -5-28 جدول

 مارستانيب بهداشتهاي  خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني بهداشتي كزامر

69 76 30 6 

 

 هيداتيک ( کيست 2-3-2

[ شهر اسالممورد ساكن  1مورد ساكن شهرستان ري و  4مورد ساكن جنوب تهران و  8هيداتيك] مورد جديد ابتالء به كيست 13تعداد  1391در طول سال 

. از مجموع اند داشته يت افغانيلك نفر ميو  يرانينفر ا 12ن يمورد مذكر و همچن 6نث و ؤمورد م 7 يماريك بيولوژيميدياپ يدر بررس شناسايي گرديد.

ماران سابقه يمورد از ب 13جات يا مصرف سبزيك نفر محصل بودند. از نظر تماس با سگ و ينفر هم شغل آزاد و  6دار و  نفر خانه 6شده؛  ييموارد شناسا

 اند. ز گزارش نمودهيماران سابقه تماس با سگ نياند و دو نفر از ب جات داشتهيمصرف سبز
 

 1391هيداتيك در سال  شده در خصوص كيست  هاي ارائه آموزش -5-29 جدول

 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 130 15 5 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 53 5 2 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه 2

 87 3 3 رابطين بهداشتي 3

 16 4 6 اطرافيانبيماران و  4

 38 7 4 هاي بهداشت پرسنل پايگاه 5

 75 2 2 درماني بخش خصوصي كاركنان بهداشتي 6

 32 1 1 مديران سالمت شهرداري 7

 431 37 23 کل

 

 1391هيداتيك در سال  بازديدهاي عمومي در خصوص كيست -5-30 جدول

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني بهداشتي كزامر

98 274 31 104 

 

 1391هيداتيك در سال  بازديدهاي اختصاصي در خصوص كيست -5-31 جدول

 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتهاي  پايگاه درماني بهداشتي كزامر

21 32 5 5 
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 س(يوزيشماني( سالک) ل2-3-3
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يسالك برحسب جنس در محدوده معاونت بهداشت يماريب تعداد -5-32 جدول

 تعداد

 مركز
 جمع مذكر نثؤم

 51 35 16 جنوب

 45 26 19 يشهر ر

 35 23 12 شهر اسالم

 131 84 47 مجموع
 

 1391ت يلغا 1388 يها سال يتهران ط يدانشگاه علوم پزشك يسالك در محدوده معاونت بهداشت يماريب تعدادسه يمقا -5-33 جدول

 سال

 مركز
1388 1389 1390 1391 

 51 4 17 11 جنوب

 45 8 10 15 يشهر ر

 35 10 25 20 شهر اسالم

 131 22 52 46 مجموع

 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يسالك برحسب سن در محدوده معاونت بهداشت يماريب تعداد -5-34 جدول

 سن

 مركز
 جمع به باال 50 49-40 39-30 29-20 19-10 9-0

 51 19 3 11 9 4 5 جنوب

 45 14 7 6 10 3 5 يشهر ر

 35 2 11 5 10 3 4 شهر اسالم

 131 35 21 22 29 10 14 مجموع
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يت در محدوده معاونت بهداشتيسالك برحسب مل يماريب يجدول فراوان -5-35 جدول

 تيمل

 مركز
 جمع يپاكستان يرانيا يافغان

 51 0 45 6 جنوب

 45 1 38 6 يشهر ر

 35 0 35 0 شهر اسالم

 131 1 118 12 مجموع
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يس بر حسب شغل در محدوده معاونت بهداشتيوزيشمانيل يماريب يفراوان -5-36 جدول

 شغل

 مركز
 جمع ريسا كارگر محصل كودک كارمند آزاد خانه دار

 51 15 7 4 4 6 2 13 جنوب

 45 11 7 1 4 8 1 13 يشهر ر

 35 16 1 1 4 3 0 10 شهر اسالم

 131 42 15 6 12 17 3 36 مجموع
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 ( تب مالت2-3-4

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يموارد تب مالت برحسب سن در محدوده معاونت بهداشت يفراوان -5-37 جدول

 سن/ تعداد

 مركز
 جمع > 51 49-40 39-30 29-20 19-0

 14 5 2 3 2 2 جنوب

 7 1 2 0 0 4 يشهر ر

 3 1 1 0 0 1 شهر اسالم

 24 7 5 3 2 7 مجموع
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يموارد تب مالت برحسب جنس در محدوده معاونت بهداشت تعداد -5-38 جدول
 ت/تعداديجنس

 مركز
 جمع مونث مذكر

 14 6 8 جنوب

 6 2 5 يشهر ر

 3 1 2 شهر اسالم

 24 9 15 مجموع
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يموارد تب مالت برحسب شغل در محدوده معاونت بهداشت تعداد -5-39 جدول

 شغل/تعداد

 مركز
 جمع محصل كودک ريسا كشاورز كارمند قصاب آزاد خانه دار

 14 0 0 6 2 1 1 1 3 جنوب

 7 0 2 3 1 0 0 0 1 يشهر ر

 3 1  1 0 0 0 1  شهر اسالم

 24 1 2 10 3 1 1 2 4 مجموع
 

 1391تهران در سال  يدانشگاه علوم پزشك يدر محدوده معاونت بهداشت يتب مالت بر حسب منبع آلودگ يماريب يجدول فراوان -5-40 جدول

 يمنبع آلودگ

 مركز
 جمع نامشخص تماس با دام آلوده ات الودهيمصرف لبن

 14 6 2 6 جنوب

 7 - 4 3 يشهر ر

 3 0 0 3 شهر اسالم

 24 6 6 11 مجموع
 

 1391مواد آموزشي توليد شده در خصوص تب مالت در سال  -5-41 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 130 درماني بهداشتيمراكز مراجعين  تب مالتدستورالعمل  كتابچه 1

 850 درماني مراكز بهداشتي با بروسلوز آشنايي اطالعيه بهداشتي 2

 3500 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  آشنايي با بيماري تب مالت پمفلت 3

 1000 ها هاي بهداشت و بيمارستان ها/خانه درماني، پايگاه پرسنل مراكز بهداشتي ي مشترکها بيماري خبرنامه 4

 35 كارشناسان دستورالعمل جزوه آموزشي 5

 200 عموم مردم ي مشترک]در حاشيه[ها بيماري تقويم روميزي 6
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 1391شده در خصوص تب مالت در سال  هاي ارائه آموزش -5-42 جدول

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 352 8 4 دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 140 8 3 غيردولتيبخش درماني  كاركنان بهداشتي 2

 280 12 9 بيماران و اطرافيان 3

 250 44 18 عموم مردم 4

 39 2 1 بهورزان 5

 12 4 2 كارشناسان ستادي 6

 160 8 2 متصديان تهيه و توزيع مواد لبني 7

 70 2 1 هاي سالمت شهرداري مراجعين به خانه 8

 1303 88 40 کل

 

 1391بازديدهاي عمومي در خصوص بيماري تب مالت در سال  -5-43 جدول

 مراكز

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت
 ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي

89 372 36 6 780 

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص بيماري تب مالت در سال  -5-44 جدول

 مراكز

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي 
 ها آزمايشگاه

36 45 12 9 3 

 

 (CCHFمه کنگو)يدهنده کر يزيتب خونر يماري( ب2-3-5

 عمل به مارانيالزم جهت ب يص و درمانيتحت پوشش مراجعه و اقدامات تشخ يها مارستانيبه ب CCHFمورد مشكوک به  31تعداد  1391در سال 

 ها گزارش شدند. ر دانشگاهيبه سا يمورد مربوط به منطقه تحت پوشش دانشگاه تهران و مابق 15آمده از مجموع كل موارد تعداد 

 
 1391شناسايي شده در سال  CCHFاي موارد بيماري  جدول مقايسه -5-45 جدول

 زمان

 موارد بيماري

 كل بيماران

 شناسايي شده

 ساكن بيماران

 در محدوده تحت پوشش

 موارد محتمل

 وارد شده در پورت *

 3 8 24 جنوب تهران

 1 5 5 يشهر ر

 1 2 2 شهر اسالم

 5 15 31 مجموع
 اند. نشدها محتمل ثبت ياند و به عنوان مورد مثبت  گذاشته شده يافتراق يها صيمورد تشخ 5مورد محتمل بوده و در پورت ثبت شد و  3مورد مشكوک جنوب تهران گزارش شده  8* از 

 ك مورد محتمل و در پورت وارد شده.ي شهر اسالممورد مشكوک  2* از 

 محتمل محسوب و در پورت وارد شده است. يبند ك مورد در طبقهيز ين يمورد مشكوک شهر ر 5* از 

 ز فوت نمودند.ينبودند  يگر كه منفيك مورد ديمار مثبت گزارش شد كه فوت كردند. يك مورد بير مناطق يمورد ساكن سا 16* از 
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 1391در سال  CCHFدر برنامه  آمده عمل به يها يگزارش هماهنگ -5-46 جدول

 تعداد يبخش برون يها ين هماهنگيعناو تعداد يبخش درون يها ين هماهنگيعناو

 150 ها مارستانيبا ب 25 ها كهبش ريان ساريمد

 118 يدولت و يخصوص يها شگاهيبا آزما 95 يكارشناسان ستاد

 د ماهانهيبازد489 يخصوص يها با مطب 98 يدرمان يمراكز بهداشت يروسا

 82 تو پاستوريستيان 4 ستاد ييدارو مسئول امور

 35 يروز شبانه يها كينيكل 65 معاونت بهداشت

 15 طيبا واحد بهداشت مح
  

 15 يعموم روابط
  

 38 ستاد يواحدها
  

 30 ريسا
  

 10 دانشگاه يساختمان مركز
  

 2 وزارت بهداشت
  

 

 ي( جنون گاو2-3-6
با  يمارين بيها و جزوات مربوط به ا ه فرميمارستان لقمان گزارش شد كه كليلد جاكوب از بيكروتز ف يماريمار مشكوک به بيك بي 1391در طول سال 

 يماريكا به بيمارستان لقمان ارسال شد. فرد دركشور آمرياستفاده به ب يه و برايمعاونت بهداشت ته يها يماريب يبا كارشناس زئونوز گروه تخصص يهماهنگ

بار  5مار يب يل فرم بررسيو تكم يمارستان لقمان جهت هماهنگيمار در بيب ي. در طول بستربودشده  ييشناسا يماريران بيمبتال شده و بعد از مراجعه به ا

جهت  يماريب يجزوه آموزش يسر 5مارستان لقمان صورت گرفت و يو روان ب مار در بخش اعصابيب معالجد و مالقات با پزشك يبار بازد كيو  يهماهنگ

 د.ير و ارسال گرديمارستان تكثياستفاده در مركز و ب
 

 1391در سال  يآمده در خصوص جنون گاو عمل به يها يهماهنگ -5-47 جدول

 يبرون بخش يهماهنگ يدرون بخش يهماهنگ

 5 مارستان لقمانيبخش اعصاب وروان ب 5 معاونت بهداشت

 1 پزشك 8 كارشناس زئونوز مراكز

 8 مارستان لقمانيكارشناس كنترل عفونت ب 2 كارشناسان ستاد
 

 ( تب زرد2-3-7
ر در يواگ يها يماريت بيرياز مركز مد يارسال يها در كشور سودان و نامه يماريوع بيبا توجه به ش يگزارش نشد ول 1391در طول سال  يماريمورد بچ يه

 ت قرار گرفت.ين مسئله در اولوين كشور توجه به ايمت كننده به ايون افراد عزيناسيد بر واكسيخصوص تأك
 

 روزي( لپتوسپ2-3-8
چكدام ساكن محدوده تحت يمارستان لقمان به مركز بهداشت جنوب تهران گزارش شدكه هيروز از بيمار مشكوک به لپتوسپيدو مورد ب 1391در طول سال 

 يها ماران به دانشگاهيش بيجه آزمايتو پاستور ارسال شد. نتيستيان يشناس ه و به بخش انگلينبودند و از هر دو مورد نمونه ته تهران يعلوم پزشك دانشگاه پوشش

 د.يمربوطه فاكس و ارسال گرد

 1391روز در سال يدر برنامه لپتوسپآمده  عمل به يها يهماهنگ -5-48 جدول

 يبخش برون يهماهنگ يبخش درون يهماهنگ

 5 تو پاستوريستيان 6 معاونت بهداشت

 2 يد بهشتيمعاونت بهداشت شه 10 انيكارشناس زئونوز مركز فرمانفرمائ

   5 مارستان لقمانيكارشناس كنترل عفونت ب
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 اه زخمي( س2-3-9
 1ها شد و  يماريت بيريبوده و وارد پورت مركز مد مورد ساكن محدوده 1اه زخم به مركز بهداشت جنوب تهران گزارش شد كه يمار مشكوک به سيمورد ب 2

به تعداد  يدرمان يه كارشناسان مراكز بهداشتيساعته جهت كل 2ك كارگاه آموزش يد. يارجاع گرد يد بهشتيمورد مربوط به خارج از محدوده به دانشگاه شه

 اه زخم در آذر ماه برگزار شد.يس يمارينفر جهت ب 40

 

 يرفتار يها يماري( ب2-4

مركز  2) تحت پوشش دانشگاه يرفتار يها يماريمركز مشاوره ب 4كننده به  مراجعه 14367ان ياز مهاي پيشگيري، كاهش آسيب و كنترل ايدز  در راستاي برنامه

نفر مشاوره  3165( به شهر اسالمك مركز در يو  يك مركز مشاوره در شهر ريتحت پوشش مركز بهداشت جنوب تهران و  يرفتار يها يماريمشاوره ب

 4مثبت از  يو يد اچ آيپرخطر داده شده است و موارد جد ياز رفتارها يب ناشيو كاهش آس يريشگيالزم در خصوص پ يها آموزش يو به مابق ياختصاص

 باشد. يم 1391مورد در سال  312 يرفتار يها يماريمركز مشاوره ب
 

 1391مركز( تحت پوشش در سال  4)يرفتار يها يماريآمار مراكز مشاوره ب -5-49 جدول

 يشهر ر شهر اسالم جنوب موضوع

 1356 1322 11689 ن به مركز مشاوره يتعداد كل مراجع

 937 749 1479 تعداد موارد مشاوره شده 

 32 22 258 ( مردان و زنان)تعداد يو يد اچ آيموارد جد

 115 125 2432 (يديمثبت در مركز مشاوره تاكنون)تزا يو يتعداد كل پرونده اچ آ

 21 28 748 (يديتاكنون)تزا يروسيتعداد تحت درمان ضد رترو و

 6 7 54 مثبت تحت درمان متادون  يو يتعداد اچ ا

 71 54 336 سل انجام شده  يابيتعداد ارز

 17 - 30 مثبت  يو يماران اچ آياز به درمان سل در بين

 360 270 1841 زا انجام شده يتعداد ال

 38 22 192 تعداد وسترن انجام شده 

 عدد 2450 3500 2218 تعداد كاندوم ارائه شده 

 1670 2100 513 تعداد سرنگ ارائه شده 
 

 

 دزي( ا2-4-1
 1391هاي آموزشي و فرهنگي در خصوص بيماري ايدز در سال  جدول فعاليت -5-50 جدول

 ]نفر[رندهيگ تعداد آموزش تعداد جلسات گروه هدف

 474  11 پزشكان( كارشناس و، )كاردانيدرمان يبهداشتپرسنل 

  841  50 عموم مردم

  12  2 بهورزان

  368  11 ين بهداشتيرابط

  25  1 يكارشناسان ستاد

  122  7 ها ين به خانه سالمت شهرداريمراجع

  516  19 ن به فرهنگسراهايمراجع

  2341  42 يدرمان ين به مراكز بهداشتيمراجع

  176  4 ن مسجديمراجع

  1028  13 آموزان مدارس دانش
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 1391هاي آموزشي و فرهنگي در خصوص بيماري ايدز در سال  جدول فعاليت -5-50 جدولادامه 

 ]نفر[رندهيگ تعداد آموزش تعداد جلسات گروه هدف

 2590  6 مدارس ياياول

  100  1 تندرو يآموزش كاركنان سامانه اتوبوسران

  100  1 البرز يكيع الكتريكارخانه شركت صناكارگران 

  300  6 يكاركنان در معرض خطر مواجهه شغل

  80  1 يو پزشك يان داروسازيدز به دانشجويآموزش ا

  138  3 انيجيژه بسيدز ويا يماريب يكارگاه آموزش

  100  1 ج فارسيآموزش كاركنان شركت حمل و نقل خل

  90  2 رجاء يمسافربر يآموزش كار كنان شركت قطارها

  25  2 ينيفرودگاه امام خم يآموزش پرسنل مراقبت مرز

  1200  2 سربازان

  25  2 بهورزان

  350 اد(يدز و اعتينار)ايسم زکيآموزان منطقه كهر دانش ياياول

 
 1391در سال در خصوص بيماري ايدز شده  عيو توز هيته يمواد آموزش -5-51 جدول

 تعداد ع شدهيه و توزيته يمواد آموزش رديف

 3600 دزيع پمفلت ايه و توزيته 1

 1300 ر تحت پوششيپذ بيژه زنان آسيع كارت و تراكت مراكز مشاوره و مركز ويه و توزيته 2

 1500 دزيا يهفته جهان يرسان ع آن در مراكز اطالعيدز و توزيه عدد خبرنامه ايته 3

 350 دزيع عدد پوستر ايتوز 4

 بنر 50استند و  13 آهن( پر تردد)راه يها مراكز مشاوره در مكان يو معرف ينصب استند و بنر با مضمون شعار روز جهانه و يته 5
 

 

 ( آنفلوانزا2-5

 

 1391شده در خصوص آنفلوانزا در سال  هاي ارائه آموزش -5-52 جدول

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 25400 237 454 مراجعين 1

 1450 188 188 ها و اصناف كارگران مرغداري 2

 689 42 42 رابطين 3

 273 9 6 يبهداشت -ها بيماريپرسنل  4

 112 6 3 بهورزان 5

 176 12 24 پرسنل جديدالورود 6

 332 11 11 بخشي بين 7

 60 7 14 اطرافيان بيماران 8

 1748 18 18 آموزان دانش 9

 1059 263 576 يبخش خصوص يپزشكان و ماماها 10

 31299 793 1336 کل
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 1391تحت پوشش دانشگاه تهران در سال  يها در سطح شهرستان[ili] جدول موارد شبه آنفلوانزا -5-53 جدول
 ن به پزشكيتعداد كل مراجع تعداد موارد مشكوک به آنفلوانزا نام شهرستان

 6182 643 ير

 6673 1787 جنوب تهران

 12809 316 شهر اسالم

 25664 2746 کل دانشگاه
 

 1391( در سال iliموارد شبه آنفلونزا )  يع سنيتوز -5-54 جدول
 جمع کل سال به باال 65 سال 65 يال 15 سال 15 يال 5 سال 5ر يز نام دانشگاه

 2746 84 1269 729 664 تهران
 

 1391تحت پوشش دانشگاه تهران در سال  يها جدول موارد مثبت در سطح شهرستان -5-55 جدول

 نام شهرستان
 يها تعداد نمونه

 ه شدهيته

 تعداد موارد

 Bمثبت از نوع 

 تعداد موارد

 P /يپاندم H1N1مثبت از نوع 

 تعداد موارد

 S/ يفصل H1N1مثبت از نوع 

 0 0 1 66 يشهر ر

 1 10 6 300 تهرانجنوب 

 0 0 1 76 شهر اسالم

 1 10 8 442 مجموع
 

 1391پر خطر و در معرض خطر در سال  يها ون آنفلوانزا انجام شده جهت گروهيناسيجدول واكس -5-56 جدول

 نام شبكه
 پرسنل

 يبهداشت

 يپرسنل درمان

 ها مارستانيب 

 ماران خاصيب

 +HIVو 

 يها گاهيپرسنل پا

 اورژانس

 پرسنل وسالمندان و 

 ها شگاهين آسايساكن 

 پرسنل

 يدامپزشك

 اركنانك

 ستيزط يمح

 يروين

 ينظام 
 جمع کل ريسا

 5400 2520 50 40 45 950 80 272 945 498 يشهر ر

 7100 376 - - - - - 1444 4010 1270 جنوب تهران

 1800 369 - - 22 797 3 60 196 353 شهر اسالم

 14300 3265 50 40 67 1747 83 1776 5151 2121 مجموع
 

 1391هاي پيشگيري و مراقبت آنفلوانزا در سال  فعاليت -5-57 جدول
 تعداد عنوان رديف

1 
 تهيه و توزيع 

 مواد آموزشي

 14000 پمفلت

 8000 پوستر

 10000 تراكت

 100 جزوه

2 
 بازديدهاي

 بهداشتي 

 16500 مستقل

 120 مشترک

 

 1391در خصوص پيشگيري از آنفلوانزا در سال بازديدهاي عمومي  -5-58 جدول
 مطب پزشكان ها بيمارستان ها آزمايشگاه بهداشت هاي خانه بهداشت هاي پايگاه درماني بهداشتي مراكز

164 179 10 1575 46  864 
 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص پيشگيري از آنفلوانزا در سال  -5-59 جدول
 ها مرغداري فرودگاه امام)ره( پزشكان مطب ها بيمارستان ها آزمايشگاه بهداشت هاي خانه بهداشت هاي پايگاه درماني بهداشتي مراكز

74 98 53 3 24 864 12 8 
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 ( ماالريا2-6

در جهت  ياحتمالص به هنگام موارد يو تشخ يابيماريب يدانشگاه تهران در راستا يالم ماالريا در سطح معاونت بهداشت 3021مجموعاً  1391در سال 

ز در شهرستان ري[ يالم ن 676الم در مركز بهداشت جنوب تهران و  1812، شهر اسالمالم در شهرستان  633] يشمس يهجر 1404ا در افق يحذف ماالر

د كه اقدامات يران گردمار مبتالء به ماالريا در محدود تحت پوشش دانشگاه تهيموارد ب 10و كشف  يين امر منجر به شناسايتهيه و آزمايش گرديد. ا

 ان در حداقل زمان ممكن صورت گرفته است.يو مراقبت از اطراف يدرمان

 
 

 1391بازديدهاي عمومي در خصوص ماالريا در سال  -5-60 جدول

 ها آزمايشگاه بهداشت هاي خانه بهداشت هاي پايگاه درماني بهداشتي كزامر

146 360 32 3 

 

 

 1391در خصوص ماالريا در سال  يبازديدهاي اختصاص -5-61 جدول

 ها آزمايشگاه بهداشت هاي خانه بهداشت هاي پايگاه درماني بهداشتي كزامر

75 35 12 8 

 

 

 1391شده در خصوص ماالريا در سال  هاي ارائه آموزش -5-62 جدول

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 2352 18 9 ها بيماريپرسنل مبارزه با  1

 378 15 7 يرابطين بهداشت 2

 3850 84 52 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 85 20 20 بيماران و اطرافيان 4

 272 21 13 درماني پرسنل مراكز بهداشتي 5

 69 28 28 هاي بهداشت پرسنل خانه 6

 28 2 1 رابطين آزمايشگاهي 7

 95 3 2 آموزان دانش 8

 7129 191 132 کل

 

 

 ( سل و جذام2-7

 نيشتريب .دهند يم ليتشك يرانيا ريغ مارانيموارد را ب درصد 34و  ماريموارد را زنان ب درصد 52، 1391مبتال به سل ثبت شده در سال  ماريب 495تعداد  از

 يسن انهيم باشد. يم درصد 79مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيباشد. م يسال به باال م 65 يمربوط به گروه سن ر مثبتياسم بروز سل زانيم

كصد هزار ير مثبت در هر يد سل اسميزان بروز موارد جديم اند. + گزارش شده2+ و 1با درجه مثبت بودن  مارانيب درصد 63سال بوده و  44.5 مارانيب

 قرار گرفته است. يمورد بررس وگرميب يكشت و آنت شيانجام آزما جهت ييمار مشكوک به مقاومت دارويب 72بوده است.  3/6ت ينفر جمع
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 1391مواد آموزشي توليد شده در خصوص سل و جذام در سال  -5-63 جدول

 تيراژ ]موضوع[نوع ماده آموزشي رديف

 17 رساني اطالع بنر 1

 1000 پمفلت جذام 2

 12000 پمفلت سل 3

 260 پوستر سل 4

 500 پوستر نظام مراقبت 5

 21065 يتراكت آموزش 6

 124 جزوه راهنماي درمان بيمار 7

 100 دي آموزشي سل سي 8

 28 كتاب راهنماي كشوري سل 9

 20 كتاب سل و ايدز 10

 3000 گاهنامه سل و جذام 11

 264 پوستر كنترل عفونت 12

 
 

 1391 سال درسل و جذام  در خصوصارائه شده  يها آموزش -5-64 جدول

 گان]نفر[گيرند آموزش كل [ساعت]آموزش مدتمجموع  هدفگروه  رديف

 1236 263 يردولتيو غ دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 600 34 ها يسالمت شهردار يها خانه 2

 2256 325 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 1853 726 بيماران و اطرافيان 4

 2783 24 آموزان دانش يآموزان و اوليا دانش 5

 139 6 بهورزان 6

 27 20 نيروهاي طرحي 7

 313 41 رابطين بهداشتي 8

 17 1 كودک يان مهدهايمرب 9

 9224 1440 کل

 

 

 1391هاي خلط در سال  هاي محلي و كيفيت نمونه عملكرد آزمايشگاه -5-65 جدول

 مثبت شناسايي شدهبيمار اسمير  ها كيفيت نمونه ماران مشكوک به سليتعداد ب ها تعداد نمونه شهرستان

 139 مطلوب درصد 91 5434 9160 جنوب

 62 مطلوب درصد 98 1678 4890 شهر ري

 7 مطلوب درصد 95 661 1983 شهر اسالم

 208 - 7773 16033 کل
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 1391تا  84از سال  مقايسه آماري بيماران مسلول ثبت شده -5-66 جدول

 بيماران ثبت شده
 سال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 212 250 269 155 188 171 134 155 سل ريوي اسمير مثبت

 9 10 26 14 5 1 7 4 عود

 69 60 90 60 57 47 57 50 ير منفياسم يويسل ر

 51 29 14 11 1 1 3 4 گسترده نامشخص يويسل ر

 154 159 118 102 91 92 68 56 يويسل خارج ر

 495 508 517 333 342 311 262 269 د و عوديكل مواردجد

 23 28 25 20 18 14 8 6 موارد درمان مجدد

MDR 1 0 6 1 2 15 9 4 

 

 سل يماريمقايسه آماري درمان مجدد ب -5-67 جدول

 بيماران ثبت شده
 سال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 1 4 3 1 1 0 2 1 بتيدرمان بعد از غ

 4 0 0 4 6 5 3 1 شكست درمان

MDR-TB 1 0 6 1 2 15 9 4 

 14 15 7 13 10 3 3 3 ريسا

 23 28 25 20 18 14 8 6 کل موارد

 

 رياخ يها سال يدر ط ري بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهر -5-68 جدول

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1383قبل از  سال

 0 3 4 18 10 9 6 1 1 9 تعداد

 

 بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان بر اساس جنس -5-69 جدول

 درصد تيجنس

 64 مرد

 36 زن

 

 بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان بر اساس درجه معلوليت -5-70 جدول

 درصد تينوع معلول

 56 معلوليت درجه يك

 29 معلوليت درجه دو

 15 معلوليت درجه صفر
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 ي غيرواگيرها بيماري( 2-8
 

 ( برنامه سرطان2-8-1

پزشكان  يبرا يبرنامه، كارگاه آموزش ياجرا يفيو ك يكمّ يجهت ارتقا يبر پاتولوژ يمبتن يبرنامه ثبت گزارش موارد سرطان يبا توجه به اجرا

 د.يز اقدام گرديكولوركتال ن يها سرطان يغربالگرن نسبت به يآمد. همچنعمل  به يد از مراكز پاتولوژيمتخصص، بازد

 
 1391شده در خصوص سرطان در سال  هاي ارائه آموزش -5-71 جدول

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش

 2654 80 167 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 956 100 233 رابطين بهداشتي 2

 811 22 46 آموزان دانش 3

 179 3 7 مدارس ياوليا 4

 50 4 2 پرسنل مراكز 5

 16 12 6 ديپرسنل جد 6

 462 7 15 بسيجيان 7

 269 4 8 ها كننده به حسينيه افراد مراجعه 8

 5397 233 484 کل

 
 1391 سال يطمواد آموزشي توليد شده در خصوص سرطان  -5-72 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 پمفلت 1
 سرطان پستان، سرطان معده، سرطان كولوركتال،

 سرطان مثانه، سرطان مري و عوامل خطر سرطان 
 1500 درماني مراجعين و پرسنل مراكز بهداشتي

 تراكت 2
 ها،  هاي شغلي، نقش تغذيه در پيشگيري از سرطان سرطان

 ها و ... انواع سرطانهايي جهت سالم زيستن، پيشگيري از  توصيه
 600 مراجعين

 50 درماني مراجعين و پرسنل مراكز بهداشتي سرطان جزوه آموزشي 3

 60 درماني پرسنل مراكز بهداشتي ريرواگيخبرنامه غ خبرنامه 4

 156 ته امداديان كميمددجو ها پيشگيري از انواع سرطان كتابچه 5

 5 عموم مردم ها با عالئم خطر سرطان ييآشنا لبورديب 6

 

 1391بازديدهاي عمومي در خصوص سرطان در سال  -5-73 جدول

 ها ها و بيمارستان  آزمايشگاه واحدهاي ستادي درماني بهداشتي كزامر

60 3 70 

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص سرطان در سال  -5-74 جدول

 ها و بيمارستان  ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي

3 23 
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 1391در سال  يها در خصوص ثبت و گزارش موارد سرطان يهماهنگ -5-75 جدول

 تعداد يبخش رونب يها ين هماهنگيعناو رديف تعداد يبخش درون يها ين هماهنگيعناو رديف

 6 ها مارستانيب 1 6 يامور ادار 1

 6 يپاتولوژ يها شگاهيآزما 2 3 ها شگاهيامور آزما 2

 1 ها يشهردار 3 1 يدرمان يمراكز بهداشت 3

    1 يواحد ستاد 4

 88 جمع کل 132 جمع کل

 

 1391در سال  يتداركات در خصوص ثبت و گزارش موارد سرطان -5-76 جدول

 يآموزش يها نهيهز يرمصرفيغ يها نهيهز يمصرف يها نهيهز رديف

 اب و ذهابيا افزار نرم يبانيپشت ريتكث 1

 پمفلت - ديبازد 2

 كتابچه - - 3

 

 يت ارائه آمار مراكز پاتولوژيوضع -5-77 جدول

 انهيارائه آمار سال تعداد يمراكز پاتولوژ رديف

 درصد 100 14 يشگاهيآزما 1

 درصد 100 23 يمارستانيب 2

 درصد 100 37 جمع کل

 
 ( کنترل و پيشگيري بتاتاالسمي ماژور2-8-2

 
 1391در سال  يشده در خصوص تاالسم هاي ارائه آموزش -5-78 جدول

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

 1839 643 322 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 452 119 60 رابطين بهداشتي 2

 7521 252 126 آموزان دانش 3

 3626 760 380 آموزان دانش ياوليا 4

 78 2 1 بسيجيان 5

 37317 1576 788 ازدواجن يداوطلب 6

 128 5 2 يكارشناسان ستاد 7

 67 16 8 ها يماريپرسنل ب 8

 474 180 90 ن ناقليزوج 9

 3337 153 75 عموم مردم 10

 3355 150 75 ن دانش آموزانيوالد 11

 15 8 4 سردفترداران 12

 544 23 12 يسالمت شهردار يها خانه 13

 36 3 2 ته امداديان كميمددجو 14

 58789 3890 1945 کل
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 1391مواد آموزشي توليد شده در خصوص تاالسمي در سال  -5-79 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 3400 آموزان و زوجين در آستانه ازدواج آموزان، والدين دانش دانش تاالسمي پمفلت 1

 60 درماني پرسنل مراكز بهداشتي تاالسمي جزوه آموزشي 2

 5 عموم مردم تاالسمي بيلبورد 3

 250 عموم مردم تاالسمي تراكت 4

 75 خوني خفيف( و مشكوک نهايي زوجين مبتال به تاالسمي مينور)كم تاالسمي كتابچه 5

 30 هاي سالمت شهرداري و... خانههاي ثبت ازدواج،  درماني، دفترخانه مراكز بهداشتي تاالسمي پوستر 6

 

 1391بازديدهاي عمومي در خصوص تاالسمي در سال  -5-80 جدول

 واحدهاي ستادي هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه درماني بهداشتي كزامر

229 344 127 3 

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص تاالسمي در سال  -5-81 جدول

 ها و بيمارستان  ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي هاي بهداشت پايگاه درماني بهداشتي كزامر

25 22 3 5 

 

 1391در سال  يها در خصوص تاالسم يهماهنگ -5-82 جدول

 تعداد يبخش رونب يها ين هماهنگيعناو رديف تعداد يبخش درون يها ين هماهنگيعناو رديف

 31 آموزش و پرورش 1 32 يستاد يواحد ها 1

 2 يستيبهز 2 8 كيمشاوره ژنتمراكز  2

 5 ها مارستانيب 3 5 يدرمان يمراكز بهداشت 3

 5 گانه 5مناطق  يشهردار 4 58 هينقل 4

 15 دفاتر ازدواج 5 26 يامور ادار 5

 30 يخصوص يها مطب 6 3 ر شبكه/ مركزيمد 6

 88 جمع کل 132 جمع کل

 

 ي( برنامه ثبت حوادث خانگ2-8-3

 31089مورد و در مناطق جنوب تهران  15866 يمورد، شهرستان ر 382 شهر اسالمدر شهرستان  يموارد ثبت شده حوادث خانگتعداد  1391در سال 

 باشد. يمورد م
 1391شده در خصوص سوانح و حوادث در سال  هاي ارائه آموزش -5-83 جدول

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

 1640 160 206 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 1

 306 40 76 رابطين بهداشتي 2

 7600 100 116 آموزان دانش 3

 520 16 20 آموزان دانش ياوليا 4

 690 50 68 بسيجيان 5

 110 24 52 ها كننده به حسينيه افراد مراجعه 6
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 1391در سال  مواد آموزشي توليد شده در خصوص سوانح و حوادث -5-86 جدول

 راژ[يتعداد ]ت گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

1 
 800 درماني مراجعين و پرسنل مراكز بهداشتي سوانح وحوادث در موضوعات مختلف پمفلت

 40 پرسنل يدگيتم نحوه درمان باسرم زهر مار در مارگزيالگور پوستر

 تراكت 2
 از سوانح يريشگيآهن، پ در كنار راه يزندگ

 من و ...يمن، جاده ايا ي، زندگيدر دوچرخه سوار 
 6000 مراجعين

 جزوه آموزشي 3
 ه درياول يها مار سوخته، كمكينحوه برخورد با ب

 و ... يسوز هنگام آتش يمنيها، نكات ا يسوختگ 
 240 درماني مراجعين و پرسنل مراكز بهداشتي

 120 ها و مراكز مارستانيب 1391افزار ثبت سوانح  نرم كتاب و دستورالعمل 4

 240 عامه مردم منيجامعه ا خبرنامه 5

 

 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص سوانح و حوادث در سال  -5-85 جدول

 ها بيمارستان ها گاهيمراكز و پا

42 10 

 
 فشارخون يماريو کنترل ب يريشگيبرنامه پ( 2-8-4

ل مربوط به يفعال شد. آمار ذ ييت تحت پوشش روستايو مجدداً در جمع يها بازنگر شبكهن برنامه توسط كارشناسان معاونت و يا 1391در سال 

 باشد: يم 1391ماهه دوم سال  شش
 

 1391ماهه دوم سال  ششدر  ييت تحت پوشش روستايدر جمع فشارخون يماريو كنترل ب يريشگيبرنامه پآمار  -5-86 جدول

 جنس
 تعداد افراد

 شده يغربالگر

 BMIتعداد افراد با

 30شتر از يب 

 اتيسابقه مصرف دخان

 ان(يپ، چپق، قليگار، پي)س

 يجه غربالگرينت
 تعداد

 يميمار قديب ديمار جديب سالم مارانيكل ب

 278 335 21 921 5 378 1272 زن

 119 123 20 337 56 96 436 مرد

 
 

 1391در سال ان يرانيسالمت ا يج مليمواد آموزشي توليد شده در خصوص بس -5-87 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 90 سال30 يه افراد بااليكل (يعموم يرسان ان)با هدف اطالعيرانيسالمت ا يج مليبس بنر 1

 90 يدرمان يمراجعين به مراكز بهداشت انيرانيسالمت ا يج مليبس پوستر 2

 
 

 نوزادان ي مشمول غربالگريها بيماريکنترل و پيشگيري ( 2-8-5

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

 ها انجام شده است. اقدامات ذيل با هدف كنترل و پيشگيري از آن 1391
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 1391در سال  شده در خصوص غربالگري نوزادان هاي ارائه آموزش -5-88 جدول

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

 240 52 26 ها بيماريپرسنل واحد  1

 75 6 3 هاي بهداشت بهورزان خانه 2

 12769 793 245 هاي باردار خانم 3

 1022 140 77 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 4

 393 30 12 رابطين بهداشتي 5

 55 23 12 هاي بهداشت و درمان پرسنل جديد شبكه 6

 13727 1919 530 مراجعين به واحدهاي غربالگري نوزادان 7

 90 10 3 خانواده موارد مشكوک به بيماري ياعضا 8

 120 12 3 ديروئيهفته ت 9

 28491 2985 911 کل

 
 1391مواد آموزشي/كمك آموزشي توليد شده در خصوص غربالگري نوزادان در سال  -5-89 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 11000 عموم مردم كاري مادرزادي تيروئيد كم پمفلت 1

 كتابچه 2

كاري  ي كمها بيماريراهنماي پيشگيري از 

 G6PDو  PKUمادرزادي تيروئيد، 

 كيكتاب مشاوره ژنت

هاي باردار، پرسنل واحد بهداشت خانواده،  خانم

پزشكان شاغل در بخش خصوصي و متخصصين 

 زنان و زايمان

70000 

 43 پرسنل مراكز ريرواگيخبرنامه غ خبرنامه 3

 90 گاه هايو پا يمراكز غربالگر ديش جديرايدستورالعمل و يجزوه آموزش 4

5 CD 72 / ستاد شبكهيغربالگرمراكز  ها برنامه يها دستورالعمل، فرم 

 هياطالع 6
 ياز سو CH, PKUموارد  يت گزارش تلفنيفور

 ها مطب
 2000 يبخش خصوص

 53 ها مارستانيب يآدرس مراكز غربالگر تراكت 7

 20 كيپزشكان در مراكز مشاوره زنت يك اجتماعيكتاب مشاوره ژنت كتاب 8

 
 1391نوزادان در سال بازديدهاي عمومي در خصوص غربالگري  -5-90 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 هاي خانه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي

 ها و آزمايشگاه

 ها بيمارستان

270 439 116 6 19 

 
 1391بازديدهاي اختصاصي در خصوص غربالگري نوزادان در سال  -5-91 جدول

 كزامر

 درماني بهداشتي

 هاي پايگاه

 بهداشت

 واحدهاي

 ستادي

 هاي خانه

 بهداشت

 ها و آزمايشگاه

 ها بيمارستان

109 154 9 79 7 
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 ريرواگيغ يها يمارينظام مراقبت عوامل خطر ب( 2-8-6
 

 1391در سال  ريرواگيغ يها يمارينظام مراقبت عوامل خطر بدر  اقدامات صورت گرفته -5-92 جدول

 تعداد جلسات اقدام صورت گرفته

 3 يبهشتد يشه يدانشگاه علوم پزشك

 2 قات غدد/ دكتر فرزادفريمركز تحق

 3 ريرواگيها/ اداره غ يماريت بيريمركز مد

 3 يريست/ دكتر شمشيولوژيدمياپ

 10 تهران /ها يماريگروه ب

 3 چاپخانه

 

 ابتيو کنترل د يريشگيپ ي( برنامه کشور2-8-7

و كنترل  يريشگيتهران جهت پ يو اهم اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشك تهران يابت موجود در محدوده دانشگاه علوم پزشكيد يواحدها

 ل بوده است:يبه شرح ذ 1391سال ان يتا پا ابتيد يماريب

 

 10:مركز بهداشت جنوبابت يد يتعداد واحدها  

 6: ريشهر شبكه بهداشت و درمان ابت يد يتعداد واحدها  

 4: شهر اسالمشبكه بهداشت و درمان ابت يد يتعداد واحدها  

 واحد 20: ريرواگيغ يتعداد واحدها 

 نفر 998577 :يسال شهر 30 يت بااليجمع 

 ت(يجمع درصد 30نفر) 332856: ن تعداد مراجعات در سال اوليتخم 

 [ن زده شده(يت تخميجمع درصد 20) نفر 66571*2] نفر 133142: 1391 ن شده در سالييت هدف تعيجمع 

 1391سال  يدر انتها يدرصد موارد موجود و مورد انتظار از غربالگر يا سهيجدول مقا -5-93 جدول

 شده يغربالگر كيابتيپره د ماريب فشار خون باال اضافه وزن يچاق يدميسريگل يپر تريها يپر كلسترولميها موضوع

 100 10 10 2/28 2/38 8/23 3/39 1/44 درصد مورد انتظار

 126489 15312 30469 10812 21654 32274 15066 15318 91 يانتهاموجود در  تعداد

 95 12 24 5/8 11/17 5/25 12 12 91 يدرصد موجود در انتها

 

 

 1391ابت در سال يبرنامه ددر  آمده عمل به يها يگزارش هماهنگ -5-94 جدول

 تعداد يبخش برون يها ين هماهنگيعناو تعداد يدرون بخش يها ين هماهنگيعناو

 7 مارستانيب 92 ها كهبران شيمد

 52 يو دولت يشگاه خصوصيآزما 137 يكارشناسان ستاد

 0 يخصوص يها با مطب 280 يدرمان يمراكز بهداشت يساؤر

 11 ها يشهردار 49 شگاهيبا كارشناسان مسئول آزما

 24 واحد گسترش
  

 200 يواحد امور عموم
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 1391در سال  ابتيآمده در برنامه د عمل به يبانيگزارش تداركات و پشت -5-95 جدول

 يانسان يرويجذب ن يها نهيهز ينظارت /يآموزش يها نهيهز يرمصرفيغ يها نهيهز يمصرف يها نهيهز

 الير نه/يهز عنوان الير نه/يهز عنوان الير نه/يهز عنوان الير نه/يهز عنوان

 7966225000 ابتيمانكاران ديعقد قرار داد با پ 44145000 ذهاب اب ويا 49343087 يزات ادارين تجهيمأت 257479734 يزات ادارين تجهيمأت

 0 يخصوص يها شگاهيعقد قرارداد با آزما - - 0 يشگاهيزات آزمايتجه 0 ينگهدار

 
 1391سال آموزشي در برنامه ديابت در گزارش عملكرد  -5-96 جدول

 رندهيگتعداد آموزش  مدت آموزش)ساعت( وه آموزشيش گروه هدف

 3387 372 يكالس آموزش نيمراجع

 427 28 يكالس آموزش ين بهداشتيرابط

 707 56 يكالس آموزش ها يماريپرسنل ب

 47 52 چهره به چهره د شبكهيپرسنل جد

 96 8 يكالس آموزش بهورزان

 
 1391در سال ابت يدر برنامه دع شده يتوز ر ويتكث يمواد آموزش -5-97 جدول

 عيتوز ريتكث گروه هدف عنوان ينوع مواد آموزش

 204 102 پزشكان درمان فشارخون يو راهنما يابتيماران ديدرمان ب يراهنما كتابچه

 100 100 ها گاهيمراكز و پا يابت شهريد يواحدها هياطالع

 7000 0 فرودگاه ،ها گاهيپا ،ابتيگانه د 7 يواحدها ابتيد پمفلت

 0 0 - - خبرنامه

و  يجزوه آموزش

CD 
 shepآموزش 

بهداشت و  يها خانه ،مراكز، ابتيگانه د 7 يواحدها

 فرودگاه

150

0 

1150

0 

 ريسا
پرونده  ،پوشه، ابيغ حضور و،دفاتر ثبت مراجعات روزانه ،ها انواع فرم

 بنر، ابتيد

بهداشت و  يها خانه ،مراكز ،ابتيگانه د 7 يواحدها

 فرودگاه
0 

9239

3 

 
 1391در سال  ابتيبرنامه ددر  يعموم يدهايبازد نظارت/ ش ويپا -5-98 جدول

 شگاهيآزما يواحد ستاد يدرمان يمركز بهداشت خانه بهداشت يگاه بهداشتيپا

332 146 220 1 2 

 
 1391در سال  ابتيبرنامه ددر  يعموم ياختصاص يدهايبازد نظارت/ ش ويپا -5-99 جدول

 شگاهيآزما يستادواحد  يدرمان يمركز بهداشت خانه بهداشت يگاه بهداشتيپا

35 55 83 1 32 
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 ( حوزه بهداشت محيط1-3

كه  است هاي عمومي نظارت داشته مركز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و مكان 31253اين گروه در حوزه بهداشت محيط به بيش از  1391سال  يط

. در بخش صادر شده استمعتبر  يكارت بهداشتن مراكز يكاركنان انفر از  43336 ياند. برا بودهمتصدي و كارگر شاغل  56184ها حدود  در آن

كه از حيث پراكندگي جغرافيايي ، برگزار شده است كارگر تحت پوشش نظارتي اين گروه 146658با بيش از  گاهكار 28926اي هم  بهداشت حرفه

 .باشند يمو ري  شهر اسالمهاي  [ و شهرستان20و  19، 17، 16، 11، 10جنوب تهران]مناطق  محصور در حوزه

 
 1391گزارش عملكرد فصلي گروه سالمت محيط و كار در سال  -5-100 جدول

 فصل رديف

 تعداد بازديدهاي انجام شده
 تعداد متخلفين

 معرفي شده به دادگاه

 تعداد

 پيشنهاد تعطيلي

 تعداد

 محل تعطيل شده

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تربيتي-آموزشي

 مراكز

 درماني-بهداشتي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 1 65 9 194 119 1269 244 621 3160 16323 بهار 1

 2 102 11 204 134 1420 286 323 3611 17245 تابستان 2

 1 79 4 106 104 1001 607 1106 2951 15788 پائيز 3

 1 72 7 152 95 1466 225 295 3645 14302 زمستان 4

 5 318 31 656 452 5156 1362 2345 13367 63658 کل

 

 

 1391گزارش عملكرد فصلي گروه سالمت محيط و كار در سال  -5-100 جدولادامه 

 فصل رديف

 تعداد افراد

 معرفي شده به

 پزشك و آزمايشگاه

 تعداد كارت

 معاينه بهداشتي

 صادر شده

 هاي بررسي شده استعالمتعداد  تعداد كلرسنجي انجام شده

 كل صفر نامطلوب مطلوب
 صدور

 صالحيت

 صدور

 صالحيت عدم

 288 311 14268 213 495 13560 11332 13703 بهار 1

 356 367 13380 315 345 12720 11283 13328 تابستان 2

 328 438 11913 166 355 11415 13746 16160 پائيز 3

 401 519 12092 122 329 11641 13222 14471 زمستان 4

 1373 1635 51653 816 1524 49336 49583 57662 کل

 

 1391گزارش عملكرد فصلي گروه سالمت محيط و كار در سال  -5-100 جدولادامه 

 فصل رديف
 تعداد نفر آموزش هاي آموزش بهداشت تشكيل شده كالس

 چهره به چهره
 رسيدگي به شكايات

 در خصوص موارد پيگيري

 سازي آب آشاميدني بهسازي و سالم 

 موارد پيگيري در خصوص

 كننده تعداد شركت تعداد كالس دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 21 43 464 25428 3952 341 بهار 1

 34 88 371 27520 3017 253 تابستان 2

 24 81 359 26284 3423 231 پائيز 3

 15 72 410 25203 2934 253 زمستان 4

 94 284 1604 104435 13326 1078 کل
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 1391برداري از آب آشاميدني و مواد غذايي اماكن دولتي و خصوصي در سال  نمونه -5-101 جدول

 فصل رديف

 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

 541 13 332 23 11 12 2235 6 2229 939 411 528 ماهه اولشش  1

 574 10 564 46 23 23 2072 11 2061 943 385 558 شش ماهه دوم 2

 954 45 909 69 34 35 4307 17 4290 1882 796 1086 کل

 
 

 1391 سال در كشي كشي شهري و روستاهاي داراي آب لوله كنترل كيفي آب آشاميدني درشبكه لوله -5-102 جدول

 نوع مناطق رديف
 جمعيت

 تحت پوشش

 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلرسنجي

 354 4307 27147 2545796 شهري 1

 80 954 24527 - روستايي 2

 434 5261 51674 - کل

 
 

 1391 سال در بازديد و كنترل كيفي آب استخرهاي شنا در فصول مختلف -5-103 جدول

 فصل رديف
 تعداد استخرهاي

 شناي فعال

 تعداد

 بازديد

 سرانه بازديد

 هر استخر
 كدورت PH كلرسنجي

 شيآزما

 كليفرم

 شيآزما

 گرماپاي كليفرم

 18 95 87 88 108 1.15 76 66 بهار 1

 15 88 96 148 175 1.48 95 64 تابستان 2

 12 107 101 102 106 1.25 80 64 پائيز 3

 0 76 117 126 129 1.23 80 65 زمستان 4

 45 366 401 464 518 5.9 331 65 کل

 
 

 1391 سال در شيرين و نمك جوش هاي سنتي جهت ارزيابي برداري از نان نمونه -5-104 جدول

 كل مناطق روستايي مناطق شهري نوع نان سنتي رديف

 235 71 164 لواش 1

 74 31 43 تافتون 2

 5 2 3 سنگك 3

 بربري 4
 218 75 143 نان

 160 56 104 رومال

 692 235 457 كل
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 1391هاي خوراكي توسط كيت يدسنج در سال  سنجش نمك -5-105 جدول

 موارد اماكن رديف

 27 بيمارستان 1

 970 راهي رستوران و اماكن بين 2

 5136 كبابي و ...[ خانه، فروشي]ساندويچي، پيتزا فروشي، قهوه اغذيه 3

 41 سربازخانه و زندان 4

 147 كارگاه و كارخانه 5

 196 مهدكودک، مراكز توانبخشي و آسايشگاه سالمندان 6

 875 هاي مدارس و مراكز آموزشي بوفه 7

 30 ها ها و دانشگاه سرويس ادارات، سازمان سلف 8

 1280 مراكز طبخ و توزيع غذا 9

 8702 کل

 
 

 اي]حوزه روستايي[ عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه -5-106 جدول

 تعداد عنوان رديف

 وران مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي پيشه 1
 879 كل

 658 ديده آموزش

 آموزان دانش 2
 15763 كل

 1848 ديده آموزش

 مادران 3
 15347 كل

 34495 ديده آموزش

 1583 كل مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  4

 2869 بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي 5

 مواد غذايي توقيف شده توسط بهورز 6
 1 موارد

 1.4 وزن]كيلوگرم[

 2 موارد توقيفي توسط بهورزكه به تأييد بازرس مركز بهداشت رسيده 7

 برداري از مواد غذايي نمونه 8
 46 موارد

 23 موارد با نتيجه قابل مصرف انساني

 مقدار]كيلوگرم[ مواد غذايي خارج شده از مصرف انساني 9
 0 ]صنعتي و حيواني[ مصارف غيرانساني

 0 معدوم شده

 7 معرفي به مرجع قضايي توسط خانه بهداشتپيشنهاد  10

 24 معرفي به مرجع قضايي توسط مركز بهداشت 11
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 1391دستاوردهاي طرح تشديد كنترل بهداشتي مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي در سال  -5-107 جدول
 ير اداريساعات غ يساعات ادار محل نديآفر

 يدهايتعداد بازد

 ديانجام شده طرح تشد 

 7076 63629 ييع و عرضه مواد غذايه، توزيمراكز ته

 662 14468 ياماكن عموم

 174 94 ين راهياماكن ب

 34 145 ع آب ين و توزيات تاميتاس

 0 6 ات دفع فاضالبيتاس

 ييكنترل مواد غذا
 232 1735 يياز مواد غذا يتعداد نمونه بردار

 18983 22844 (kgفاسد كشف و معدوم شده) ييمقدار مواد غذا

 كنترل آب

 

 يدنيانجام شده از آب آشام يتعداد كلرسنج
 3420 تعداد كل موارد:

 35 تعداد موارد نامطلوب:

 يدنيآب آشام يكروبيشات ميجهت آزما يبردار تعداد نمونه
 45 تعداد كل موارد:

 8 تعداد موارد نامطلوب:

 شنا يانجام شده از استخرها يتعداد كلرسنج
 78 تعداد كل موارد:

 16 تعداد موارد نامطلوب:

 شنا، ياز استخرها يكروبيم يها يربردا تعداد نمونه

 يعيطب يها و شناگاه يآب يها حگاهيتفر

 10 تعداد كل موارد:

 0 تعداد موارد نامطلوب:

 متخلف به دادگاه يتعداد موارد معرف

 (يراداريو غ يك ساعات اداري)به تفك

 1094 3606 ييع و عرضه مواد غذايه، توزيمراكز ته

 83 379 ياماكن عموم

 32 29 ين راهياماكن ب

 3 4 بهداشت آب 

 10 0 بهداشت فاضالب

 ل شدهيتعط يربهداشتيتعداد مراكز و اماكن غ

 (يراداريو غ يك ساعات اداري)به تفك

 97 344 ييع و عرضه مواد غذايه، توزيمراكز ته

 2 10 ياماكن عموم

 5 0 ين راهياماكن ب

 0 2 بهداشت آب

 0 0 بهداشت فاضالب

 49 69 (يراداريو غ يك ساعات اداريتعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد)به تفك

 يراداريو غ يات مردمي در ساعات اداريبه شكا يدگيتعداد موارد رس

 ره(ي، مكاتبات و غيمراجعه حضور) سامانه، 

 820 ح :ي* اخبار صح 962 اخبار : ييع و عرضه مواد غذايه، توزيمراكز ته

 155 ح :ي* اخبار صح 206 اخبار : ياماكن عموم

 2 ح :ي* اخبار صح 3 اخبار : ين راهياماكن ب

 154 ح :ي* اخبار صح 195 اخبار : ييبهداشت مواد غذا

 21 ح :ي* اخبار صح 25 اخبار : بهداشت آب

 33 ح :ي* اخبار صح 54 اخبار : بهداشت فاضالب

 16 ح :ي* اخبار صح 16 اخبار : پسماند

 11 ح :ي* اخبار صح 20 اخبار : شنا ياستخرها

 9 ح :ي* اخبار صح 45 اخبار : ريسا

 )نفر(ليتعط يدر ساعات غيراداري و روزهاكننده در برنامه  تعداد افراد شركت

 نفر 197 ماه اول

 نفر 203 ماه دوم

 نفر 224 ماه سوم

 8036 اجراي برنامه )ساعت( غير اداري مجموع ساعات
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 1391هاي مرتبط با مراسم سالگرد ارتحال امام)ره( در سال  فعاليت -5-108 جدول

 تعداد عنوان رديف

 - هاي زيارتي بازرسان بهداشتي همراه كاروان 1

 - پزشكي براي آشپزهاصدور كارت معاينه  2

 16200 هاي بهداشتي]برگ[ توزيع پمفلت، تراكت و اطالعيه 3

 1190 ها بازديد بهداشتي مواد اوليه]يخ، گوشت و...[ و فرآيندهاي تهيه اغذيه و آشاميدني 4

 48 گرد مواد غذايي برخورد با دستفروشان دوره 5

 - يدسنجي نمك طعام 6

 1218 كلرسنجي آب آشاميدني 7

 3/41 بروز مسموميت/افراد مسموم شده 8

 - گندزداهاي مصرفي]كيلوگرم/ليتر[ 9

 226 هاي اسكان بازديد از محل 10

 6 هاي طبخ غذا بازديد از محل 11

 200 گيرنده[ آموزش بهداشت به پرسنل درگير طبخ و توزيع غذا]آموزش 12

 5735 سمپاشي سطوح]مترمربع[ 13

 2148 و معدوم شده]كيلوگرم[مواد غذايي فاسد كشف  14

 137 برداري باكتريولوژيكي آب آشاميدني نمونه 15

 1565 هاي بهداشتي ضدعفوني شده سرويس 16

 66 هاي صلواتي بازديد از ايستگاه 17

 2700 ساعت به كار رفته براي نظارت بر مراسم -كل نفر 18
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 1392و فروردين  1391اسفند هاي طرح بسيج نوروزي سالمت در  فعاليت -5-109 جدول

 تعداد عنوان رديف

 كننده در طرح افراد شركت 1

 103 پرسنل فني بهداشت محيط

 - پرسنل فني غير بهداشت محيط

 - پرسنل دفتري

 12 راننده

 0 كل پرسنل طرح

 واحدهاي فعال 2

 20754 مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي حساس

 6533 حساساماكن عمومي 

 55 راهي اماكن بين

 بازديدهاي انجام شده 3

 7778 مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي

 1751 اماكن عمومي

 171 راهي اماكن بين

 37054 كل بازديدهاي انجام شده

 معرفي متخلف به دادگاه 4

 474 مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي

 76 اماكن عمومي

 38 راهي اماكن بين

 - كل معرفي به دادگاه

 هاي غيربهداشتي تعطيل شده محل 5

 36 مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي

 1 اماكن عمومي

 0 راهي اماكن بين

 37 هاي تعطيل شده كل محل

 هاي بهداشتي شده محل 6

 - مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي

 - اماكن عمومي

 - راهي اماكن بين

  هاي بهداشتي شده كل محل

 141 برداري از مواد غذايي نمونه 7

 3419 مواد غذايي فاسد كشف و معدوم شده]كيلوگرم[ 8

 صدور كارت معاينه پزشكي كارگران و متصديان 9

 3341 اماكن مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي

 963 اماكن عمومي

 28 راهي اماكن بين

 7892 هاي معاينه پزشكي صادر شده كل كارت

 29 گرد مواد غذايي برخورد با فروشندگان دوره 10

 2438 سنجش كلر باقيمانده 11

 607 آزمايش باكتريولوژيكي]ميكروبي[ آب 12

 21 بازديد از تأسيسات آب مصرفي 13

 4520 ساعت -كل حجم كار بر حسب نفر 14
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 1391كنترل و بازرسي بهداشتي در ماه رمضان در سال  -5-110 جدول

 تعداد عنوان رديف

 6301 بازديد بهداشتي مراكز و اماكن عمومي 1

 381 بازديد بهداشتي مساجد و اماكن متبركه 2

 405 هاي سنتي بازديد بهداشتي مراكز توليد و توزيع زولبيا و باميه و شيريني 3

 21 معاينه پزشكي خادمين مساجدصدور كارت  4

 - سخنراني كارشناسان در مساجد و اماكن متبركه 5

 23 مقدار مواد گندزداي توزيع شده]كيلوگرم[ 6

 428 معرفي متخلفين از بهداشت به دستگاه قضايي 7

 35 تعطيلي موقت واحدها 8

 5100 كلرسنجي 9

 - برداري ميكروبي آب مصرفي نمونه 10

 640 غذايي فاسد كشف و معدوم شده]كيلوگرم[مواد  11

 129 برداري مواد غذايي نمونه 12

 81 باميه-برداري زولبيا نمونه 13

 11 باميه معدوم شده]كيلوگرم[-زولبيا 14

 
 1391مصرف مواد گندزدا، سموم، تجهيزات و مواد كنترل كيفي آب آشاميدني در سال  -5-111 جدول

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

 واحد مقدار گذاري سمپاشي/گندزدايي/طعمه

 - كيلوگرم 1.613 سولفاک 1

 - كيلوگرم 24 كلرات پليت)كيلشور پليت( 2

 - كيلوگرم 5 كلرات واكس بالک)كيلشور واكس بالک( 3

 - كيلوگرم 4.650 فايكام 4

 - كيلوگرم 511 پركلرين 5

 - ليتر 67 كرئولين محلول 6

 - تست 51802 معرف كلرسنج پالين 7

 - عدد DPD 0كيت كلرسنج  8
 

بر  1389هاي درآمدي مربوطه در قانون بودجه سال  از حيث تعداد موارد منتهي به وصول رديفرا هاي بهداشت  ( گزارش عملكرد شبكه5-112جدول)

 نمايد. ميمبناي اطالعات حاصله از درآمدهاي وصول شده ارائه 
 

 1391اي در سال  هاي بودجه عملكرد واحدها]تعداد موارد[ در وصول درآمدهاي مندرج در رديف -5-112 جدول

 واحد رديف
 محل كسب يصالحيت بهداشت ينه پزشكيكارت معا

 انتقال تمديد صدور جريمه تجديد صدور

 23 44 563 10 9368 3265 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 8 132 392 67 13903 7540 بهداشت جنوب تهرانمركز  2

 1 179 304 216 10705 4837 شبكه بهداشت شهرري 3

 32 355 1259 293 33976 15642 کل
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 1391بهداشت محيط در حوزه تحت پوشش در سال پاسخگويي و تأمين نيازهاي  -5-113 جدول

 (درصد ميزان) عنوان رديف

 7/81 مناطق شهري - بهسازي اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 1

 6/61 مناطق روستايي - بهسازي اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 2

 3/78 مناطق شهري - بهسازي بهداشتي و هايمعيار دارايبهداشتي /فروش مواد خوراكي توزيع و، مراكز تهيه 3

 4/79 مناطق روستايي - بهسازي بهداشتي و هايمعيار دارايبهداشتي /فروش مواد خوراكي توزيع و، مراكز تهيه 4

 9/76 مناطق شهري - كارت معاينه پزشكي معتبرداراي  اماكن كاركنان مراكز و 5

 0/80 مناطق روستايي - پزشكي معتبركارت معاينه داراي  اماكن كاركنان مراكز و 6

 3/85 مناطق شهري -]درمانگاه، مطب، كلينيك و ...[ داراي شرايط بهداشت محيطي مطلوب درماني-مراكز بهداشتي 7

 0/61 مناطق روستايي -]درمانگاه، مطب، كلينيك و ...[ داراي شرايط بهداشت محيطي مطلوب درماني-مراكز بهداشتي 8

 0/100 آب مصرفي مطلوبداراي هاي  بيمارستان 9

 5/95 پسماندآوري  جمعداراي سيستم مطلوب هاي  رستانبيما 10

 4/84 فاضالبوري ودفع آ جمعداراي سيستم مطلوب هاي  بيمارستان 11

 0/80 مطلوب هخان رختشويداراي  هاي بيمارستان 12

 4/84 آشپزخانه مطلوبداراي هاي  بيمارستان 13

 0/97 ط حفاظتي مطلوبايشر باپزشكي در  ساز كاربرد پرتوهاي يونمراكز  14

 6/99 مناطق شهري - از نظر باكتريولوژيكيبا نتيجه مطلوب آب آشاميدني آزمايش شده هاي  نمونه 15

 9/99 مناطق روستايي - از نظر باكتريولوژيكيبا نتيجه مطلوب آب آشاميدني آزمايش شده هاي  نمونه 16

 6/96 خانوارهاي روستايي داراي توالت بهداشتي 17

 1/98 كنند آوري مي اي كه زباله را به صورت بهداشتي جمع خانوارهاي روستايي 18

 4/81 كنند آوري مي اي كه فضوالت حيواني را به صورت بهداشتي جمع خانوارهاي روستايي 19

 
 

 بازديد از اماكن عرضه)واحدهاي صنفي(هاي عمده بهداشت محيط در زمينه  فعاليت -5-114 جدول

 1391و مراكز توليد و عرضه مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي در سال 

 اماكن تعطيل شده معرفي متخلفين به دادگاه كارت معاينه بهداشتي صادر شده موارد بازديد شده شهرستان

 68 780 12598 26321 شهر اسالم

 51 2662 21443 29287 تهران

 204 2166 15542 33176 شهر ري

 

 اي ( حوزه مهندسي بهداشت حرفه2-3

قانون كار و مصوبات كميته مشترک كارشناسان سازمان  85باشد. در ماده  توسعه اقتصادي و اجتماعي، مستلزم سالمت جسم و روان نيروي كار مي

باالترين درجه سالمت جسمي، رواني و اجتماعي  يو ارتقا اند: حفظ اي به اين موارد احصاء گرديده ، اهداف بهداشت حرفه(WHO)بهداشت جهاني

و حوادث ناشي از كار و همچنين تطبيق شرايط كار با انسان به منظور كاهش اثرات سوء شغل بر  ها بيماريشاغلين كليه مشاغل؛ پيشگيري از بروز 

ها،  ارآمد و مؤثر براي نظارت بر شرايط شاغلين دركارگاهسالمت شاغلين. طبيعي است كه نيل به اين اهداف، نيازمند وجود يك نظام بازرسي ك

اي عبارتست از فرآيند شناسايي،  هاي كاري به عنوان يكي از ضروريات يك اقتصاد موفق است. بازرسي بهداشت حرفه كارخانجات و ديگر محيط

هاي  هاي كار و انجام پيگيري لي تهديدكننده سالمت در محيطآور محيط كار به منظور تعيين مخاطرات شغ يابي عوامل زيان سنجش و ارزيابي و نيز پيش

 مستمر براي كنترل مخاطرات و رفع نواقص در جهت اصالح شرايط محيط كار.
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 1391ها در مناطق تحت پوشش در سال  ن آنيها و شاغل ع كارگاهيتوز -5-115 جدول

 نوع كارگاه 

 عنوان
 يخانگ

 ير خانگيغ
 جمع

20< 49-20 499-50 500> 

گاه
كار

 

 28926 23 216 439 28248 0 موجود

 26877 23 216 439 26199 0 شناسايي شده

 20043 19 195 292 19537 0 تحت پوشش

ين
اغل

ش
 

 146658 28911 29005 12752 75990 0 موجود

 143031 28911 29005 12553 72562 0 شناسايي شده

 107041 26518 19988 8671 51864 0 تحت پوشش بازديد

 42103 16988 9162 4298 11655 0 تحت پوشش معاينه

 
 1391دهنده در سال  ها بر حسب نوع واحد پوشش ها/كارخانجات موجود در منطقه عملياتي دانشگاه و شاغلين آن اي كارگاه پوشش بهداشت حرفه -5-116 جدول

 كار واحد]كارگاه/كارخانه[كميته حفاظت فني و بهداشت  مركز بهداشت كار خانه بهداشت كارگري

 شاغلين كارگاه شاغلين كارگاه شاغلين كارگاه

11 1725 29 26552 547 112168 

 

 

 اي عبارتند از: اقدامات صورت گرفته توسط اين واحد در تأمين و بهبود بهداشت حرفه

 ( برنامه مقابله با صدا3-2-1

 1391ها و كارخانجات تحت پوشش بوده كه طي سال  آور كارگاه معرض صداهاي زيانهدف از اجراي اين طرح، كاهش آسيب مواجهه كارگران در 

 هاي داراي عامل زيان آور صدا شناسايي و ارزيابي شدند. در راستاي اين طرح مطابق جدول ذيل كارگاه

 ( برنامه بهداشت کشاورزي3-2-2

هاي كشاورزي از حيث قرار داشتن شاغلين  بهبود شرايط محيط كار شاغلين كارگاههم همانند سال ماقبل آن با هدف ارزيابي و  1391اين برنامه در سال 

 آور اجرا گرديده است. در معرض عوامل محيطي زيان
 

 1391عملكردها در حوزه برنامه بهداشت كشاورزي در سال  -5-117 جدول

 تعداد عنوان رديف

 1067 هاي تحت پوشش برنامه كارگاه 1

 1768 برنامهشاغلين تحت پوشش  2

 برگزاري كالس براي كشاورزان 3
 165 كالس

 1357 كنندگان شركت

 165 كشاورزي هاي شده از كارگاه بازديدهاي انجام 4

 557 * شده كشاورزان معاينه 5

 تهيه پمفلت، تراكت و بروشور 6
 50 عنوان

 1000 تيراژ
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 ( برنامه کنترل و کاهش سيليکوزيس3-2-3

]سيليكوزيس هاي در معرض عامل سيليس اجرا شده است منظور كاهش مواجهه با سيليس و پيشگيري از بيماري سيليكوزيس در شاغلين كارگاهاين طرح به 

هاي  ها، محل گري شود. كار در معادن به خصوص معادن سنگ، ريخته يك بيماري غيرقابل درمان است كه با استنشاق گردوغبار شامل بلور سيليس ايجاد مي

پاشي يك عمليات  آميز و خصوصاً ماسه تراشي در ابتالء به آن مخاطره هاي سنگ هاي ساخت شيشه و سراميك و پودرهاي ساينده، و كارگاه اختماني، محلس

 .باشد[ بسيار پرمخاطره از نظر ايجاد سيليكوزيس مي
 

 1391در سال  برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس -5-118 جدول

 تعداد عنوان رديف

 1045 هاي داراي سيليس كل كارگاه  1

 1531 كل افراد معاينه شده  2

 33 كل افراد ارجاع شده  3

 1 كل ابتال به سيليكوزس  4

 40 جلسات آموزشي براي كارفرمايان  5

 3254 شاغلين آموزش ديده  6

 9403 شاغلين كل در معرض  7

 

 ( طرح ساماندهي روشنايي محيط کار3-2-4

هاي  در اجراي اين طرح ضمن بازديد و نظارت بر كارگاه هاي كاري از حيث روشنايي است. ها و محيط سازي كارگاه شده براي اين طرح، سالم تعريفهدف 

 بدست آمده است: ليذگيري ميزان روشنايي و توصيه مقادير استاندارد نتايج  هاي داراي مشكل روشنايي نسبت به اندازه تحت پوشش در كارگاه
 

 1391در سال  طرح ساماندهي روشنايي محيط كار -5-119 جدول

 تعداد عنوان رديف

 497 هاي داراي روشنايي نامناسب كارگاه  1

 1655 شاغلين در معرض روشنايي نامناسب  2

 227 هاي مورد سنجش روشنايي كارگاه  3

 1820 هاي اندازه گيري شده ايستگاه  4

 1286 ايستگاه داراي روشنايي نامناسب  5

 534 ايستگاه داراي روشنايي مناسب  6

 61 موارد اصالح روشنايي  7

 353 مجموع شاغلين در معرض روشنايي نامناسب 8

 

و جذب کارشناسان بهداشت  "حفاظت فني و بهداشت کار"هاي  ( نظارت بر تشکيل کميته3-2-5

 ها و بيمارستان درماني اي در مراکز بهداشتي حرفه

سطح سالمت پرسنل شاغل و كاهش ريسك  يها به منظور تأمين، حفظ و ارتقا درماني و بيمارستان اي در مراكز بهداشتي اجراي برنامه مديريت بهداشت حرفه

 شده است. خطرات در آنها به عنوان هدف اين طرح در نظر گرفته

مشاور و يا طرح نيروي انساني صورت پذيرفته و بر تشكيل ا ي اي بصورت تمام وقت شت حرفهپيگيري جدي در خصوص جذب كارشناس بهدا 1391در سال 

 هاي مذكور تأكيد و نظارت الزم انجام پذيرفته است. هاي حفاظت فني و بهداشت كار با اعضاي مصوب در بيمارستان كميته

هاي نظارتي با حضور  نسبت به تدوين و ابالغ شرح وظايف و چك ليست همچنين كميته مشترک با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تشكيل گرديده كه

 ها اقدام گرديد. اي بيمارستان جمعي از كارشناسان بهداشت حرفه
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 1391در سال "حفاظت فني و بهداشت كار"هاي  نظارت بر تشكيل كميته -5-120 جدول

 تعداد عنوان رديف

 27 هاي دولتي تحت پوشش بيمارستان 1

 26 اي جذب شده كارشناسان بهداشت حرفه  2

 9 هاي حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل شده كميته  3

 8 نظارت اعتباربخشي  4

 18 هاي خصوصي تحت پوشش بيمارستان 5

 11 اي جذب شده كارشناسان بهداشت حرفه  6

 3 كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل شده  7

 11 نظارت اعتباربخشي  8
 

 ( برنامه ارگونومي3-2-6

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

 پيگيري شده است. 1391( طي سال 5-121هاي ذكرشده در جدول) بوده با فعاليت
 

 1391ها در حوزه طرح ارگونومي در سال  فعاليت -5-121 جدول

 تعداد عنوان رديف

 183 كارشناسان آموزش ديده در زمينه بهسازي ارگونوميكي 1

 كارفرمايان مشمول طرح 2
 26877 كل

 1926 ديده آموزش

 كارگران مشمول طرح 3
 143031 كل

 3739 ديده آموزش

 432 هاي كاري ها از روند كار در ايستگاه شبكه كارشناسان توسطشده  افزاري انجام نرمهاي  ارزيابي 4

 588 هاي بهسازي شده در زمينه ارگونومي كارگاه  5

 393 هاي انجام شده جهت رفع نواقص پيگيري  6

 

 يا نظارت بهداشت حرفه ستميس يساز نهيبه و يکارگاه ديبازد ديتشد( طرح 3-2-7

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

 توان مشاهده كرد. ( مي122گيرند. اقدامات انجام شده در خصوص آن را در جدول)
 

 1391كارگاهي در سال شده در طرح تشديد بازديد  اقدامات انجام -5-122 جدول

 تعداد عنوان رديف

 26877 هاي شناسايي شده كارگاه 1

 1089 هاي مورد بازديد كارگاه  2

 27 بازرسان در طرح تشديد  3
 

 ( طرح کنترل و حذف آزبست3-2-8

ي مرتبط ها بيماريخطرتر به جاي آن با هدف پيشگيري از بيماري آزبستور و ديگر  در چارچوب اين طرح به منظور حذف آزبست و جايگزين كردن مواد كم

به جايگزيني آن با كننده آزبست در محدوده عملياتي دانشگاه تعطيل و يك كارگاه ديگر نيز اقدام  كارگاه استفاده 4كارگاه از مجموع  3و ناشي از آزبست، 

 سلولز و والستونيت نموده است.
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 اي ( بازرسي هدفمند بهداشت حرفه3-2-9

ها توسط كارشناسان بهداشت  ها، به ناچار بخشي از اين بازرسي اي از كارگاه هاي بهداشت حرفه با توجه به در اختيار نبودن نيروهاي كافي براي انجام بازرسي

پذيرد. طبيعي است كه  انجام مي ،صرفاً در مناطق روستايي[ كه امكان اختصاص بخشي از زمان فعاليتشان را به اين حوزه دارندمحيط و بهورزاني]براي بهورزان 

طرح  گيرد متفاوت است بنابراين بايستي بدواً و قبل از شروع اي انجام مي كيفيت بازديدهاي اين افراد با بازديدهايي كه مستقيماً توسط كارشناسان بهداشت حرفه

بندي]درجه يك، درجه دو و  هاي مشمول، اين واحدها بر حسب اهميت بازديد و كيفيت فني الزم در انجام بازرسي و تهيه گزارش، اولويت بازرسي از كارگاه

اي مشخص)طرح  اس آن، برنامهها برآورد گردد تا در مرحله بعد بر اس هاي مشمول هر سطح از اين اولويت ...[ شوند و سپس تعداد بازديدهاي الزم از كارگاه

 باشد: مي ليشرح ذبه  1391نتايج انجام بازرسي هدفمند در سال  بازرسي هدفمند( براي انجام اين بازديدها توسط نيروهاي در اختيار طراحي و ابالغ گردد.

 
 1391هدفمند در سال  يج بازرسينتا -5-123 جدول

 تعداد عنوان رديف

 14595 هاي مورد انتظار كل بازرسي 1

 18656 ها دفعات بازديد از كارگاه 2

 9153 اعالم نواقص بهداشتي 3

 1781 اخطاريه 4

 1344 معرفي به دادگاه 5

 

 :1391هاي آموزشي در سال  همايش، سمينار و کارگاه
  همكاري مركز سالمت محيط و كار قانون مديريت پسماند با  5برگزاري اولين همايش كشوري ايمني، بهداشت و سالمت شاغلين پسماندها ماده

هاي علوم  اي دانشگاه نفر از مديران شهرداري، سازمان مديريت پسماند و كارشناسان مسئول بهداشت حرفه 400وزارت كار متبوع با حضور 

 پزشكي كشور

  نفر از مديران وزارت جهاد  500برگزاري اولين همايش بهداشت كشاورزي با همكاري مركز سالمت محيط و كار وزارت كار متبوع با حضور

 هاي علوم پزشكي كشور يان دانشگاهكشاورزي، اعضاي هيئت علمي، كارشناسان و دانشجو

  ي مراكز بهداشتي درماني تحت پوششا روزه تهويه صنعتي ويژه كارشناسان بهداشت حرفه 4برگزاري كارگاه آموزشي 

 

 

 ( تنظيم خانواده4-1

 1391شده در حوزه پيشگيري از بارداري در سال  خدمات ارائه -5-124 جدول

 شهرستان

 تعداد

مرا

 كز

 فعال

 روش پيشگيري

 قرص

 ]بسته[
IUD 

 كاندوم

 ]قراض[

 آمپول تزريقي

 وازكتومي توبكتومي
 مشاوره

 پيش از ازدواج زوج(

 ساير

 هاي ]قرص

 اورژانس[
 ماهه يك مجموع

 )سيكلوفم(
 ماهه سه

 89593 26427 8328 497 70 7634 4946 6090 3200 32401 76 يشهرر

 79882 22256 3301 370 0 6518 3484 5062 2010 36881 59 شهر اسالم

 124143 58097 10426 872 1335 7057 4943 9216 3742 28455 94 جنوب

 293618 106780 22055 1739 1405 21209 13373 20368 8952 97737 229 کل
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، يبخش برون ينفر از واحدها 3571درماني و به نفر از مراجعين مراكز بهداشتي 32850 -رابط بهداشتي  3192نفر از پرسنل،  869به  1391در سال 

ها و مشاوره هنگام  كالس آموزشي تحت پوشش آموزش 5زوج نيز طي  22055هاي گوناگون مرتبط با حوزه مسائل تنظيم خانواده ارائه و  آموزش

 زدواج قرار گرفتند.ا

 

 ( برنامه سالمت کودکان4-2

يافته كودک بيمار)مانا(، ترويج تغذيه با شير مادر و همچنين مرگ  هاي ادغام يافته كودک سالم، مراقبت هاي ادغام اين برنامه شامل چهار بخش مـراقبت

 ماهه است. 59-1كودكان 
 1391كودكان در سال هاي برگزار شده در خصوص سالمت  كارگاه -5-125 جدول

 تعداد مدت كارگاه)ساعت( گروه هدف عنوان كارگاه

 كودک سالم

 *65 7 پزشك

 20 7 پزشك

 65 7 كارشناس

 35 6 بهورز

 مانا

 *60 24 پزشك

 *30 6 كارشناس

 38 6 بهورز

 سوانح و حوادث كودكان

 *27 14 پزشك

 22 7 كارشناس

 50 7 بهورز

 كودكان كارگاه معاينه بينايي
 277 6 *كارشناس

 41 6 بهورز

 *65 7 پزشك تكامل

 60 24 پرسنل بيمارستان اهميت تغذيه با شير مادر

 97 72 پرسنل مراكز بهداشتي درماني اهميت تغذيه با شير مادر

 37 24 بهياران بيمارستان اهميت تغذيه با شير مادر

 130 24 كارشناس)كشوري( ماهه 59-1نظام مراقبت مرگ كودكان 

 

نفر از  4397نفر از رابطين بهداشتي و  1570درماني،  نفر از مراجعين مراكز بهداشتي 20301در زمينه برنامه سالمت كودكان؛ به  1391سال  يط

مراقبت كودک  11123مراقبت كودک بيمار كمتر از دو ماه و  3568مراقبت كودک سالم،  374869سايرين]عموم افراد جامعه[ آموزش داده شد و 

 دو ماهه تا پنج ساله توسط واحدهاي محيطي انجام شده است. بيمار

 
 1391مواد آموزشي توليد شده در خصوص برنامه سالمت كودكان در سال  -5-126 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 1000 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  پيشگيري ازسوانح و حوادث پوستر 1

 1000 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  متقابل كودک و الدينروابط  پوستر 2

 1000 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  تكامل كودكان پوستر 3
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 1391 سال يطبرنامه كودک سالم ارزيابي عملكرد هاي  شاخصوضعيت  -5-127 جدول

 شاخص رديف
 شبكه بهداشت

 کل
 ريشهر  تهران جنوب شهر اسالم

 0/61 7/77 6/53 4/59 )درصد( سال 8زير  پوشش مراقبت 1

 1/52 8/56 0/42 2/54 )درصد(ماهگي 2بار مراقبت تا  2پوشش حداقل  2

 3/43 3/48 3/28 8/56 )درصد(سال 1بار مراقبت زير  7پوشش حداقل  3

 7/64 1/70 3/54 6/80 )درصد(سال 2تا  1بار مراقبت  3پوشش حداقل  4

 8/36 3/37 7/25 2/47 )درصد(سالگي 3پوشش مراقبت  5

 5/31 5/28 9/20 9/35 )درصد(سالگي 4پوشش مراقبت  6

 7/26 2/32 6/15 3/31 )درصد(سالگي 5پوشش مراقبت  7

 

 

 1391هاي برگزار شده در خصوص ترويج تغذيه با شير مادر در سال  كالس -5-128 جدول

 تعداد جلسات گروه هدف موضوع آموزش رديف
 مجموع مدت

 آموزش)دقيقه( زمان

 كل

 كنندگان شركت

1 
 اهميت تغذيه

 با شير مادر 

 1673 9750 226 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

 477 2000 31 رابطين بهداشتي

 77 360 6 ها مهدكودک ياوليا

 50 120 2 بسيج  ياعضا

 26 120 2 خانه سالمت ياعضا

 465 1470 49 مادران باردار

 477 1140 31 بهداشتيرابطين 

 50 1620 2 نمازگزاران مساجد

 

 

 1391مواد آموزشي توزيع شده در خصوص ترويج تغذيه با شير مادر در سال  -5-129 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

 جلد750 كارشناسان شير مادر فصلنامه آموزشي 1

 380 پرسنل ها تغذيه شيرخواران در بحران كتاب 2

 100 پرسنل ها تغذيه شيرخواران در بحران پمفلت 3

 55 پرسنل كتاب سيماي برنامه كشوري ترويج تغذيه با شير مادر كتاب 4

 380 پرسنل ها تغذيه شيرخواران در بحران كتاب 5

 1500 جامعه روز جهاني شير مادر پوستر آموزشي 6
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 1391ماهه در سال  59-1خصوص برنامه مراقبت مرگ كودكان مواد آموزشي توزيع شده در  -5-130 جدول

 تيراژ گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي رديف

1 

 500 مراجعين سوانح و حوادث تراكت

 2 رابطين مدارس ي ژنتيكها بيماريازدواج فاميلي و  جزوه آموزشي

 3000 مادران پيشگيري از سوانح و حوادث پمفلت

 4000 مراجعين مراكز عالئم خطر فوري مرگ كودكان بروشور آموزشي

CD 50 مراجعين مراكز پيشگيري از حوادث و سوانح آموزشي 

 

 1391هاي آموزشي برگزار شده در خصوص برنامه مراقبت مرگ كودكان در سال  كالس -5-131 جدول

 گروه هدف موضوع آموزش رديف
 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 زمان آموزش)دقيقه(

 كل

 كنندگان شركت

 پيشگيري از سوانح و حوادث 1

 355 2100 35 مراجعين

 44 120 2 رابطين

 346 900 15 كودكان و مربيان مهدهاي كودک ياوليا

 1589 2400 80 هاي جوان زوج

 353 450 10 خانه سالمت -شهرداري

 220 540 18 مراجعين

 95 120 8 جلسه آموزشي ماهه 59-1نظام مرگ كودكان  2

 
 

 

 1391رمادر در سال يه با شيج تغذيترو يها ت شاخصيوضع -5-132 جدول

 عنوان شاخص فيرد
 مقدار 

 )درصد(

 07/80 ر مادريبا ش يه انحصاريتغذ 1

 22/84 يسالگ كيتا  يردهيتداوم ش 2

 86/61 يتا دو سالگ يردهيتداوم ش 3

4 
 محروم  كودكان

 ر مادرياز ش

 79/2 محروم كامل

 64/9 ر خشك(ير مادر و شيناقص)مخلوط ش

 72/83 ي(ماهگ6-4) يكمك يشروع به موقع غذا 5
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 ساالن ( برنامه سالمت ميان4-3

ماه و هفته ملي سالمت مردان)سما( در اسفند ماه  سال( هفته ملي سالمت بانوان)سبا( در مهر 25-60سال جامعه)گروه سني  ميان افرادبا توجه به اهميت سالمت 

سال  يطهاي ارائه شده در اين خصوص  ها، همچنين آموزش هاي اجرا شده در اين هفته شود. برنامه هر سال به صورت نمادين در كل كشور گرامي داشته مي

 :خالصه شده است ليذدر جدول  1391

 1391سال  درساالن  هاي انجام شده در خصوص برنامه سالمت ميان فعاليت -5-133 جدول

 مالحظات تعداد عنوان رديف

 برگزاري همايش 1
 سالمت بانوان ايراني)سبا(

 سالمت مردان ايراني)سما(
 هاي مناطق با همكاري شهرداري همايش 6

2 
برگزاري سمينار آموزشي با عنوان بسته جامع خدمات سالمت 

 بانوان
 نفر 208 روزه 3دوره  3

كليه پزشكان و ماماها شاغل در شهرستان مركز 

 تهرانبهداشت جنوب 

3 
 معنوي زيارت حضرت عبدالعظيم)ره(/ قم/ اماكن زيارتي –برگزاري اردوي تفريحي

 ورزشي پارک بانوان/پارک جمشيديه –برگزاري اردوي تفريحي
 اردو 4

ــتان  ــتي دانشگاه/شهرســ ــت بهداشــ ــاي  معاونــ هــ

 تحت پوشش

 هاي آموزشي ايجاد غرفه سالمت بانوان در معاونت بهداشت و توزيع پمفلت 4
پمفلت  200

 سالمت
 معاونت بهداشتي دانشگاه

 جوائز  يهمراه با اهدا مسابقه 4 برگزاري مسابقات ورزشي/ تغذيه و / نقاشي/ آشپزي .... 5

 ها/ باشگاه هاي ورزشي ... در پارک برنامه 3 روي و حركات نرمشي هاي پياده اجراي برنامه 6

7 

 توسط پزشك /تغذيه/روانشناسانجام مشاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان 

 بررسي وضعيت ريوي كارگران با دستگاه اسپيرومتر

 بررسي وضعيت شنوايي كارگران با دستگاه اديومتر

 تست رايگان قند خون

 معاينه توسط اورولوژيست

 فرن 701
درماني، كارخانجات  ها، مراكز بهداشتي در پارک

 و ...

 كارمندان، بهورزان، پزشكان و مسئولين رابطين نفر 108 افسردگي، سبك زندگي سالم(برگزاري كارگاه آموزشي)كنترل خشم،  8

9 
هاي  ارائه آموزش

 رايگان

 سالمت دهان و دندان 

 رفتارهاي سالم و پرخطر 

 ي شغليها بيماري 

 هاي شايع)پروستات، دهانه رحم، پستان و ...( پيشگيري از سرطان 

 ي دستگاه ادراري تناسليها بيماري 

  باروريسالمت 

 سالمت روان 

 سالمت معنوي 

  با تأكيد بر كنترل وزن و فشار خون(ها بيماريپيشگيري از( 

 مضرات مصرف دخانيات، اعتياد و جوانان 

 آموزش بهداشت فردي و اهميت خود مراقبتي 

 هاي جسماني و ورزش در محيط كار و منزل فعاليت 

 گروه هدف 50403

-60عموم مردم، مـردان و زنـان   

وابستگان اصناف، افراد سال،  25

بســـــيج، نوســـــوادان نهضـــــت 

ــا  ــوادآموزي، اعضــــــ   يســــــ

ــگاه ــين    باش ــي، معلم ــاي ورزش ه

و پـرورش، كـارگران و     آموزش

ــه  ــديران كارخان ــان   م ــا، كاركن ه

 ها و ... شهرداري

 نكات مهم در: سالمت مردان و سالمت زنان مورد 4 ها انتشار مطالب آموزشي در روزنامه 10

 نكات مهم در: سالمت مردان و سالمت زنان مورد 3 آموزشي از راديوهاي  پخش پيام 11

12 
/  توزيع پوستر سبا و سما/تهيه و نصب بنر/ پالكارد/ استند/ بيل بورد تهيه و توزيع تراكت

 و آموزش رساني هاي آموزشي/ كتابچه/ جزوه جهت اطالعCDپمفلت/ 
 عدد 13440

نكات مهم در: سالمت مردان و سالمت زنان، 

 تغذيه صحيح، اعتياد و ...

 هاي اداري هاي سالمتي در سر برگ نامه درج پيام 13
هاي  در طي هفته

 سبا و سما

هاي  شعار اعالم شده توسط وزارت متبوع در هفته

 سبا و سما
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 ( برنامه سالمت سالمندان4-4

و  "بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي"باشد:  مي جزء 2ساله بودند داراي  60-69اين برنامه كه در بدو امر گروه هدف آن سالمندان 

سطح آگاهي و نگرش و بالتبع تغيير رفتار  ي. برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي با هدف ارتقا"يافته سالمندان هاي ادغام مراقبت"

و از شهرستان ري آغاز  1386نظور رشد سطح سالمت سالمندان در اواخر سال يافته سالمندان نيز به م هاي ادغام و برنامه مراقبت 1384سالمندان از سال 

نيز گسترش يافت. برنامه سالمت سالمندان در حال حاضر با مد نظر داشتن گروه هدفي مشتمل بر كليه  شهر اسالمبه شهرستان  1388گرديد كه در سال 

 باشد. سال به باال در حال پيگيري مي 60سالمندان 
 

 1391شده در خصوص برنامه سالمت سالمندان در سال هاي ارائه آموزش -5-134 جدول

 رديف نوع عنوان)مباحث( گروه هدف تعداد فراگيران

 سالمندان و ... ديابت پوكي استخوان، سالمندان 550

 1 كالس آموزشي

 پرسنل 398
ــت    ــالم، مراقب ــدگي س ــيوه زن ــود ش ــاي  بهب ه

 ...يافته سالمندي، تغذيه سالمندان و  ادغام

 رابطين بهداشتي 1471
/ ورزش /آلزايمــر /مباحــث ســالمندي)ديابت

و  مراقبـت از سـالمند   /دهـان  بهداشت /تغذيه

 يبوست و .....

 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 4524

5885 
هاي سالمت،  بخشي]كاركنان شهرداري، خانه برون

 [كميته امداد امام)ره( و....بسيج و  ياعضا

 يافته سالمندي هاي ادغام مراقبت پرسنل 189
 2 كارگاه آموزشي

 بهبود شيوه زندگي سالم پرسنل 532

 کل 13549

 

 :بوده است( به شرح ذيل 1391مهر ماه سال  10اقدامات دانشگاه علوم پزشکي تهران به مناسبت روز جهاني سالمندان) اهم
 

  ها، مساجد و ... درماني، پارک سالمند در مراكز بهداشتي 895ويزيت رايگان و آموزش حداقل 

  درماني ها و مراكز بهداشتي سالمند در پارک 1000ارزيابي فشار خون و ارائه مشاوره به حداقل 

 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 517 حداقل انجام غربالگري ديابت براي 

  درماني بهداشتينفر از سالمندان در مراكز  40معاينه دهان و دندان 

 گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده بدني اندازه(BMI) 667 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 

 تراكت وپمفلت با موضوع مباحث سالمندي و نصب پالكارد، بنر و بيلبورد2500توزيع بيش از 

  درماني پوستر روز جهاني سالمنددر مراكز بهداشتي 170نصب 

 
 1391آموزش تغذيه برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي در سال هاي  شاخص -5-135 جدول

نوع  نيازمند آموزش سالمندآموزش ديده سالمند با اطالعات ماندگار

 مراكز

 گروه هدف

 تعداد تعداد *درصد تعداد **درصد

ساله و  60سالمندان 

 باالتر

 شهري 136094 9201 8/6 7908 9/85

 روستايي 5933 1601 27 984 4/61

 کل 142027 10802 6/7 8892 3/82

 *: نسبت به سالمندان نيازمند آموزش

 ديده : نسبت به سالمندان آموزش**
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 1391يافته سالمندان در سال  هاي ادغام برنامه مراقبتعملكرد  هاي شاخص -5-136 جدول

 گروه هدف
نوع 

 مراكز
 ها مجري مراقبت

 پوشش

 ]درصد[ هاي جديد مراقبت

 پوشش

 ]درصد[ اي هاي دوره مراقبت

ساله  60سالمندان 

 و باالتر

 شهري
 4/59 6/52 پزشك

 1/22 5/3 غيرپزشك

 روستايي
 7/79 4/84 پزشك

 5/30 9/5 غيرپزشك

 کل
 3/68 1/59 پزشک

 2/25 8/3 غيرپزشک

 

 

 ( برنامه سالمت مادران4-5

 

 1391در سال هاي عملكرد برنامه سالمت مادران  شاخص -5-137 جدول

 مقدار شاخص عنوان شاخص رديف

 15542 هاي باردار تحت مراقبت تعداد كل خانم 1

 درصد 49.16 ميزان پوشش مراقبت پيش از بارداري 2

 درصد 52.18 ميزان پوشش مراقبت بارداري 3

 درصد 63.01 ميزان پوشش مراقبت بار دوم پس از زايمان 4

 درصد 84.75 از زايمانميزان پوشش مراقبت بار سوم پس  5

 درصد 34.51 درصد زايمان طبيعي 6

 درصد 99.21 درصد زايمان انجام شده توسط فرد تحصيل كرده 7

 

 

 1391يافته مادران در سال هاي ادغام هاي عملكرد برنامه مراقبت شاخص -5-138 جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 3 اي ي زمينهها بيماريهاي دوران بارداري و  برگزاري سمينار مراقبت 1

 5000 تعداد كتابچه مراقبت پس از زايمان چاپ شده 1

 7657 هاي باردار پر خطر و در معرض خطر تحت مراقبت تعداد خانم 2

 4452 هاي پر خطر و در معرض خطر تحت مراقبت در دوران پس از زايمان تعداد خانم 3

 بار 658 تعداد بازديدهاي انجام شده از واحدهاي محيطي 4

 نفر 7924 رابطين -آموزش مراجعين 5

 مورد 3 پرسشگري مرگ مادر 6
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 ( عملکرد واحد در حوزه سالمت رواني و اجتماعي5-1
 

 مراقبتهاي بهداشتي اوليه ( ارتقاء و گسترش برنامه ادغام سالمت روان در نظام5-1-1

 

 1391در سال  هياول يبهداشت يها در نظام مراقبت ادغام سالمت روانهاي آموزشي/نظارتي برنامه  فعاليت -5-139 جدول

ف
ردي

 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد نظارتي 

 85 195 12 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 88 766 25 تهرانمركز بهداشت جنوب  2

 62 308 11 شبكه بهداشت ري 3

 9 7 4 معاونت بهداشت دانشگاه 4

 244 1878 52 کل

 
 

 ه سالمت روانياول يريشگي( ارتقاء و پ5-1-2

 

 1391ه سالمت روان در سال ياول يريشگيها در خصوص ارتقاء و پ فعاليت -5-140 جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 برگزاري همايش 1
 مورد 9

 كننده شركت 1460

 برگزاري جلسات آموزش بهداشت روان 2
 مورد 6

 كننده شركت 371

3 

 تصويري-صوتي يها با رسانه مصاحبه

 ]شبكه تهران، شبكه خبر و واحد مركزي خبر راديو[ و انتشار مقاله

 سالمت روان رسانه و شيهما نياالنتشار به مناسبت چهارم در جرايد كثير

 مورد 31

 

 هاي زندگي و فرزندپروري توسعه آموزش مهارت (5-1-3

 

 1391هاي زندگي/فرزندپروري در سال  شده براي توسعه آموزش مهارت هاي انجام فعاليت -5-141 جدول

ف
ردي

 

 محل تشكيل جلسه

 هاي فرزندپروري مهارت هاي زندگي مهارت

 هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 304 16 274 7 185 11 1142 15 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 121 7 640 10 7 1 470 9 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 204 7 230 2 136 9 0 0 شبكه بهداشت ري 3

 - - - - 25 1 0 0 معاونت بهداشت دانشگاه 4

 629 30 1144 19 353 22 1612 24 کل
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 ( برنامه جامع سالمت روان:5-1-4

و همچنين « جانبه سالمت همه»و « انسان سالم»ساله بر رويكرد  20انداز  در برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور در راستاي سند چشم

هاى كلى مبارزه  همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستآموزان و نيز مبارزه  ويژه در دانش هاي بهداشت روان به شاخص يارتقا

ثيرگذار بر سالمت روان اين نكته أبا توجه به گستره عوامل ت كيد گرديده است.أبا مواد مخدر در دهه پيش رو كه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده، ت

هاي زيرمجموعه آن  اتر از يك سامانه تخصصي تحت عنوان وزارت بهداشت و يا دانشگاهمين سالمت روان جامعه فرأشود كه مسئوليت ت آشكار مي

ثر بر سالمت روان و مداخالت اصالحي نيز ؤدر چنين شرايطي نحوه استخراج عوامل مد. است و اين مهم نياز به هماهنگي و همكاري بين بخشي دار

نهادهاي جامعه دارد كه در اين ميان وزارت بهداشت سه نقش ميانجي دانش، حمايت طلب متفاوت است و نياز به كار بين بخشي وسيع و همكاري همه 

 گيرد. ها را بر عهده مي و هماهنگ كننده ساير سازمان

 رود يشدن آن انتظار م ياتيها عمل محترم دانشگاه يساؤاست سالمت روان كه از ريسند س يت اصليپنج اولو 

 ان مشاركت مردميانجيسواد سالمت روان مردم و م يارتقا 

 سالمت روان يها در ارتقا شدن سهم و نقش دستگاه ياتيعمل 

 ت و تدوام خدمات سالمت روانيفيك يارتقا 

 و درمان و مراقبت از آنان يروان يها يمارياز ب يبرخ يغربالگر 

 يها تخت درصد 10قات، اختصاص يتحق ، نظام اطالعات و آمار ويسالمت روان)ساختار، منابع مال يها فراهم كردن بستر استقرار برنامه 

 و ...( يبه روانپزشك يمارستانيب

 1391ها در خصوص برنامه جامع سالمت روان در سال  فعاليت -5-142 جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 برگزاري كارگاه 1
 مورد 2

 كننده شركت 20

 تهيبرگزاري كم 2
 مورد 1

 كننده شركت 12

 مورد 1 ه بروشوريته 3

 

 ( طرح جامع پيشگيري از خودکشي)نظام ثبت آمار خودکشي(5-1-5

آوري اطالعات مربوط به موارد  اداره سالمت روان وزارت بهداشت اقدام به جمع 1385نظام ثبت مرگ در كشور داير شد. سال  1377از حدود سال 

هاي كاغذي شامل اطالعات  است. اطالعات مربوطه در فرمها كرده  اقدام و مرگ ناشي از خودكشي از طريق كارشناسان بهداشت روان دانشگاه

هاي  فرم 1388دموگرافيك، شغل و تحصيالت، سابقه خودكشي، سابقه بيماري رواني و جسمي، علت خودكشي و نتيجه خودكشي بوده است. از سال 

 گردد. پورتال وزارت بهداشت ثبت ميها در سايت  ثبت خودكشي به صورت كامپيوتري تدوين و توسط كارشناسان بهداشت روان دانشگاه
 

 1391شده دربرنامه جامع پيشگيري از خودكشي سال  هاي انجام فعاليت -5-143 جدول

 تعداد عنوان فعاليت رديف

 نفر 40 ها برگزاري كارگاه آموزشي و توجيهي براي مسئولين ثبت آمارخودكشي در بيمارستان 1

 نفر200 برگزاري همايش پيشگيري از خودكشي 2

 مورد 1 هاي جمعي در خصوص خودكشي مصاحبه و يا انتشار مفاله در رسانه 3

 - )پرتال دفتر سالمت روان(نظام ثبت و ارسال آمار خودكشيثبت مستمر موارد خودكشي در  4

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
321 

 هاي رواني، اجتماعي در باليا ( بهبود مداخالت و حمايت5-1-6

كميتة فرعي تخصصي كاهش اثرات بالياي طبيعي در وزارت بهداشت تشكيل گرديد. برنامه  1377باشد. در سال  مييران از جمله ده كشور بالخيز دنيا ا

ال سدر .كشوري مداخلة رواني اجتماعي در بالياي طبيعي تدوين و متون آموزشي براي سه سطح متخصصين، امدادگران و مديران اجرايي تهيه شد

تأثير اين مداخالت   دهنده ا درآمد كه نتايج آن نشانامة كشوري مداخالت رواني اجتماعي به طور آزمايشي به اجرنيز در جريان زلزلة قزوين برن 1381

 بر روي آسيب ديدگان و بازماندگان بوده است.

 
 

 1391هاي رواني، اجتماعي در باليا در سال  جهت بهبود حمايت هاي آموزشي برگزار شده كارگاه -5-144 جدول

ف
ردي

 

 تشكيل جلسهمحل 

 جلسات

 آموزشي 

 هاي كارگاه

 آموزشي 

 برگزاري كميته اجرايي

 كاهش اثرات رواني در باليا 

 مانورهاي

 انجام شده 

 بروشور پوستر كتابچه

 تكثير و توزيع شده 

 تعداد تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 424 2 70 7 20 1 325 20 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 - - - - 50 1 60 2 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 - - - - 15 1 - - شبكه بهداشت ري 3

 424 2 70 7 85 3 385 22 کل

 

 ( مدارس مروج سالمت5-1-7

هاي  آموزان و معلمين از طريق برگزاري كارگاه سطح سالمت روان دانش يهاي سالمت روان در مدارس مروج سالمت، ارتقا هدف اجراي برنامه

 باشد. هاي زندگي، بهبود روابط والدين و فرزندان و ... مي آموزشي با موضوعات مهارت

 
 1391شده براي بهداشت روان در مدارس مروج سالمت در سال  هاي آموزشي/نظارتي انجام  فعاليت -5-145 جدول

 جلسهمحل تشكيل  رديف
 يجلسه آموزش هاي آموزشي كارگاه

 نظارت
 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 0 0 0 0 0 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 - 775 10 32 2 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 0 200 1 22 1 شبكه بهداشت ري 3

 0 0 0 0 0 معاونت بهداشت دانشگاه 4

 0 975 11 54 3 کل

 

 اجتماعي آحاد جامعه-سالمت رواني ي( حفظ و ارتقا5-1-8

كارشناسان  يبرا يكشوردر سطح  "سالمت روان سالمندان در رسانه  ييبازنما "عنوان  سالمت روان با رسانه و ساالنه شيهمابرگزاري چهارمين 

 .1391سال ، درمان و آموزش پزشكي در سالمت روان وزارت بهداشت اداره يهمكار باو  كشور يعلوم پزشك يها سالمت روان دانشگاه

 

 اوليه بهداشتي مراقبتهاي شبکه در نظام هدف هاي گروه و دانش آگاهي سطح ي( ارتقا5-1-9

 آنها كمك موقع به و درمان مراجعه نحوه پيشگيري، هاي درباره راه مردم دانش يرواني، ارتقا يها بيماري افزايش روزافزون بروز و شيوع به با توجه

به منظور تأمين اين هدف  1391ها و سمينارهاي متعددي در سال  جلسات آموزشي، همايش .خواهد بود جامعه آحاد روان سالمت يارتقا در مؤثري

 اند. برگزار گرديده
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 1391ي رواني در سال ها بيماريسطح آگاهي عموم مردم در خصوص  يشده براي ارتقا هاي انجام فعاليت -5-146 جدول

ف
ردي

 

 محل تشكيل جلسه
 ها و سمينارها همايش جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 460 4 91 2 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 300 2 280 4 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 450 2 0 0 شبكه بهداشت ري 3

 1210 8 371 6 کل

  

 ( عملکرد واحد در حوزه اعتياد5-2
 

 ( پيشگيري5-2-1

 1391اد در سال ياز اعت يريشگيآموزش پ يها ها و كالس تعداد كارگاه -5-147 جدول

 ادياز اعت يريشگيآموزش پ يها ها و كالس كارگاه

 ران)نفر(يفراگ تعداد كارگاه و كالس

1380 29478 

 

 1391اد در سال ياز اعت يريشگيآموزش پ يها شيتعداد هما -5-148 جدول

 ادياز اعت يريشگيآموزش پ يها شيهما

 ران)نفر(يفراگ ها شيتعداد هما

4 560 

 

 (کاهش آسيب5-2-2

 مركز كاهش آسيبهاي ناشي از مصرف مواد مخدر است.  شود كه هدف آنها كاهش آسيب هايي گفته مي ها و برنامه به سياست "كاهش آسيب"

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

مركز كاهش آسيب  5تعداد  1391نمايند. در سال  دريافت ميهاي سطحي  غذاي سبك، پوشاک، امكان استحمام و پانسمان سرسوزن استريل، كاندوم،

 اند. فعال بودهان اسفند ماه در حوزه دانشگاه علوم پزشكي تهران يمركز تا پا 4ور ماه و يتا شهر
 

 1391شده در حوزه كاهش آسيب اعتياد در سال  هاي انجام اهم فعاليت -5-149 جدول
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 مورد 4 تمديد پروانه فعاليت مراكز معتادين گذري 1

 246331 يار مراكز گذريس يها ميع شده توسط تيسرنگ توز  2

 56282 يار مراكز گذريس يها ميشده توسط ت يآور سرنگ و سرسوزن جمع  3

 8 يزنان مراجعه كننده مستمر برنامه سرنگ و سرسوزن مراكز گذر  4

 2685 يمردان مراجعه كننده مستمر برنامه سرنگ و سرسوزن مراكز گذر  5

 33074 يشده در برنامه سرنگ و سرسوزن مراكز گذر يآور سرنگ و سرسوزن جمع  6

 61515 يمراكز گذر يبرنامه سالمت جنسع شده در يكاندوم توز  7

 307797 يع شده در برنامه سرنگ و سر سوزن مراكز گذريسرنگ توز  8

 111 يمراكز گذر يقيمراجعان زن تزر  9

 8779 يمراكز گذر يقيمراجعان مرد تزر  10

 35 )زن(يب مراكز گذريد خدمات كاهش آسيپرونده جد  11

 1925 )مرد(يب مراكز گذريد خدمات كاهش آسيپرونده جد  12
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 سال 6( سالمت دهان و دندان کودکان کمتر از 6-1

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

 گرديد:

نوبت اول وارنيش زده  1390)مربوط به نوبت دوم کودکان مهد کودکي که در سال 1391نوبت فروردين ماه  .1

 شدند(.

كودک،  2208مهدكودک موجود در منطقه عملياتي طرح را فلورايدتراپي نمودند. در اين نوبت جمعاً  41هاي كودكان  كاردان بهداشت دهان، دندان 8

 بوده است. درصد 74شده آن  طرح در اين نوبت براي منطقه عملياتي تعريف تحت درمان وارنيش فلورايد قرار گرفتند كه پوشش

 )مربوط به نوبت اول کودکان مهد کودکي( 1391نوبت دي ماه  .2

كودک،  1589مهدكودک موجود در منطقه عملياتي طرح را فلورايدتراپي نمودند. در اين نوبت جمعاً  47هاي كودكان  كاردان بهداشت دهان، دندان 9

 بوده است. درصد 53شده آن  رمان وارنيش فلورايد قرار گرفتند كه پوشش طرح در اين نوبت براي منطقه عملياتي تعريفتحت د
 

 1391درماني در سال  سال در مراكز بهداشتي 6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -5-150 جدول

ف
ردي

 

 دهنده خدمت مراكز ارائه نام واحد
 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه

 *فيشور سيالنت 55 15 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 فيشور سيالنت 155 23 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 فيشور سيالنت 72 22 شبكه بهداشت ري 3

  282 60 کل
 ها : پوشاندن شيارهاي عميق سطح جونده دندان*

 

 

 سال: 6-12( سالمت دهان و دندان کودکان 6-2

مورد فلورايدتراپي )وارنيش  16331مورد معاينه دهان و دندان،  16913ورود به دبستان  آمادهدر قالب اجراي طرح سنجش سالمت جسماني كودكان 

( 5-151[. جدول)درصد 42پوشش طرح نفري اين گروه از كودكان انجام پذيرفت] 40212مورد فيشورسيلنت بر روي بخشي از جمعيت  3025فلورايد(، 

 نمايد. ورود به دبستان را ارائه مي آماده شده به كودكان جزئيات بيشتري از خدمات سالمت دهان و دندان ارائه
 

 1391خدمات سالمت دهان و دندان طرح سنجش سالمت جسماني كودكان آماده ورود به دبستان در سال  -5-151 جدول

 دهندگان خدمت ارائه نام واحد رديف
 تعداد

 واحد خدمت
 شده عنوان خدمت ارائه

 شهر اسالمشبكه بهداشت  1
 دندانپزشك 8

 كاردان بهداشت دهان 6
 وارنيش فلورايد 4015

 مركز بهداشت جنوب تهران 2
 دندانپزشك 11

 كاردان بهداشت دهان 7
 وارنيش فلورايد 7960

 وارنيش فلورايد 4356 دندانپزشك 18 شبكه بهداشت ري 3

 - 16331 دندانپزشک 37 کل

                                                 
 گيرد. ماهه صورت مي 6اي كرم مانند[ فلورايد كه عموماً نيز در دو نوبت و با يك فاصله  فلورايدتراپي وارنيش فلورايد: رساندن موضعي فلورايد غلظت باال به دندان توسط وارنيش]ماده - 1
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 دهندگان خدمت ارائه نام واحد رديف
 تعداد

 واحد خدمت
 شده عنوان خدمت ارائه

 بهداشت دهان کاردان 13
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 1391خدمات سالمت دهان و دندان طرح سنجش سالمت جسماني كودكان آماده ورود به دبستان در سال  -5-152 جدول

 نام واحد فيرد
 دهندگان ارائه

 خدمت

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه

 معاينه دهان و دندان 4014 و كاردان بهداشت دهان 6دندانپزشك  8 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 معاينه دهان و دندان 8116 و كاردان بهداشت دهان 7دندانپزشك  11 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 معاينه دهان و دندان 4783 دندانپزشك 18 شبكه بهداشت ري 3

  16913 کاردان بهداشت دهان 13دندانپزشک  37 کل

 

 

 1391طرح سنجش سالمت جسماني كودكان آماده ورود به دبستان در سال خدمات سالمت دهان و دندان  -5-153 جدول

ف
ردي

 

 نام واحد
 دهندگان ارائه

 خدمت

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه

 6فيشور سيلنت دندان  1513 كاردان بهداشت دهان 6دندانپزشك و  8 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 6فيشور سيلنت دندان  737 كاردان بهداشت دهان 7و دندانپزشك  11 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 6فيشور سيلنت دندان  775 دندانپزشك 18 شبكه بهداشت ري 3

 - 3025 کاردان بهداشت دهان 13دندانپزشک و  37 کل

 

 

 1391درماني در سال  سال در مراكز بهداشتي 6-12ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان  -5-154 جدول

 دهنده خدمت مراكز ارائه نام واحد رديف
 تعداد واحد خدمت

 *پالپ زنده فيشور سيالنت

 137 1622 15 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 26 2117 23 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 0 1455 22 شبكه بهداشت ري 3

 163 5194 60 کل

 CEMها با ماده  هاي غيرعفوني ريشه دندان : پوشاندن كانال*

 

 

 ٭ 1391سال  طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در -5-155 جدول

ف
ردي

 

 وارنيش فلوريد معاينه دهندگان خدمت ارائه شبكه /مركز

 2143 2143 دندانپزشك 15 شبكه ري 1

 4500 4500 دهانكاردان بهداشت  9دندانپزشك و  3 مركز بهداشت جنوب 2

 4500 4500 كاردان بهداشت دهان 4دندانپزشك و  2 شهر اسالمشبكه  3

 11143 11143 کاردان بهداشت دهان 13دندانپزشک و  20 جمع کل

 است. 1391ادامه داشته است و اين بخش گزارش شده مربوط به سال  1392شروع شده و تا خرداد ماه سال  1391اين طرح از زمستان سال٭
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 1391ها در حوزه سالمت دهان و دندان كودكان مقطع ابتدايي در سال  تأمين اقالم مورد نياز شبكه -5-156 جدول

 رديف نام كاال جنوب يشهر ر شهر اسالم جمع کاال

 1 پوستر 200 150 150 عدد 500

 2 ها)كارتن( يكتابچه سرگرم 20 10 10 کارتن 40

 3 كتاب كنترل عفونت 27 27 20 عدد74

 4 فيليپ چارت 35 30 30 عدد 95

 يعدد 400کارتن  147

)آموزش و پرورش شهر 

عدد آموزش و 25200تهران=

 يها پرورش شهرستان

 (15200تهران=عدد

45 45 57 
دهـان و   يهـا  يكتابچه سـرگرم 

 دندان)كارتن(
5 

 6 وارنيش فلورايد)كارتن( 11200 7600 5600 24400

 7 يدفترچه نقاش 15 14 12 يعدد 475کارتن  41

 يعدد 210کارتن  359
 كارتن 72

 عدد( 15120)

 كارتن 120

 عدد( 25200)

 كارتن 167

 عدد( 35070)
 8 91مسواک انگشتي مهر 

1250 200 400 650 
CD صـوتي دهـان و    هاي ترانه

 دندان
9 

 10 91اسفند  يمسواک انگشت كارتن 167 كارتن 120 كارتن 72 تايي( 210کارتن  359)

 11 ماكت دندان عدد 150 150عدد عدد100 عدد 400

 12 وارنيش فلورايد عدد 10000 عدد 5000 عدد 5000 عدد 20000

 
 ( ارائه خدمات دندانپزشکي به مراجعين6-3

 

 1391درماني در سال  خدمات دندانپزشكي به مراجعين مراكز بهداشتي -5-157 جدول

 كل مراكز روستايي مراكز شهري عنوان رديف

 22221 2003 20218 معاينه دهان و دندان 1

 15335 1071 14264 كشيدن دندان 2

 11893 887 11006 ترميم دندان 3

 2655 260 2395 گيري و بروساژ جرم 4

 151 13 138 پالپوتومي 5

 541 30 511 پالپ زنده 6
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 1391سال در سال  6وضع تغذيه كودكان زير گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود  -5-158 جدول

 تعداد عنوان رديف

 9 هاي بهداشتِ تحت پوشش خانه 1

 241718 خانوارهاي تحت پوشش 2

 هاي آموزشي برگزارشده جهت پرسنل كالس 3
 43 جلسات

 555 كنندگان شركت

4 
 هاي آموزشي كننده در كارگاه افراد شركت

 [رارگان هايپرسنل سا]گروه هدف: 
351 

 10 مراكز مشاوره تغذيه 5

 آموزان هاي آموزشي به دانش برگزاري جلسات آموزش انتقال پيام 6
 250 تعداد

 14121 كنندگان شركت

7 
اي در فرهنگسراهاي  تغذيه-هاي آموزشي برگزاري جلسات انتقال پيام

 شهرداري

 33 تعداد

 1983 كنندگان شركت

8 
ها، معلمين،  براي مربيان مهدكودکبرگزاري جلسات آموزش تغذيه 

 آموزشياران و ساير كاركنان درگير

 64 تعداد

 713 كنندگان شركت

9 
نويسي شده در زمينه تغذيه و  كتاب ساده 3برگزاري جلسات آموزش 

 بهداشت به نوسوادان نهضت سوادآموزي

 0 تعداد

 0 کنندگان شرکت

 
 1391سال روستامهدها در سال  3-6برنامه تأمين يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان گزارش عملكرد و پيشرفت  -5-159 جدول

 تعداد عنوان رديف

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

 كتاب 1 آموزشي روستامهدهااي و  هاي تغذيه تهيه مطالب آموزشي با هدف استاندارد نمودن برنامه 2

 12 برگزاري كالسهاي آموزشي براي مديران و مربيان روستامهدها 3

 

 1391-92آموزان در سال تحصيلي  سطح سالمت تغذيه دانش يهاي ارتقا آموزش -5-160 جدول

 تعداد عنوان مقطع تحصيلي رديف

 ابتدايي 1

 642 كل مدارس

 505 تغذيه برگزار شدهمدارسي كه در آنها جلسات آموزش 

 818 جلسات آموزش تغذيه

 راهنمايي 2

 348 كل مدارس

 209 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 338 جلسات آموزش تغذيه

 دبيرستان 3

 363 كل مدارس

 191 مدارسي كه در آنها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده

 376 جلسات آموزش تغذيه
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 1391-92آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيلي  ياري هفتگي دانش هاي اجرايي برنامه آهن فعاليت -5-161 جدول

 تعداد عنوان رديف

 هاي دخترانه دبيرستان 1

 191 كل مدارس

 191 مدارس تحت پوشش

 47116 آموزان كل دانش

 47116 آموزان تحت پوشش كل دانش

 راهنمايي دخترانه روزانهمدارس  2

 185 كل مدارس

 175 مدارس تحت پوشش

 38798 آموزان كل دانش

 24786 آموزان تحت پوشش كل دانش

 هاي آهن توزيع شده قرص 3
 936816 دبيرستان

 618784 راهنمايي

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

 آمده بر نحوه عملكرد برنامه عمل به هاي نظارت 5
 70 ستاد

 479 درماني مراكز بهداشتي

 ساعات آموزشي ارائه شده توسط پرسنل بهداشتي 6
 124 ستاد

 608 درماني مراكز بهداشتي

 آموزان جلسات آموزشي براي اولياء دانش 7
 89 دبيرستان

 74 راهنمايي

 

 1391هاي مختلف سني در سال  برنامه تغذيه گروههاي اجرايي  فعاليت -5-162 جدول

 تعداد عنوان رديف

 سال 8تغذيه كودكان كمتر از  1

 57089 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 هاي آموزش تغذيه تكميلي عملي كالس
 182 جلسات

 1583 كنندگان شركت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يكسال كالس
 812 جلسات

 9755 كنندگان شركت

 تغذيه مادران باردار/شيرده 2

 18247 زنان دريافت كننده آموزش چهره به چهره

 هاي آموزشي برگزار شده كالس
 985 جلسات

 9332 كنندگان شركت

 هاي آموزشي برگزار شده كالس تغذيه سالمندان 3
 2072 جلسات

 12722 كنندگان شركت

 

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
329 

 

 1391هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در سال  فعاليت -5-163 جدول

 تعداد عنوان رديف

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره 1
 4 جلسات

 337 كنندگان شركت

 ها و مطالب آموزشي تهيه شده براي عموم مردم، صنوف و... برنامه 2

 0 پخش در راديو

 0 انتشار در روزنامه

 8609 توزيع بروشور، پوستر، پمفلت و ...

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

 بسيج يها و اعضا آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودک

 42 جلسات

 1904 كنندگان شركت

4 
كننده مواد  كننده و عرضه تهيههاي آموزشي براي اصناف  برگزاري دوره

 غذايي

 31 جلسات

 411 كنندگان شركت

 درماني هاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي برگزاري كالس 5
 890 جلسات

 7448 كنندگان شركت

 
 1391خوني ناشي از آن در سال  هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم فعاليت -5-164 جدول

 تعداد عنوان رديف

1 
هاي بازآموزي براي  برگزاري دوره

 درماني كاركنان بهداشتي

 5 جلسات

 381 كنندگان شركت

 0 ها و مطالب آموزشي پخش شده از راديو برنامه 2

3 

هاي آموزشي براي رابطين  برگزاري دوره

ها و  بهداشت مدارس، مربيان مهدكودک

 بسيج ياعضا

 52 جلسات

 2083 كنندگان شركت

4 
هاي آموزشي براي  برگزاري كالس

 درماني مراجعين مراكز بهداشتي

 564 جلسات

 5371 كنندگان شركت

5 

تهيه مطالب آموزشي مكتوب براي 

پرسنل بهداشتي؛ مراقبين بهداشت 

 آموزان مدارس، معلمين و دانش

 40 جزوه

 500 آموزان[ پمفلت]دانش

 
 1391هاي اجرايي برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن در سال  فعاليت -5-165 جدول

 گروه هدف تعداد عنوان رديف

 هاي آموزشي برگزاري كالس 1
 698 جلسات

 درماني]شهري/روستايي[ مراجعين مراكز بهداشتي

 هاي بهداشتي]دولتي/مشاركتي[ پايگاه 

 هاي بهداشت و خانه 

 5774 كنندگان شركت

 مطالب آموزشي مكتوبتهيه  2
 0 تراكت

 0 كتابچه آموزشي

 
 هاي متفرقه برنامه

گردد كه از آن  هاي گوناگون و يا حسب نيازهاي مختلف طراحي و اجرا مي هاي ديگري نيز در مناسبت هاي جاري واحد بهبود تغذيه، فعاليت بجز برنامه

 [ اشاره داشت.1391ماه  يد 9-15بخشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه] توان به اقدامات آموزشي درون و برون جمله مي
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 1391تابعه در سال  يها هاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شبكه فعاليت -5-166 جدول

 توضيحات موضوع تعداد عنوان رديف

س 1
كال

ي 
زار

رگ
ب

 
شي

وز
آم

ي 
ها

 

 يو سنت يبوم يفرهنگ مصرف غذاها يارتقا - 587 جلسات

تنقالت مضر در  يسالم به جا يها ان وعدهيت مصرف مياهم -

 آموزان دانش

 فست فودها يبه جا يسنت يمصرف غذاهات ياهم -

 پخت سالم غذا يروش ها -

 ن مهد كودکيح در كودكان سنيه صحينحوه تغذ -

 يخون از كم يريشگيسالمت و پ -

 ه سالمت و دوران بلوغي، تغذيخوراك يها سالمت و روغن -

 يه سالمتيان و تغذيرانيا ييغذا يه سالمت و راهنمايتغذ -

 يه و چاقيتغذ -

 ها ح مصرف روغنيصح يالگو -

 ها سالمت تغذيه با كاهش هزينه -

 اي مناسب اسالمي و ايراني هاي تغذيه آموزه يارتقا -

فرهنگ مصرف  يهاي بين بخشي در جهت ارتقا تقويت همكاري -

 غذاهاي بومي و سنتي

 هاي جمعي در ترويج غذاهاي سنتي، بومي نقش رسانه -

 بومي و سنتي يها وعدهسالمت آحاد جامعه با تنقالت و ميان  -

 هاي مذهبي الگوي مصرف تغذيه صحيح در مناسبت يارتقا -

 كاهش مصرف نمك -

 ها يزمغذير -

 ييبهداشت مواد غذا -

 يمختلف سن يها ه گروهيتغذ -

 گروه هدف:

 نيآموزان، معلم دانش -

 ين بهداشتين و رابطيمراجع -

 ران آموزش و پرورشيمد -

بانوان مراجعه كننده به  -

 وال يفرهنگسرا

بانوان مراجعه كننده به سالن  -

 بهمن 22 يستيبهز

 يه زهرايخواهران حوزه علم -

 اطهر

ن خانه سالمت منطقه يمراجع -

19 

 بانوان مراجعه كننده به پارک -

 6تا  3كودک  يمادران دارا -

 ساله

 هيخواهران حوزه علم -

 ن مساجديمراجع -

 مندانسال يط

 اصناف -

 13240 كنندگان شركت

وسايل 

آموزشي  كمك

 توزيع شده

]پمفلت، تراكت 

 و...[

1750 

گاه 2
كار

ي 
زار

رگ
ب

 
شي

وز
آم

ي 
ها

 
 7 جلسات

 مناسب ييح و شناخت عادات غذايه صحياصول تغذ

 ها در سالمت كودكان يز مغذينقش ر -

 شيوه صحيح پخت غذا و ظروف مناسب -

 پايگاه تغذيه مدارسهاي غذايي دستورالعمل اجرايي  شناخت گروه -

 اشتهايي در كودكان بي -

 گروه هدف:

ران يان و مديمرب -

و  يدولت يها مهدكودک

 يخصوص

 بهورزان -

 طيهمكاران بهداشت مح -

 نيمسئول رابط -

 ين فنيمسئول-

 310 كنندگان شركت

وسايل 

آموزشي  كمك

 توزيع شده

]پمفلت، تراكت 

 و...[

350 

 تابعه يها در سطح شبكه يچاق -ييح غذايصح يالگوها 91 آموزشينصب پالكاردهاي  3

4 
ها و مطالب  برنامه

 آموزشي عمومي

 0 پخش در راديو
 محله يدر روزنامه همشهر پچا 

 3 انتشار در روزنامه

5 

شي
وز

آم
ب 

طال
ع م

وزي
و ت

پ 
چا

 

 تخم مرغ يروز جهان - 1080 عنوان[ 4تراكت...]

 فقر آهن يكم خون -

 زنگ كتابچه -

 سال 4ر يه كودكان زيتغذ -

 ييح غذايصح يالگوها -

 ياز چاق يريشگيپ -

 مختلف در معرض خطر يها در گروه ياريآهن  -

 دداريج مصرف نمك يترو -

 گروه هدف:

 عموم مردم -

 ها و اصناف كارخانه -

 كتابچه آموزشي

 عنوان[ 11]
735 

 700 عنوان[ 3پمفلت...]
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 1391هاي متفرقه واحد بهبود تغذيه در سال  فعاليت -5-167 جدول

 گروه هدف تعداد عنوان/موضوع رديف

 2 ه كودكانينار بهبود تغذيبرگزاري سم 1
 يدرمان يپرسنل شاغل در مراكز بهداشت

 ييو روستا يشهر

 ييو روستا يشهر يخانوارها 1 ه يتغذ يكشور يانجام بررس 2

 - 0 بحران به زبان سادهه در يتغذ يه جزوه آموزشيته 3

4 
ت معاونت يه جهت سايبهبود تغذ يها مطالب برنامه يه و بارگذاريته

 بهداشت 
 ت معاونت بهداشت ين به سايمراجع 10

5 
و  يبهداشت ين به واحدهايه جهت مراجعيتغذ يآموزش يها ه بستهيته

 كارمندان
 عامه جامعه و كارگران و كارمندان  4

6 
ن يو تدو يبهداشت يژه واحدهايه ويتغذ يها برنامهست يش چك ليرايو

 ه جامعهيبهبود تغذ يها كل برنامه يها شاخص
1 

 يها ه شاغل در شبكهيكارشناسان مسئول تغذ

 تابعه

 1450000  ياريبرنامه آهن  يه مكمل آهن جهت اجرايته 8
و  ييو راهنما يرستانيآموزان دختر دب دانش

 ان مدارسيمرب

 
 

 

 

 1391در سال  سالمت يگرفته توسط واحد آموزش و ارتقا هاي انجام فعاليت -5-168 جدول

 عنوان جلسات عنوان كلي برنامه رديف
 شكل

 برگزاري

 تعداد

 جلسات

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش
 گروه هدف

1 
ران يمد يتوانمند ساز

 و كاركنان

مشاركت همه مهارت هدا)ارتباطات در سالمت، جلب  4

 ام(ين پي، تدويج اجتماعيبس يجانبه، طراح

 آموزش سالمت يتخصص يها كارگاه

كارگاه 

 يآموزش

12 

14 

143 

161 

 يران و كاركنان ستاديمد

 يطيمراكز مح ين آموزشيمسئول

2 
ارائه آموزش توسط 

 واحدهاي محيطي

در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده،  يموضوعات

 ها، كودكان، سالمندان و ... يماريه، بيتغذط، يبهداشت مح

كالس 

 آموزشي
7400 286886 

دانشگاه و  تحت پوشش يخانوارها

 يدرمان ين به مراكز بهداشتيمراجع

3 
جلب حمايت 

 جانبه همه

در رابطه با بهداشت روان، بهداشت خانواده،  يموضوعات

 ها، كودكان و ..... يماريه، بيط، تغذيبهداشت مح

كالس 

 آموزشي
308 1800 

ان يته امداد، مربيان كميمددجو

ران يان و مدي، مربيجيبس

 ها، طالب خواهر مهدكودک

 هفته سالمت 4

كالس 

 آموزشي
947 22755 

سالمندان مناطق تحت پوشش 

تهران و  يدانشگاه علوم پزشك

ن يسالمندان و مراجع يها خانواده

 يدرمان يبه مراكز بهداشت

 يكاركنان ستادپزشكان و  160 1 سمينار

برپايي 

 نمايشگاه

مورد  1) 3

با  يهمكار

 (يشهردار

 

- 

 

 

 عموم مردم

همايش 

 عمومي
 سالمندان - 4

است.گرفته توسط ساير واحدها همپوشاني دارند و امكان تفكيك اين موارد از يكديگر نبوده  هاي صورت شده و فعاليت هاي ارائه : بخشي از آمارهاي اين جدول با آموزش 
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گرفته در راستاي وظايف محوله به اين واحد طي  هاي صورت ست. فعاليتا نقش اصلي واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي، پشتيباني از ساير واحدها

 عبارتند از: 1391سال 

 

 و ارسال گزارش آن به دانشگاه 1391انبار گرداني سال انجام  .1

حواله انبار[ مشتمل بر دريافت و توزيع داروها،  213رسيد و  180هاي بهداشت دانشگاه]در قالب  قلم داروي مورد نياز شبكه 618تحويل  .2

 ها و پيشگيري( و ساير اقالم مكمل)ايدز، سل، ماالريا و ...( داروهاي بهداشت خانواده)ها بيماري

ه، بر استفاده در واحد عدد ويال استرپتومايسين مازاد بر نياز آن شبك 120افت هماهنگي با شبكه بهداشت پاكدشت ورامين جهت دري .3

 ها بيماري

 طبق نامه دفتر تغذيه وزارت متبوعاي به دانشگاه علوم پزشكي يزد  ارسال اقالم مكمل تغذيه .4

 شهر الماسعدد شير مازاد بر نياز دانشگاه البرز و تحويل به شبكه بهداشت ري و  430هماهنگي جهت دريافت  .5

 زاد بر نياز به مركز بهداشت جنوبعدد شامپو پرمترين ما1100هماهنگي با شبكه بهداشت ري جهت انتقال  .6

 

 

 بوده است. (5-171( و )5-170) هاي آموزشي به شرح جداول كالس از واحدهاي تحت پوشش و برگزاري جلسات انجام شده ياختصاص يهابازديد

 
 

 1391واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال بازديدهاي اختصاصي  -5-169 جدول

 کل شبكه بهداشت ري مركز بهداشت جنوب تهران شهر اسالمشبكه بهداشت  نوع واحد

 15 4 6 5 درماني مركز بهداشتي

 16 5 7 4 پايگاه بهداشت

 
 

 1391شده توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال  هاي ارائه آموزش -5-170 جدول

 رديف
 شكل

 برگزاري

 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 زمان آموزش]ساعت[

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش
 گروه هدف عناوين

 كالس آموزشي 1

6 9 120 

هاي  آموزش نحوه عملكردهاي دارويي در پايگاه

مشاركتي، عوارض داروهاي مسكن، آموزشي داروهاي 

ميزي حوادث غيرمترقبه، مصرف  ، مانور پشتFDAجديد 

 هاي دارورساني نانو ها، سيستم بيوتيك خودسرانه آنتي

هاي دارويي و  داروسازان و تكنسين

 شهر اسالمبهورزان شبكه بهداشت 

9 14 178 

ي قلبي و عروقي، استرليزاسيون، ها بيماريدارو درماني در 

ها دارو درماني در  آموزش انبارگرداني، دارو درماني لك

تيروئيد، آشنايي با سوء كاري و پركاري  بيماري كم

 ها مصرف مواد مخدر و مكمل

هاي دارويي  داروسازان و تكنسين

 مركز بهداشت جنوب تهران

2  5 8 84 
هاي روتين دردهاي معده و دوازدهه،  مروري بر درمان

 تأثيرات سيگار و مواد مخدر تب، اسهال و دارو درماني

هاي دارويي  داروسازان و تكنسين

 شبكه بهداشت ري

 - - 382 31 20 کل
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 1391-92آموزان ابتداي هر دوره تحصيلي در سال تحصيلي  معاينات پزشكي بر روي دانش -5-171 جدول

ف
ردي

 

 دوره تحصيلي -كالس 
 تعداد

 كل

 تعداد

 شده معاينه

 پوشش معاينه

 )درصد(

 اول دبستان 1
 8/98 19773 20013 دختر

 0/100 20682 20682 پسر

 4/99 40455 40695 کل

 اول راهنمايي 2
 9/92 16068 17296 دختر

 0/63 11037 17519 پسر

 6/77 27105 34815 کل

 اول دبيرستان 3
 0/85 14256 16772 دختر

 0/35 6046 17273 پسر

 6/59 20302 34045 کل

 

 

 ( عملکرد واحد در حوزه مدارس10-1
 

 1391-92جلسات آموزشي برگزارشده در مدارس در سال تحصيلي  -5-172 جدول

ف
ردي

 

 موضوع جلسه

 گروه هدف

 والدين كاركنان مدارس آموزان دانش

 كنندگان شركت جلسات كنندگان شركت جلسات كنندگان شركت جلسات

 3955 75 645 48 16834 371 بهداشت بلوغ 1

 4764 103 784 58 20680 538 اهميت صبحانه 2

 5581 107 9398 81 24765 360 خوني تغذيه و كم 3

 1678 298 3588 292 32654 987 )شپش(پديكولوزيس 4

 13681 47 956 39 8205 251 آنفلوانزا 5

 2115 37 1300 21 3641 47 هاي زندگي مهارت 6

 32774 667 16671 539 127459 2554 کل

 
 هاي مشاركتي مدارس به واسطه فعال نمودن پايگاهافزايش پوشش خدمات بهداشتي در  -5-173 جدول

ف
ردي

 

 شبكه

 1390-91سال تحصيلي  1389-90سال تحصيلي 

 مدارس

 تحت پوشش

 ها پايگاه

 كل

 مدارس

 ميزان

 پوشش

 )درصد(

 مدارس

 تحت پوشش

 ها پايگاه

 كل

 مدارس

 ميزان

 پوشش

 )درصد(

 2/22 302 67 7/18 343 64 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 3/41 613 253 3/18 672 123 بهداشت جنوب تهران مركز 2

 1/18 537 97 7/15 547 86 شبكه بهداشت ري 3

 0/28 1452 406 5/17 1562 273 کل
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 1391-92اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -5-174 جدول

ف
ردي

 

 شبكه
 كل مدارس

 آموزان دانش

 آموزان دانش

 مدارس مروج

 كاركنان

 مروج كل مدارس مروج

 1755 23463 82731 60 273 شهر اسالمشبكه بهداشت  1

 3706 61466 188471 140 592 مركز بهداشت جنوب تهران 2

 2524 40065 134969 114 448 شبكه بهداشت ري 3

 7985 124994 406171 314 1313 کل
 

و در مدرسه  229تنها  1390-91مدرسه رسيده كه اين تعداد در سال تحصيلي  314به  1391-92در حالي تعداد مدارس مروج سالمت طي سال تحصيلي 

 مدرسه بوده است. 18، فقط 1389-90 يليتحص  سال
 1391-92در سال تحصيلي  پديكولوزيسآموزان براي  معاينه دانش -5-175 جدول

 كل دختر پسر مقطع تحصيلي رديف

 104920 58837 46083 ابتدايي 1

 22690 17867 4823 راهنمايي 2

 23172 21448 1724 دبيرستان 3

 150782 98152 52630 کل
 

 1390-91آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي در سال تحصيلي  واكسيناسيون دانش -5-176 جدول

ف
ردي

 

 شبكه
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 كل دختر پسر كل دختر پسر

 34045 16772 17273 40695 20013 20682 آموزان كل دانش 1

 33186 16499 16687 38414 19277 19137 شده آموزان واكسينه دانش 2

 5/97 4/98 6/96 4/94 3/96 5/92 ميزان پوشش واكسن )درصد( 3

 5/15 8/12 6/18 4/6 4/1 9/10 تغيير ساالنه ميزان پوشش واكسن 4

 

 اي رسانه ( عملکردهاي10-2

 1391-92سال تحصيلي اي توليد شده در  تيراژ محصوالت رسانه -5-177 جدول
ف

ردي
 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي
 گروه هدف شكل رسانه

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

    +    100 خوني فقر آهن ياري و كم آهن 1

 +   +    620 گانه مدارس مروج سالمت8 ياجزا 2

    +  100   ها در سنين دبستان وعده اهميت تغذيه و ميان 3

 +     35   بوكلت غيرپزشك 4

    +  200   بوكلت پزشك 5

    +    100 پدر و مادر خوب 6

 + + + +   2800  پيشگيري از التور 7

 + + + +   2450  پيشگيري از ايدز 8

 + + + +    100 پيشگيري از كمبود يد 9

 + + + + 120    آموزگاران ويژهپيشگيري و درمان آلودگي به شپش  10

    +  400   دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سالمت 11

 + +  +   2200 30 ها و سبزيجات شستشوي ميوه 12

    +    100 صداي رفتار، بلندتر از صداي گفتار 13

    +  425   بلوغ ويژه دخترانبهداشت  14

 + + + +    120 هرم غذايي 15
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ف
ردي

 

 عنوان/موضوع رسانه آموزشي
 گروه هدف شكل رسانه

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

     120 1160 7450 1170 جمع کل

 

 

در سه حوزه خدمات پزشكي)پزشكي عمومي، دندانپزشكي]عمومي[، تخصصي اطفال، تخصصي زنان و زايمان و تخصصي درماني  مراكز بهداشتي

سال  ولطكنند. در  پوست و مو(، پيراپزشكي)صرفاً مامايي( و پاراكلينيكي)آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه( به مراجعين خود ارائه خدمت مي

درماني، خدمات دندانپزشكي]عمومي[ در همه مراكز  مامايي، داروخانه، پانسمان و تزريقات در تمامي مراكز بهداشتيپزشكي عمومي، خدمات  1391

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

هاي بهداشت جنوب]تهران[ و ري و خدمات متخصص اطفال و متخصص  خصصي زنان و زايمان در مراكز شهري شبكهشهر، خدمات ت بهداشت اسالم

ها را  اني فعال هر يك از شبكهدرم ( تعداد مراكز بهداشتي5-178جدول) .شده است ميارائه شبكه بهداشت ري  شهريدر مراكز پوست و مو هم صرفاً 

هاي بهداشت و همچنين روستاهاي]تعداد و جمعيت[ تحت پوشش هر شبكه نشان  ها و خانه ن كار به عالوه پايگاهحسب نوع مركز، نحوه اداره و زمابر

 دهد. مي
 1391 سال يطهاي بهداشت و درمان دانشگاه  واحدهاي عملياتي فعال شبكه -5-178 جدول

شبكه بهداشت و 

 درمان

شهرستان 

 محل وقوع

 هاي پايگاه درماني مراكز بهداشتي

 بهداشت
 هاي بهداشت خانه

 كار زمان نحوه اداره نوع مركز

 جمع

ي
هر

ش
 

ي
هر

ش
-

يي
ستا

رو


 

يي
ستا

رو
 

قل
ست

م
*

قل 
ست

رم
غي

ت 
شيف

ك 
ي

 

ت
شيف

دو 
 

انه
شب

 
ي

وز
ر

يم 
ستق

ي م
صد

ا ت
ب

 

ي[
وص

ص
 خ

ش
بخ

]با 
تي

رك
شا

م
 

داد
تع

 

ش
وش

ت پ
تح

ي 
اها

ست
رو

 

 جمعيت

 تحت

 پوشش

 كاركنان

 )بهورزان(

 زن مرد

 25 8 24542 26 16 19 7 17 1 0 16 0 17 6 4 7 شهر اسالم شهر اسالم

 6 4 14823 21 3 54 3 31 0 0 31 0 31 1 0 30 تهران جنوب]تهران[

 ري
 35 17 43016 110 26 1 0 10 1 0 9 0 10 6 2 2 ري

 0 0 0 0 0 23 1 13 0 0 13 0 13 1 1 11 تهران

 66 29 82381 157 45 97 11 71 2 0 69 0 71 14 7 50 کل
:  درماني شهري لحاظ و گزارش شده است روستايي در آمار مراكز بهداشتي-درماني شهري ، آمار عملكرد مراكز بهداشتي1391در طول سال. 

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

 نمايد. فعاليت مي

 

بهداشت پذيرش و درماني سه شبكه  بهداشتي و پيراپزشك]ماما[، توسط مراكز نفر مراجعين سرپايي به پزشك 1453518مجموعاً  1391در سال 

را به ترتيب در حوزه  درصد 00/10و  درصد 00/8واحد خدمات پاراكلينيكي نيز به مراجعين سرپايي ارائه شده كه اقالم مذكور رشدي معادل  1082482

نفر و پس  668909دهند. در حوزه مراجعين سرپايي بيشترين مراجعين مربوط به ماما با  مراجعين و خدمات پاراكلينيكي نسبت به سال ماقبل آن نشان مي
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نفر بوده است. در حوزه خدمات پاراكلينيك نيز  85نفر و كمترين مراجعين هم مربوط به متخصص پوست و مو با  663013از آن پزشك عمومي با 

 باشد.  نسخه دارويي مي 196168قلم آزمايش و پس از آن تحويل دارو با  804656شده در رديف آزمايشگاه با عدد  بيشترين خدمات ارائه

( جزئيات آمارهاي پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك را به همراه تغييرات ساالنه آنها در كل مراكز 5-181( و )5-180(، )5-179جداول)

 دهند. ميدرماني تابعه، مراكز شهري و مراكز روستايي نشان  بهداشتي
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 1391 سال يط درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  خدمات سرپايي ارائه -5-179 جدول

 كل درصد() تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 33/6 663013 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع

مرا
 

1453518 

(43/8) 

 92/8 108176 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 09/27 5116 كننده مراجعه اطفال يتخصص 3

 05/11 8219 كننده مراجعه زنان و زايمان يتخصص 4

 78/95 85 كننده مراجعه پوست و مو يتخصص 5

 59/11 668909 كننده مراجعه مامايي 6

 65/14 804656 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

1082482 

(08/10) 

 17/37 1692 مورد پانسمان 8

 61/23 79966 تزريق تزريقات 9

 39/8 196168 نسخه دارويي داروخانه 10
 

 1391 سال يطشهري  درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  خدمات سرپايي ارائه -5-180 جدول

 كل درصد() تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 76/9 562720 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع

مرا
 

1309450 

(49/13) 

 59/7 98068 كننده مراجعه ي]عمومي[دندانپزشك 2

 09/27 5116 كننده مراجعه *اطفال يتخصص 3

 05/11 8219 كننده مراجعه **زنان و زايمان يتخصص 4

 78/95 85 كننده مراجعه *پوست و مو يتخصص 5

 58/19 635842 كننده مراجعه مامايي 6

 10/16 767143 قلم آزمايش آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

985474 

(59/13) 

 80/37 1451 مورد پانسمان 8

 54/28 67639 تزريق تزريقات 9

 71/1 149241 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 در مراكز شهري شبكه: اين خدمت **
 

 1391 سال يطروستايي  درماني بهداشتي مراجعين مراكزشده به  خدمات سرپايي ارائه -5-181 جدول

 كل درصد() تغيير ساالنه تعداد شده ارائه خدمت نوع رديف

 53/9 100293 كننده مراجعه عمومي يپزشك 1

ين
جع

مرا
 

143468 

(16/23) 

 85/23 10108 كننده مراجعه * ي]عمومي[دندانپزشك 2

    اطفال يتخصص 3

    زنان و زايمان يتخصص 4

    پوست و مو يتخصص 5

 16/51 33067 كننده مراجعه مامايي 6

 57/8 37513 قلم آزمايش **آزمايشگاه 7

ت
دما

خ
 

97008 

(20/16) 

 05/33 241 مورد پانسمان 8

 12/2 12327 تزريق تزريقات 9

 68/24 46927 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**
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اختصاص دارد. همچنين در ادامه اين گزارش،  1391هاي مختلف خدمتي براي سال  كاركرد روزانه پزشكان در حيطه( به ارائه سرانه 5-182جدول)

ها خواهيم  درماني شهري و روستايي براي هر يك از شبكه مطابق جدول راهنماي ذيل اين صفحه به تشريح مجزاي عملكرد ماهانه مراكز بهداشتي

 پرداخت.
 

 1391 سال يطهاي بهداشت دانشگاه  درماني شبكه سرانه كاركرد روزانه پزشك در مراكز بهداشتي -5-182 جدول

 حيطه خدمتي
نوع 

 مراكز
 روزكاركرد پزشك-هر نفر مراجعين به ازاي مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر شبكه بهداشت

 پزشكي عمومي

 شهري

 90/23 161182 6742 شهر اسالم

 90/20 232821 10667 جنوب]تهران[

 00/31 168717 5442 ري

 62/24 562720 22851 کل

 روستايي

 09/8 34152 4221 شهر اسالم

 06/19 10674 560 جنوب]تهران[

 84/24 55467 2233 ري

 29/14 100293 7014 کل

 دندانپزشكي]عمومي[

 شهري

 85/10 28843 2656 شهر اسالم

 12/8 43037 5300 جنوب]تهران[

 21/8 26188 3189 ري

 79/8 98068 11145 کل

 روستايي

 19/6 5542 894 شهر اسالم

 79/4 4566 952 ري

 47/5 10108 1846 کل

 01/19 5116 269 ري شهري تخصصي اطفال

 53/6 85 13 ري شهري تخصصي پوست و مو

 شهري تخصصي زنان و زايمان

 54/10 2405 228 جنوب]تهران[

 30/32 5814 180 ري

 44/19 13420 690 کل
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 1391 سال يطشهر  درماني شهري شبكه بهداشت اسالم خدمات سرپايي پزشك عمومي در مراكز بهداشتي -5-183 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 )درصد( تغيير ساالنه مراجعينسرانه  )درصد( تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 9/1 9413 9/18 1/20 2/21 468 24 11 فروردين

 4/8 13220 6/23 7/23 0/14 557 26 11 ارديبهشت

 3/1 12974 7/31 9/24 4/33 522 27 11 خرداد

 2/10 11964 4/10 0/21 2/0 571 31 11 تير

 0/18 5/18 0/18 10551 0/0 571 28 11 مرداد

 6/6 13217 3/44 8/22 3/35 579 28 11 شهريور

 7/15 16983 0/63 8/28 9/40 589 24 11 مهر

 7/11 14172 9/38 3/23 3/24 609 25 11 آبان

 6/4 13681 6/12 2/25 6/7 542 25 11 آذر

 2/13 15208 0/19 3/25 1/5 601 24 11 دي

 1/20 16527 9/32 2/28 7/10 586 25 11 بهمن

 0/4 13272 2/23 3/24 5/18 547 12 10 اسفند

 کل
  

6742 38/61 161182 8/27 90/23 18/0 

 

 1391 سال يطشهر  درماني شهري شبكه بهداشت اسالم خدمات سرپايي دندانپزشك]عمومي[ در مراكز بهداشتي -5-184 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 7/4 2136 9/13 7/10 7/8 200 11 10 فروردين

 3/16 2438 0/20 0/11 5/4 221 11 10 ارديبهشت

 7/2 2660 2/21 4/12 6/24 214 10 10 خرداد

 4/2 2662 4/21 4/12 6/18 214 10 10 تير

 8/8 2047 5/4 9/8 6/14 229 10 10 مرداد

 7/3 2542 0/18 2/11 8/13 226 10 10 شهريور

 7/22 2828 5/33 5/10 7/8 270 12 10 مهر

 4/0 2477 8/32 5/10 3/32 237 11 10 آبان

 3/14 2535 1/14 8/12 1/33 198 11 10 آذر

 5/13 2210 5/16 8/10 5/3 205 11 10 دي

 2/2 2349 6/10 6/10 1/13 222 12 10 بهمن

 8/6 1959 0/25 9/8 5/19 220 12 10 اسفند

 کل
  

2656 04/0 28843 06/0 85/10 09/0 
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 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
340 

 

 1391 سال يطشهر  درماني شهري شبكه بهداشت اسالم بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مراكز -5-185 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

يي
اما

م
 

 7/16 928 4/20 35 11 فروردين

 8/2 1303 1/17 35 11 ارديبهشت

 0/3 1208 1/5 34 11 خرداد

 8/2 1080 4/160 35 11 تير

 0/3 744 9/13 32 11 مرداد

 2/17 996 4/6 34 11 شهريور

 0/3 1196 0/6 34 11 مهر

 6/5 1269 8/19 34 11 آبان

 7/2 1140 3/1 36 11 آذر

 9/2 1246 4/2 34 11 دي

 4/11 1200 0/0 35 11 بهمن

 1/9 882 2/14 30 11 اسفند

 کل
  

 13192 07/0 

 
 1391 سال يطشهر  درماني شهري شبكه بهداشت اسالم خدمات پاراكلينيكي در مراكز بهداشتي -5-186 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 آزمايشاقالم  مراجعين
 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد تغيير ساالنه تعداد

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 9/2 16024 0/40 1626 6/16 0 - 4726 4/13 3220 فروردين

 2/4 21959 7/26 1523 9/8 0 - 5123 6/29 4480 ارديبهشت

 4/0 20656 3/19 1609 8/6 0 - 5140 9/25 4415 خرداد

 8/0 19548 5/46 1359 6/6 0 - 6021 9/8 4022 تير

 8/11 15423 0/25 1405 9/26 0 - 4952 9/20 3292 مرداد

 4/16 20470 7/41 1423 5/8 0 - 6008 7/11 5051 شهريور

 4/17 24590 1/57 1910 8/33 0 - 7474 1/8 4710 مهر

 0/18 21010 6/45 1903 1/25 0 - 6622 5/1 4117 آبان

 8/0 18600 8/37 2479 8/20 0 - 7054 5/7 3503 آذر

 7/17 20568 0/157 2512 7/18 0 - 7876 8/17 4021 دي

 9/21 24531 1/38 2517 3/69 0 - 7453 9/12 4795 بهمن

 9/13 15789 6/20 1981 2/26 0 - 5979 6/5 3228 اسفند

 03/0 239168 41/0 22247 19/0 0 - 74428 08/0 48854 کل

 
  



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
341 

 

 

 1391 سال يطشهر  درماني روستايي شبكه بهداشت اسالم خدمات سرپايي پزشك عمومي در مراكز بهداشتي -5-188 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() ساالنه تغيير سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 9/18 2420 1/19 1/8 4/13 300 11 6 فروردين

 6/23 3316 3/12 4/9 1/10 354 10 6 ارديبهشت

 7/31 2524 8/36 7/7 6/30 329 10 6 خرداد

 4/10 2621 7/23 6/7 2/31 343 11 6 تير

 0/18 2375 8/33 4/6 3/29 371 10 6 مرداد

 3/44 2725 6/13 0/8 8/11 340 10 6 شهريور

 0/63 3129 0/7 5/8 0/13 370 10 6 مهر

 9/38 2873 4/8 9/7 4/15 365 10 6 آبان

 6/12 3078 1/15 6/8 9/23 359 10 6 آذر

 0/19 3306 6/13 4/8 9/37 395 11 6 دي

 9/32 3378 8/18 6/9 8/6 353 12 6 بهمن

 2/23 2407 9/12 0/7 5/20 342 10 6 اسفند

 کل
  

4221 06/0 34152 16/0 09/8 21/0 

 
 

 1391 سال يطشهر  درماني روستايي شبكه بهداشت اسالم خدمات سرپايي دندانپزشك]عمومي[ در مراكز بهداشتي -5-189 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 به ازاي هرمراجعين 

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 5/20 431 1/38 2/6 7/73 70 4 4 فروردين

 7/20 461 4/3 7/6 3/30 69 4 4 ارديبهشت

 8/34 407 1/4 8/6 6/59 60 3 4 خرداد

 2/12 472 9/25 6/6 3/43 72 3 4 تير

 0/6 386 9/35 9/4 5/44 79 4 4 مرداد

 5/14 417 8/19 9/5 1/40 71 4 4 شهريور

 8/54 557 7/54 8/5 1/0 96 4 4 مهر

 5/12 575 3/64 4/6 0/46 90 4 4 آبان

 5/1 409 1/8 2/6 5/9 66 4 4 آذر

 1/21 515 4/7 5/7 5/23 69 4 4 دي

 4/11 448 5/14 7/5 3/23 78 4 4 بهمن

 3/23 464 2/8 3/6 3/12 74 4 4 اسفند

 کل
  

894 02/0 5542 14/0 19/6 16/0 

 



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
342 

 
 1391 سال يطشهر  درماني روستايي شبكه بهداشت اسالم بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مراكز -5-190 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

ي
ماي

ما
 

 5/20 172 6/24 9 6 فروردين

 7/20 302 3/1 9 6 ارديبهشت

 8/34 244 2/13 9 6 خرداد

 2/12 283 6/31 9 6 تير

 5/16 223 0/0 9 6 مرداد

 5/14 280 1/26 9 6 شهريور

 8/54 296 7/32 9 6 مهر

 2/33 317 0/0 10 6 آبان

 9/5 257 0/0 10 6 آذر

 1/21 252 0/14 10 6 دي

 9/13 270 0/0 10 6 بهمن

 2/15 174 0/0 9 6 اسفند

 کل
  

 3070 07/0 

  

 
 1391 سال يطشهر  درماني روستايي شبكه بهداشت اسالم خدمات پاراكلينيكي در مراكز بهداشتي -5-191 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 0/8 2779 7/6 252 6/46 0 - 2769 37/0 485 فروردين

 9/5 3774 1/2 212 4/50 0 - 2890 37/0 579 ارديبهشت

 3/27 2678 4/23 284 2/43 0 - 2236 46/0 500 خرداد

 3/21 3638 6/3 228 0/40 0 - 2115 38/0 579 تير

 1/22 2557 6/25 233 5/50 0 - 2061 44/0 456 مرداد

 6/7 2879 0/4 201 1/43 0 - 1845 53/0 496 شهريور

 8/53 3856 6/42 360 3/14 0 - 2608 37/0 649 مهر

 5/27 2979 8/14 374 4/5 0 - 2474 35/0 831 آبان

 8/2 3087 4/18 384 5/21 0 - 2709 48/0 584 آذر

 3/7 3328 4/22 396 5/18 0 - 2768 33/0 703 دي

 7/12 2719 8/24 334 7/11 0 - 2666 27/0 509 بهمن

 9/31 2248 2/28 283 7/0 0 - 2250 35/0 354 اسفند

 05/0 36522 2/28 3541 7/0 0 - 29391 39/0 6725 کل

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
343 

 

 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت جنوب]تهران[  خدمات سرپايي پزشك عمومي در مراكز بهداشتي -5-192 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 هرمراجعين به ازاي 

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 6/0 15526 4/2 7/19 0/3 788 45 30 فروردين

 3/29 22221 3/7 8/19 3/28 1124 46 30 ارديبهشت

 1/2 20423 0/0 0/22 0/2 927 46 30 خرداد

 7/23 20998 7/7 3/21 9/12 986 46 30 تير

 2/2 16811 3/19 6/16 0/21 1011 45 30 مرداد

 2/5 18418 8/0 6/21 3/6 851 46 30 شهريور

 1/7 22305 7/1 8/22 2/8 979 46 30 مهر

 8/1 20637 1/9 9/23 4/7 864 45 30 آبان

 4/4 16851 8/24 8/18 4/21 898 47 30 آذر

 5/8 19013 9/7 1/22 6/0 859 45 30 دي

 3/11 22414 1/2 9/22 0/12 978 47 30 بهمن

 9/2 17204 3/12 2/19 7/14 897 47 30 اسفند

 کل
  

11162 04/0 232821 07/0 90/20 11/0 

 

 
 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت جنوب]تهران[  خدمات سرپايي دندانپزشك]عمومي[ در مراكز بهداشتي -5-193 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 1/23 2861 6/20 2/8 8/56 347 19 19 فروردين

 2/7 3491 9/18 0/8 2/28 436 20 18 ارديبهشت

 4/23 3193 0/7 1/8 4/21 392 20 18 خرداد

 2/3 4054 2/11 5/10 7/7 385 19 18 تير

 6/0 3355 7/6 1/7 1/6 474 23 23 مرداد

 2/20 3429 4/2 7/8 3/28 396 22 23 شهريور

 8/1 3797 0/9 3/7 2/7 523 22 23 مهر

 7/8 3529 5/2 1/7 3/10 500 24 23 آبان

 2/15 3452 3/9 4/7 0/7 464 23 23 آذر

 2/13 3987 8/4 6/8 8/20 466 24 23 دي

 5/8 4134 3/1 1/8 6/6 511 25 23 بهمن

 4/9 3755 0/22 2/9 6/34 406 21 20 اسفند

 کل
  

5300 08/0 43037 04/0 12/8 13/0 

 



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
344 

 

 1391 سال يطشبكه بهداشت جنوب]تهران[  درماني شهري خدمات سرپايي پزشك متخصص زنان و زايمان در مراكز بهداشتي -5-194 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 3/13 187 4/15 0/11 3/25 17 1 1 فروردين

 8/9 5/15 8/9 312 0/0 20 1 1 ارديبهشت

 9/42 268 7/11 4/13 8/21 20 1 1 خرداد

 8/15 226 0/36 3/10 7/44 22 1 1 تير

 - - - 0 - 0 1 1 مرداد

 0/20 187 0/19 8/7 5/32 24 1 1 شهريور

 8/4 240 2/3 9/10 6/7 22 1 1 مهر

 8/4 196 7/29 8/9 2/26 20 1 1 آبان

 5/4 185 4/36 8/8 4/33 21 1 1 آذر

 1/9 216 5/34 8/10 0/28 20 1 1 دي

 2/15 0/12 2/15 240 0/0 20 1 1 بهمن

 0/10 148 0/37 7/6 7/42 22 1 1 اسفند

 کل
  

228 04/0 2405 29/0 54/10 26/0 

 

 
 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت جنوب]تهران[  بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مراكز -5-195 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

ي
ماي

ما
 

 1/48 36912 3/69 231 30 فروردين

 1/48 46480 2/85 231 30 ارديبهشت

 1/48 55109 9/23 231 30 خرداد

 1/48 51591 9/120 231 30 تير

 6/21 47542 8/50 231 30 مرداد

 6/21 48559 2/93 231 30 شهريور

 6/21 50018 4/101 231 30 مهر

 6/21 44884 0/43 231 30 آبان

 6/21 44739 6/35 231 30 آذر

 5/23 45777 3/38 231 30 دي

 6/21 49652 6/56 231 30 بهمن

 6/21 45671 1/81 231 30 اسفند

 کل
  

 506188 51/0 

 
 

 

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
345 

 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت جنوب]تهران[  خدمات پاراكلينيكي در مراكز بهداشتي -5-196 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 تعداد

 تغيير ساالنه

 درصد() 
 تعداد

  تغيير ساالنه

 درصد()
 تعداد

 تغيير ساالنه

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() 

 5/1 27207 2/11 1499 9/15 0 - 3050 4/6 5090 فروردين

 7/5 37080 8/22 1424 3/24 0 - 4199 0/8 7794 ارديبهشت

 9/22 34441 0/39 1111 1/20 0 - 3404 0/18 7042 خرداد

 8/21 34270 9/13 1065 8/28 0 - 3206 2/15 6320 تير

 0/30 24388 3/33 871 2/33 0 - 2772 3/13 5358 مرداد

 9/41 0 - 3056 3/10 797 - 31531 - 5408 شهريور

 5/6 36789 1/6 1397 8/24 0 - 4772 1/7 7561 مهر

 6/5 36696 1/30 1328 5/12 0 - 4425 9/6 7339 آبان

 2/37 29119 7/5 1439 0/19 0 - 4972 6/4 4657 آذر

 7/27 24901 0/20 1532 5/4 0 - 4652 4/0 5293 دي

 3/21 33308 0/5 1638 2/36 0 - 5040 2/26 8525 بهمن

 6/11 29104 4/24 1317 6/2 0 - 5470 7/44 5064 اسفند

 08/0 378834 04/0 15418 15/0 0 - 49018 07/0 75451 کل

 

 
 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت جنوب]تهران[  خدمات سرپايي پزشك عمومي در مركز بهداشتي -5-197 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 ازاي هرمراجعين به 

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 5/87 605 8/10 4/13 9/40 45 3 1 فروردين

 7/46 823 5/4 7/18 9/34 44 3 1 ارديبهشت

 0/20 598 7/32 7/18 9/15 32 3 1 خرداد

 7/66 750 2/12 7/16 3/47 45 3 1 تير

 7/51 629 4/4 3/14 0/37 44 3 1 مرداد

 1/82 772 8/2 1/15 6/46 51 3 1 شهريور

 0/120 1232 0/33 4/22 5/39 55 3 1 مهر

 1/123 1139 7/59 6/19 4/28 58 3 1 آبان

 4/71 1046 2/16 8/21 2/32 48 3 1 آذر

 9/67 1114 2/36 7/23 9/18 47 3 1 دي

 8/9 1011 5/14 0/22 9/26 46 3 1 بهمن

 4/15 955 6/120 2/21 1/91 45 3 1 اسفند

 کل
  

560 49/0 10674 15/0 06/19 23/0 

 



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
346 

 
 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت جنوب]تهران[  بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مركز -5-198 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

ي
ماي

ما
 

 6/6 804 0/0 4 1 فروردين

 8/10 927 0/0 4 1 ارديبهشت

 4/44 468 0/0 4 1 خرداد

 9/28 1121 0/0 4 1 تير

 7/12 1076 0/0 4 1 مرداد

 7/20 1028 0/0 4 1 شهريور

 9/36 1228 0/0 4 1 مهر

 9/25 1134 0/0 4 1 آبان

 5/21 1118 0/0 4 1 آذر

 9/57 1435 0/0 4 1 دي

 8/33 1232 0/0 4 1 بهمن

 4/20 1230 0/0 4 1 اسفند

 کل
  

 12801 19/0 

 

 
 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت جنوب]تهران[  خدمات پاراكلينيكي در مركز بهداشتي -5-199 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 تغيير ساالنه تعداد تغيير ساالنه تعداد

 - - - - 1/17 68 - - - - فروردين

 - - - - 4/62 68 - - - - ارديبهشت

 - - - - 2/10 151 - - - - خرداد

 - - - - 3/45 94 - - - - تير

 - - - - 1/60 65 - - - - مرداد

 - - - - 9/66 57 - - - - شهريور

 - - - - 9/37 128 - - - - مهر

 - - - - 0/14 92 - - - - آبان

 - - - - 4/19 125 - - - - آذر

 - - - - 5/5 154 - - - - دي

 - - - - 0/58 124 - - - - بهمن

 - - - - 4/51 103 - - - - اسفند

 - - - - 40/0 1229 - - - - کل

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
347 

 

 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي پزشك عمومي در مراكز بهداشتي -5-200 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() ساالنهتغيير  سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 4/12 8552 3/14 9/21 2/2 390 26 16 فروردين

 3/6 14030 7/37 0/27 0/47 520 28 16 ارديبهشت

 2/4 14907 0/41 4/31 2/47 475 26 16 خرداد

 6/0 15191 5/3 4/32 8/2 469 26 16 تير

 4/0 12871 2/8 3/24 8/7 529 25 16 مرداد

 8/4 13675 5/12 4/27 3/7 500 25 16 شهريور

 4/35 16450 3/69 9/30 1/25 532 26 16 مهر

 8/17 14995 4/31 4/29 6/11 510 25 16 آبان

 7/16 14945 1/4 4/37 9/24 400 22 14 آذر

 6/13 12418 0/11 1/33 4/28 375 21 16 دي

 1/2 16540 8/65 1/45 5/69 367 26 14 بهمن

 7/16 14143 7/34 7/37 6/61 375 22 13 اسفند

 کل
  

5442 02/0 168717 23/0 00/31 25/0 

 

 
 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي دندانپزشك]عمومي[ در مراكز بهداشتي -5-201 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 8/13 1563 0/40 3/6 2/23 247 17 14 فروردين

 7/13 2036 9/33 6/6 9/17 308 16 14 ارديبهشت

 3/24 2447 7/87 0/8 8/43 307 17 14 خرداد

 5/35 4268 2/126 6/13 9/66 313 17 14 تير

 9/2 2563 4/7 1/9 1/10 281 16 14 مرداد

 2/13 2534 8/16 2/8 2/3 309 14 13 شهريور

 9/10 2199 4/0 5/7 5/9 295 16 14 مهر

 8/9 2070 7/5 9/6 1/14 302 17 14 آبان

 8/19 1440 3/18 9/6 9/1 210 13 11 آذر

 4/8 1660 9/12 6/7 3/23 218 13 14 دي

 5/28 1654 8/12 4/8 0/22 198 12 10 بهمن

 4/37 1754 3/32 7/8 2/8 201 12 10 اسفند

 کل
  

3189 01/0 26188 14/0 21/8 12/0 

 



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
348 

 
 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي پزشك متخصص اطفال در مراكز بهداشتي -5-202 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() ساالنهتغيير  سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 3/5 560 2/16 1/31 5/11 18 1 1 فروردين

 2/22 485 4/106 6/34 3/165 14 1 1 ارديبهشت

 9/42 555 1/38 8/27 6/141 20 1 1 خرداد

 1/6 443 0/21 7/12 1/14 35 1 1 تير

 7/44 355 9/15 9/16 2/52 21 1 1 مرداد

 5/2 511 4/26 5/12 2/28 41 2 2 شهريور

 6/43 422 0/33 2/19 7/18 22 1 1 مهر

 7/48 402 7/50 1/20 9/3 20 1 1 آبان

 5/13 407 2/44 7/12 5/35 32 1 2 آذر

 4/42 414 1/47 8/21 2/8 19 1 1 دي

 2/45 337 4/51 8/19 5/11 17 1 1 بهمن

 0/50 225 0/61 5/22 0/22 10 1 1 اسفند

 کل
  

269 30/0 5116 28/0 01/19 03/0 

 
 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي پزشك متخصص زنان و زايمان در مراكز بهداشتي -5-203 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 7/16 391 6/155 1/39 7/206 10 1 2 فروردين

 1/175 3/41 1/175 619 0/0 15 1 2 ارديبهشت

 7/6 565 7/48 3/35 4/39 16 1 2 خرداد

 5/19 0/26 5/19 442 0/0 17 1 2 تير

 3/14 585 6/33 6/36 9/16 16 1 2 مرداد

 7/16 463 2/6 9/30 4/27 15 1 2 شهريور

 4/21 773 0/47 5/45 0/21 17 1 2 مهر

 1/11 433 1/25 1/27 7/15 16 1 2 آبان

 5/45 120 8/77 0/10 3/59 12 1 2 آذر

 8/23 704 4/6 0/44 9/22 16 1 2 دي

 3/33 339 4/55 2/24 5/32 14 1 2 بهمن

 7/6 380 2/29 8/23 7/33 16 1 2 اسفند

 کل
  

180 11/0 5814 01/0 30/32 11/0 

 
  



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
349 

 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي پزشك متخصص پوست و مو در مراكز بهداشتي -5-204 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 2/41 53 9/64 3/5 3/40 10 2 2 فروردين

 7/85 32 1/87 7/10 0/10 3 1 1 ارديبهشت

 - - - - - - - - خرداد

 - - - - - - - - تير

 - - - - - - - - مرداد

 - - - - - - - - شهريور

 - - - - - - - - مهر

 - - - - - - - - آبان

 - - - - - - - - آذر

 - - - - - - - - دي

 - - - - - - - - بهمن

 - - - - - - - - اسفند

 کل
  

13 93/0 85 96/0 53/6 43/0 

 

 
 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مراكز -5-205 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

ي
ماي

ما
 

 2/47 4650 6/70 28 15 فروردين

 0/44 5489 4/65 28 15 ارديبهشت

 2/46 6213 3/69 28 15 خرداد

 3/42 5401 7/70 30 15 تير

 2/47 4447 5/73 28 15 مرداد

 2/41 4308 1/73 30 15 شهريور

 0/50 4766 5/70 27 15 مهر

 9/44 5197 8/61 27 16 آبان

 0/50 3785 8/76 24 16 آذر

 9/48 3772 8/69 23 16 دي

 8/48 3744 8/71 22 16 بهمن

 5/40 3944 7/63 22 13 اسفند

 کل
  

 55716 71/0 

 
 

  



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
350 

 

 1391 سال يطدرماني شهري شبكه بهداشت ري  ارائه خدمات پاراكلينيكي در مراكز بهداشتي -5-206 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 تعداد

 تغيير ساالنه

 درصد() 
 تعداد

 تغيير ساالنه

 درصد() 
 تعداد

 تغيير ساالنه

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() 

 7/57 7358 0/41 1356 6/1 160 1/30 1816 6/123 1406 فروردين

 5/12 14737 9/29 1830 7/1 157 6/39 3014 2/77 3340 ارديبهشت

 0/2 15038 1/95 1502 0/29 92 6/15 1962 0/7 2952 خرداد

 0/13 13093 9/28 1354 3/50 74 9/16 1667 6/2 3969 تير

 5/46 11132 4/16 1639 8/60 90 1/23 1304 1/42 4316 مرداد

 7/14 12172 3/36 1944 2/43 130 5/1 1157 2/45 3006 شهريور

 7/8 17059 4/57 2358 8/62 8 4/91 2748 7/2 3980 مهر

 9/22 15883 9/73 2456 5/94 114 5/29 2642 0/20 4623 آبان

 0/11 13322 2/86 2067 9/26 34 0/66 2722 9/14 2760 آذر

 1/128 8984 3/238 3970 9/96 160 1/158 2196 6/32 1695 دي

 0/538 14319 8/421 5393 1/355 286 3/361 2838 3/16 4485 بهمن

 6/28 6044 3/23 4105 3/462 146 1/2 1709 7/2 1386 اسفند

 11/0 149141 48/0 29974 87/0 1451 05/0 25775 02/0 37918 کل

 

 

 

 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي پزشك عمومي در مراكز بهداشتي -5-207 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() تغيير ساالنه سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 8/9 3729 8/5 8/23 3/17 157 10 7 فروردين

 7/4 5872 6/14 1/26 5/9 225 9 7 ارديبهشت

 7/11 4816 1/0 6/23 1/13 204 11 7 خرداد

 3/9 4420 2/18 8/23 3/30 186 9 7 تير

 6/11 4200 1/14 4/20 8/2 206 10 7 مرداد

 2/33 4096 7/23 8/26 2/14 153 10 7 شهريور

 1/5 4891 3/12 7/23 6/7 206 11 7 مهر

 8/10 5139 0/10 8/22 8/18 225 11 7 آبان

 1/39 3487 8/47 7/27 3/14 126 7 5 آذر

 6/25 5042 4/15 9/30 7/13 153 10 7 دي

 0/8 5452 6/4 5/29 7/13 185 11 7 بهمن

 0/3 4323 5/3 9/21 5/0 197 10 7 اسفند

 کل
  

2223 13/0 55467 10/0 84/24 03/0 

 



دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                        بهداشت      : پنجمفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 فناوري اطالعات دانشگاه مديريت آمار و

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
351 

 

 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت ري  خدمات سرپايي دندانپزشك]عمومي[ در مراكز بهداشتي -5-208 جدول

 ماه
 مراكز

 فعال

 تعداد

 پزشك

 مراجعين روزكاركرد پزشك-نفر
 مراجعين به ازاي هر

 روزكاركرد پزشك-نفر

 درصد() ساالنهتغيير  سرانه مراجعين درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 1/92 164 2/31 2/2 7/31 73 6 6 فروردين

 7/83 295 6/36 7/3 7/25 79 6 7 ارديبهشت

 5/123 363 1/188 8/4 9/28 76 7 7 خرداد

 3/39 507 8/74 0/6 5/25 85 6 7 تير

 0/26 467 4/35 1/5 4/7 92 7 7 مرداد

 2/17 482 0/92 4/6 9/63 75 5 7 شهريور

 9/40 409 3/73 4/4 0/23 93 5 7 مهر

 5/20 284 5/7 9/4 4/16 58 7 6 آبان

 0/42 217 7/49 6/4 2/13 47 5 5 آذر

 5/3 432 0/38 9/4 3/33 88 7 7 دي

 1/39 482 0/60 3/5 1/15 89 7 7 بهمن

 5/8 474 7/16 9/4 6/27 97 7 7 اسفند

 کل
  

952 7/12 4566 36/0 80/4 14/0 

 
 

 

 

 

 
 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت ري  بهداشتي خدمات سرپايي پيراپزشك]ماما[ در مراكز -5-209 جدول

 مراكز فعال ماه حيطه خدمتي
 مراجعين پيراپزشك

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

ي
ماي

ما
 

 3/6 1457 6/54 17 7 فروردين

 1/11 1740 7/57 16 7 ارديبهشت

 8/11 1944 5/56 15 7 خرداد

 3/6 1289 2/65 15 7 تير

 5/23 1250 8/68 13 7 مرداد

 6/17 1300 0/66 14 7 شهريور

 3/35 1583 4/59 11 7 مهر

 8/11 1435 9/61 15 7 آبان

 3/35 1106 1/82 11 7 آذر

 7/84 1418 0/0 17 7 دي

 1/58 1496 0/0 15 7 بهمن

 3/6 1178 9/71 15 7 اسفند

 کل
  

 17196 69/0 

 
 



بهداشت: پنجمفصل   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
  1391سال سالنامه آماري 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
352 

 

 1391 سال يطدرماني روستايي شبكه بهداشت ري  خدمات پاراكلينيكي در مراكز بهداشتي -5-210 جدول

 ماه

 داروخانه]نسخ دارويي[ پانسمان]موارد[ تزريقات]تزريق[ آزمايشگاه

 اقالم آزمايش مراجعين
 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 درصد() تغيير ساالنه تعداد درصد() تغيير ساالنه تعداد

 9/39 14 0/100 1575 0/286 442 - 0 - 0 فروردين

 6/28 16 7/166 1576 9/52 517 - 74 - 74 ارديبهشت

 1/59 15 4/15 1528 0/41 606 - 44 - 44 خرداد

 2/44 21 0/75 875 9/12 489 - 73 - 73 تير

 2/41 17 3/183 1109 2/72 384 - 77 - 77 مرداد

 3/93 24 0/140 782 3/13 522 - 30 - 30 شهريور

 7/102 23 1/109 2203 9/37 750 - 533 - 533 مهر

 1/79 43 3/258 1847 0/25 711 - 82 - 82 آبان

 8/50 11 5/37 1755 1/11 350 - 78 - 78 آذر

 5/39 22 5/37 1564 2/2 946 - 0 - 0 دي

 1/70 19 0/850 1447 1/58 1046 - 0 - 0 بهمن

 1/122 16 0/60 1275 2/30 793 - 0 - 0 اسفند

 47/0 241 13/1 17536 32/0 7556 - 991 - 991 کل

 


