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 جمعيت و مناطق تحت پوشش
پزشكي تهران، شهيد  استان تهران، از نظر جغرافياي سالمت به سه ناحيه عمده تقسيم شده و هر يك از اين نواحي تحت پوشش يكي از سه دانشگاه علوم

پزشكي واقع شده در شهر تهران تقسيمات مناطق  هاي علوم يك از دانشگاه هر مبناي تقسيم بندي مناطق تحت پوشش است. بهشتي و ايران قرار گرفته

دار نظارت و ارائه  پزشكي تهران به طور مستقيم عهده اي كه دانشگاه علوم  منطقهباشد. بر اين اساس  هاي آن مي بندي شهرستان شهرداري تهران و تقسيم

نيز جمعيت ساكن  و 15شهرداري منطقه  4و  3و نواحي  20، 19، 17، 16، 11، 10اري ، شامل مناطق شهردباشد ميخدمات بهداشتي به مردم آن 

پزشكي تهران گذاشته  در حقيقت مسئوليت پوشش خدمات سالمت در اين منطقه جغرافيايي به عهده دانشگاه علومشهر است.  هاي ري و اسالم شهرستان

و  ري و شهر اسالمهاي  شهرستانپزشكي تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان  تحت نظارت دانشگاه علوم يدرمان يمراكز بهداشتشده است. 

خدمات مختلفي مانند دندانپزشكي، واكسيناسيون، مشاوره بهداشت مادران و نوزادان، بهداشت رند كه دا قرارتهران جنوب و درمان مركز بهداشت 

 شود. ها ارائه مي آنها و مراكز وابسته به  شبكهاين توسط  غيره باروري و

طي جمعيت تحت پوشش مستقيم دانشگاه علوم پزشكي  و ضريب تصحيح مركز آمار ايران 1390بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

 باشند. شده ساكن ،طق روستاييدرصد( در منا 8/10نفر ) 304053 ،شود شود كه از اين تعداد برآورد مي نفر برآورد مي 2،803،591، 1392سال 
 

 1392ز آمار ايران در سال كبرآورد جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مر -5-1جدول 
 تعداد خانوار  كل مرد زن

1،285،879 1،418،811 2،803،591 897،751 

 

 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس ضريب تصحيح مركز آمار ايران 1392برآورد جمعيت روستايي سال  -5-2جدول 
 شهرستان زن مرد كل تعداد خانوار

 جمعيت روستايي ري 106859 116893 223752 63396

 شهر جمعيت روستايي اسالم 24817 26500 51317 14465

 جمعيت روستايي جنوب 14039 14945 28984 8342

 جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاهكل  145715 158338 304053 86203

 

 
  دانشگاهتحت پوشش مستقيم خدمات  اطقنقشه من -5-1شكل 

 دهند نشان ميدر سطح شهر تهران و خارج منطقه تحت پوشش  راهاي آموزشي درماني  هاي آبي پراكندگي بيمارستان دايره
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 هاي اوليه بهداشتي مراقبت دهنده  ارائهمراكز 
شهرداري  15منطقه  4و  3و نواحي  20ري]با پوشش شهرستان ري به عالوه منطقه ، شهر[ شهر]با پوشش شهرستان اسالم ه بهداشت و درمان اسالمكسه شب

وظيفه نظارت و رسيدگي به خدمات بهداشتي و بخش آفتاب[  19، 17، 16، 11، 10ز بهداشت و درمان جنوب تهران]با پوشش مناطق ك[ و مر1تهران

مركز بهداشتي درماني شهري  14بهداشتي درماني شهري،  مركز 50ها،  در اين شبكه .بر عهده دارند درماني را در مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه،

هاي اوليه بهداشتي را به  اشت فعال، وظيفه ارائه خدمات مربوط به مراقبتپايگاه بهد 104خانه بهداشت و 45مركز بهداشتي درماني روستايي،  7روستايي، 

هاي  مركز در مركز بهداشت جنوب و در هر يك از شبكه 6مركز مشاوره خدمات جنسي ] 10 اند. همچنين  دار بوده جمعيت تحت پوشش دانشگاه عهده

 مركز[ فعال هستند.  2شهر و ري نيز  بهداشت اسالم
 

 1392هاي بهداشت و درمان دانشگاه طي سال  هاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوشش شبكه كز ارائه دهنده مراقبتمرا -5-3جدول 

 نوع واحد بهداشتي و درمان بهداشت شبكه
 كل جمعيت تعداد

 غيرفعال فعال مصوب *تحت پوشش

 شهر اسالم

 1 7 8 درماني شهري مركز بهداشتي

500662 

 0 6 6 روستاييدرماني  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

 تهران]جنوب[

 3 30 33 درماني شهري مركز بهداشتي

1444069 

 0 1 0 درماني روستايي** مركز بهداشتي

 0 0 0 روستايي شهري درماني مركز بهداشتي

 1 3 4 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

84 
2 

30 
 52 مشاركتي

 شهر ري

 2 13 15 درماني شهري مركز بهداشتي

899997 

 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 

17 
 23 مشاركتي

 مجموع

 6 50 56 درماني شهري مركز بهداشتي

2844728 

 0 14 14 درماني روستايي مركز بهداشتي

 0 7 7 روستايي درماني شهري مركز بهداشتي

 2 45 47 خانه بهداشت]روستايي[

 پايگاه بهداشت]شهري[
 دولتي

151 
10 

47 
 94 مشاركتي

 باشد. بر مبناي برآوردهاي معاونت بهداشت مي، شده در اين گزارش براي جمعيت *: اعداد ذكر

 درماني روستايي گرد[ با افزايش جمعيت تحت پوشش آن به مركز بهداشتي هاي بهداشت روستايي]خانه بهداشت مرتضي **: يكي از خانه

 عنوان داده كه تاكنون مصوب نشده است.]امام محمد باقر)ع([ تغيير 

                                                 
 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
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 پزشك خانواده
 

خدماتي كه توسط مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني شهري روستايي و  شامل هاي سالمت در سه سطح خدمات و مراقبت

كه توسط واحدي در نظام  ي يا بستريئسرپا خدمات فوق تخصصي وي يا بستري ئخدمات درمان تخصصي سرپا، دنگرد هاي بهداشت ارائه مي خانه

پزشك خانواده، در گيرند.  ، صورت ميگيرند شدگان از سطوح اول و دوم قرار مي هاي پايه در اختيار ارجاعسالمت با اولويت در چهارچوب بيمه

صورت هاي بهداشت  شهري روستايي و خانهخدماتي كه توسط مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني يعني  نخستين سطح خدمات

 . دار ارائه خدمات سالمتي است عهده، گيرند مي

 

 

 1392خانواده روستائي در سال  كوضعيت موجود برنامه پزش -5-4جدول 
 نيروي انساني

 )نفر(
 ز كتعداد مرا

 مجري برنامه

 تعداد داروخانه

 طرف قرارداد

 تعداد آزمايشگاه

 طرف قرارداد

 راديولوژيتعداد 

 طرف قرارداد
 جمعيت مشمول

 طرح بيمه روستائي
 غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي غيردولتي دولتي ماما كپزش

27 27 23 16 8 7 1 0 2 61221 

 

 

 

 1392پزشك خانواده مصوب و فعال و جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه در سال  -5-5جدول 

 شبكه بهداشت و درمان

 خانوادهپزشك 

 روستايي 

 جمعيت تحت پوشش

 پزشك خانواده 

 خانوارهايتعداد 

 تحت پوشش پزشك خانواده

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

 15301 115088 52540 0 12 13 شهر اسالم

 4393 355541 18476 0 3 5 جنوب تهران

 23866 117552 67480 7181 12 18 شهر ري

 43560 588181 138496 7181 27 36 مجموع
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 غربالگري نوزادان
مركز بهداشتي درماني تحت  18كم كاري مادرزادي تيروئيد ، فنيل كتونوري و فاويسم در مبتال به  برنامه غربالگري نوزادان با هدف بيماريابي نوزادان

غربالگري شدند كه  ،نوزاد 38363، 1392سال طول در  .آغاز شد 1386دوم سال شروع برنامه غربالگري نوزادان از نيمه . شود انجام ميدانشگاه پوشش 

 نوزاد  فنيل كتونوري بود. 10شناسايي  ،حاصل آن

 1392در سال  هاي مشمول غربالگري نوزادان اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري بيماري-5-6جدول  
 تعداد موضوع

 18 تعداد واحد غربالگري نوزادان

 نفر 10990 سال فصلي كجمعيت زير ي

 نفر 38363 تعداد نوزادان غربالگري شده

 نفر 30312 هغربالگري شد تولد(پس از روز  5تا  3نگام )ه تعداد نوزادان به

 نفر17 (PKUشناسايي شده ) كوكموارد مشتعداد 

 نفر10 (PKU)يي شده شناسا مارانيب تعداد

 

 1392غربالگري نوزادان در سال برنامه كشوري شده در خصوص  هاي ارائه  آموزش-5-7جدول 
 تعداد آموزش گيرنده مدت آموزش)ساعت( شيوه آموزش گروه هدف

 2859 263 الس آموزشيك مراجعين 

 312 28 الس آموزشيك رابطين بهداشتي

 202 8 الس آموزشيك زكهاي مرا پرسنل بيماري

 32 6 الس آموزشيكچهره به چهره و  هكپرسنل جديد شب

 1358 44 چهره به چهره زنان باردار 

 2 4 چهره به چهره خانواده بيماران جديد

 44 25 چهره به چهره خانواده بيماران قديمي

 47 1 چهره به چهره ارشناسان ستاديك

 4856 379 مجموع

 

 1392غربالگري نوزادان در سال برنامه كشوري آموزشي توليد شده در خصوص  كمكبسته آموزشي و -5-8جدول 
 توزيع  ثيركت گروه هدف عنوان بسته آموزشي

 150 150 ها ها و بيمارستان مطب ز غربالگري كها و آدرس مرا از سوي مطب CH,PKUفوريت گزارش تلفني موارد  تكاطالعيه و ترا

 1000 0 عموم مردم غربالگري نوزادان پمفلت

 175 0 - غير واگير  خبرنامه

 15 15 ها و پايگاه ز غربالگريكمرا هاي غربالگري نوزادان راهنماي فرم و PKUدستورالعمل ويرايش جديد  جزوه آموزشي

 50 50 بيمارستان منتخب كان مشاوره ژنتيكپزش PKUدستورالعمل بيمارستان در برنامه  اجتماعي كتاب مشاوره ژنتيك  CDساير، 

 1420 215 مجموع

 

 1392غربالگري نوزادان در سال برنامه كشوري در خصوص و اختصاصي بازديدهاي عمومي  تعداد -5-9جدول 
 واحدستادي آزمايشگاه غربالگري واحدغربالگري ز بهداشتي درمانيكمر خانه بهداشت پايگاه بهداشتي نوع بازديد

 3 0 0 38 57 48 عمومي

 0 80 6 123 41 149 اختصاصي

 3 80 6 161 98 197 مجموع
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 آموزان غربالگري دانش
بيمار در جنوب تهران و  166نفر بيمار مبتال به آسم و آلرژي ) 315، در مجموع 1392آموزان در برابر آسم و آلرژي، طي سال  در نتيجه غربالگري دانش

 شناسايي شدند.به شرح جدول زير نفر در شهرري(  149

 1392در سال آسم و آلرژي برنامه آموزان در محدوده جنوب تهران در  غربالگري دانش -5-10جدول 
 تعداد وضعيت بيمار تعداد بيمار شناسايي شده تعداد غربالگري مقطع

 دبستان

 40 9421 پسر

 7 مشكوك

 13 بيمار جديد

 20 تحت درمان

 26 8624 دختر

 12 مشكوك

 4 بيمار جديد

 10 تحت درمان

 دبيرستان

 0 336 پسر

 0 مشكوك

 0 بيمار جديد

 0 تحت درمان

 17 4125 دختر

 10 مشكوك

 4 بيمار جديد

 3 تحت درمان

 جمع

 40 9757 پسر

 7 مشكوك

 13 بيمار جديد

 20 تحت درمان

 43 12749 دختر

 22 مشكوك

 8 بيمار جديد

 13 تحت درمان
  

 1392در سال ها  توسط دانشگاه به تفكيك مراكز و پايگاهآسم و آلرژي برنامه در  شهرريآموزان در محدوده  غربالگري دانش -5-11جدول 

 ز يا پايگاهكمر رديف
 آموزان دانش تعداد

 مبتال به آسم
 ز يا پايگاهكمر رديف

 آموزان دانش تعداد

 مبتال به آسم
 ز يا پايگاهكمر رديف

 آموزان دانش تعداد

 مبتال به آسم

 5 21تي كمشار 26 2 عباس آباد 14 8 شهيد يغمائي 1

 4 19تي كمشار 27 0 شورآباد 15 2 قمصر 2

 4 17تي كمشار 28 0 قوچ حصار 16 1 قلعه نو 3

 12 16تي كمشار 29 0 كباقرشهر ي 17 0 اسالم آباد 4

 15 24تي كمشار 30 6 باقرشهردو 18 5 يكمبار شهيد 5

 2 27تي كمشار 31 9 حضرت زهرا )س( 19 2 شهداي بدر 6

 3 32تيكمشار 32 2 شهيد رجايي 20 2 صالح آباد 7

 0 28تيكمشار 33 8 15تي كمشار 21 4 حسن آباد 8

 8 14تي كمشار 34 8 آزادگان 22 3 شهداي احد 9

 16 12تي كمشار 35 0 شهيدجمالي 23 2 خاورشهر 10

 2 25تي كمشار 36 1 )ع( امام رضا 24 10 عظيم آباد 11

 1 فيروز آباد 12
 مورد 149 مجموع 0 9تي كمشار 25

 1 نژاد كشهيد ني 13
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 1392سال  طيآسم و آلرژي برنامه در در محدوده جنوب تهران هاي ارائه شده  آموزش 5-12جدول 
 نندهكت كتعداد شر تعداد جلسه گروه هدف

 239 11 رابطين

 527 23 مراجعين

 689 10 آموزان دانش

 363 5 آموزان دانش ياوليا

 72 1 ارگرانك

 

 جوانان و مدارس، نوجوانانسالمت 
 

 1392-1393آموزان پايه اول مقاطع تحصيلي سال تحصيلي  معاينات پزشكي دانش -5-13جدول 
 درصد معاينه شده  كل جنس مقطع

 اول ابتدايي

 4/99 19739 19858 دختر

 7/99 21407 21463 پسر

 6/99 41146 41321 جمع

 اول متوسطه اول 

 8/81 14223 17396 دختر

 3/70 12632 17965 پسر

 9/75 26855 354361 جمع

 اول متوسطه دوم 

 7/89 14836 16547 دختر

 1/30 5333 17716 پسر

 9/58 20169 34263 جمع

 

 1392-1393جلسات آموزشي برگزارشده در مدارس سال تحصيلي  -5-14جدول 
 كاركنان والدين پسر دختر تعداد موضوع

 بهداشت فردي
 209 433 981 2555 جلسه

 2875 11165 32178 68656 نفر

 بهداشت دوران بلوغ
 52 76 59 645 جلسه

 748 3181 2539 17654 نفر

 تغذيه در سنين مدارس
 165 267 383 832 جلسه

 3878 11342 22283 46487 نفر

 stdايدز و 
 77 71 60 109 جلسه

 1176 3450 4184 5710 نفر

Hps 
 148 197 211 296 جلسه

 1890 10134 11527 12714 نفر

 ها ساير آموزش
 195 158 255 557 جلسه

 3298 10190 10807 25358 نفر
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 1392طي سال پوشش خدمات بهداشتي در مدارس  -5-15جدول 

 مقطع
 دانش آموز مدارس

 درصد تحت پوشش كل  درصد تحت پوشش كل 

 5/78 180688 230157 1/75 501 667 ابتدايي

 8/61 44073 71267 9/60 218 358 متوسطه اول

 0/59 63022 106847 7/53 204 380 متوسطه دوم

 

 

 1391-92اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -5-16جدول 

 بهداشت و درمان شبكه
 مدارس

 كاركنان مدارس مروج آموزان مدارس مروج دانش آموزان كل دانش
 مروج كل

 1629 24737 84429 59 264 شهر اسالم

 3830 61841 192150 143 626 جنوب تهران

 2654 41506 131692 114 505 ري شهر

 8113 128084 408271 316 1405 مجموع

 

 

 1392-1393تحصيلي در سال تحصيلي آموزان مقاطع  دانش[ پديكولوزيس] شپش سر معاينه -5-17جدول 
 درصد معاينه شده  بهار زمستان پائيز كل جنس مقطع

 ابتدايي

 9/159 178331 44583 55885 77863 111511 دختر

 8/109 130252 32563 40559 57130 118646 پسر

 1/134 308583 77146 96444 134993 230157 جمع

 متوسطه اول 

 3/132 46160 11540 13817 20803 34900 دختر

 4/46 16873 4218 5110 7545 36367 پسر

 4/88 63033 15758 18927 28348 71267 جمع

 متوسطه دوم 

 8/124 66927 16732 19348 30847 53609 دختر

 8/9 5204 1301 861 3042 53238 پسر

 5/67 72131 18033 20209 33889 106847 جمع

 

 

 1392آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه دوم در سال  دانشواكسيناسيون  -5-18جدول 

 موضوع
 مقطع متوسطه مقطع ابتدايي

 كل پسر دختر كل پسر دختر

 34263 17716 16547 41321 21463 19858 آموزان كل دانش

 33384 17157 16227 39930 20637 19293 شده آموزان واكسينه دانش

 4/97 8/96 1/98 6/96 2/96 2/97 ميزان پوشش واكسن )درصد(
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 1392-1393سال تحصيليتوليد شده در  آموزشي هاي بستهتعداد  -5-19جدول 

 آموزشي بستهموضوع ، عنوان رديف

 گروه هدف بستهشكل 

 CDفيلم و كتاب پمفلت پوستر
 پرسنل

 مراكز

 دانش

 آموزان 
 والدين

 كاركنان

 مدارس 

        100 خوني فقر آهن ياري و كم آهن 1

        515 گانه مدارس مروج سالمت8اجزاي  2
      100   ها در سنين دبستان وعده اهميت تغذيه و ميان 3

       3000  پيشگيري از التور 4

       2500  پيشگيري از ايدز 5

        100 پيشگيري از كمبود يد 6

     120    آموزگاران ويژهپيشگيري و درمان آلودگي به شپش  7

      400   دستورالعمل اجرايي مدارس مروج سالمت 8

       2200 30 ها و سبزيجات شستشوي ميوه 9

      600   آلبومهاي خود مراقبتي سالم زيستن با قلبي سالم 10

      600   آلبوم خود مراقبتي محله عاري از دخانيات 11

        430 سالمت جوانان پوستر 12

        430 هرم تحرك بدني كودكان 13

 - - - 120 1700 7700 1605 مجموع
 

 
 

 سالمت خانواده
افززايش  شدور در خصدوص   كهاي جديدد   با توجه به سياست كه باشد برنامه باروري سالم مشتمل بر دو برنامه مشاوره هنگام ازدواج و تنظيم خانواده مي

تورهداي مدورد اشداره را داشدته باشدند      كي از فاكه يكساله  10-49اهداف اين برنامه نيز تغيير يافته است. شناسائي گروه هدف يعني زنان ، بارورينرخ 

سال بيشتر  3-4 ها از ه فاصله بين فرزندان آخرآنكسال گذشته و فرزندي ندارند و زناني  3، 5ها بيش از  ه از ازدواج آنكزناني ، فرزند كهاي ت خانواده]

 باشد.  هاي برنامه باروري سالم مي از اولويت ،هاي الزم جهت فرزند آوري و ارائه آموزش [باشد

 

 1392ساله ساكن در مناطق تحت پوشش دانشگاه طي سال  49-10تعداد زنان همسردار گروه سني  -5-20جدول 
 جمع ري شهر تهران جنوب شهر اسالم نوع مراكز

 111184 22522 64221 24441 مراكز شهري

 24679 18322 2715 3642 مراكز روستايي

 241031 49104 147573 44354 پايگاه مشاركتي

 15668 1326 4212 10130 پايگاه دولتي

 14203 8620 668 4915 خانه بهداشت

 406765 99894 219389 87482 جمع
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 هاي سالمت مادران شاخص
 

 

 1392سال  دانشگاه طيهاي برنامه سالمت مادران در شاخص -5-21جدول 

 درصد شاخص درصد شاخص

 78/4 رده در معرض خطركدرصد زنان زايمان  38/47 جديد پوشش مراقبت پيش از بارداري

 08/1 رده پر خطر كدرصد زنان زايمان  24/55 پوشش مراقبت بارداري

 84/98 درصد تزريق روگام به مادران واجد شرايط 44/29 درصد زنان باردار در معرض خطر 

 77/99 اند ه به موقع ارجاع شدهكباردار پر خطر  زناندرصد  08/12 درصد زنان باردار پر خطر 

 04/82 هفته اول بارداري 20بار مراقبت در  كپوشش حداقل ي 13/0 زايي ثبت شده در دفتر درصد مرده

 64/76 هفته بارداري 37تا  26بار مراقبت از  3 حداقلپوشش  42/0 بين راه، هاي انجام شده در منزل درصد زايمان

 14/52 هفته بارداري 40تا  38بار از  2 حداقلپوشش مراقبت  46/99 هاي انجام شده در بيمارستان درصد زايمان

 68/99 اند  ردهكمل آهن را دريافت كه مكدرصد مادراني 10/0 مطب ، هاي انجام شده در تسهيال ت زايماني زايماندرصد 

 47/99 اند ردهكمل مولتي ويتأمين را دريافت كه مك درصد مادراني 70/33 درصد زايمان به روش طبيعي

 40/99 رده اندكرا دريافت  كفوليمل اسيد كه مكدرصد مادراني  15/66 درصد زايمان به روش سزارين

 55/58 روز اول پس از زايمان  60بار مراقبت در  2پوشش حداقل  09/17 پوشش مراقبت بار اول پس از زايمان

 52/99 ردهكدرصد زايمان انجام شده توسط فرد تحصيل  53/62 پوشش مراقبت بار دوم پس از زايمان

 39/0 درصد زايمان توسط فرد دوره نديده 57/85 پوشش مراقبت بار سوم پس از زايمان

  
 

 

 1392يافته مادران در سال هاي ادغام عملكرد برنامه مراقبت - 5-22جدول 
 تعداد عنوان فعاليت

 1 برگزاري آزمون معلوماتي كاركنان 

 14043 باردار مراقبت شده  زنانتعداد 

 6110 مراقبت شده  و در معرض خطر باردار پر خطر زنانتعداد 

 1176 پر خطر و در معرض خطر مراقبت شده در دوران پس از زايمان  زنانتعداد 

 بار 681 هاي محيطي هاي انجام شده از واحديدتعداد بازد

 نفر 10693 رابطين  وآموزش مراجعين 

 مورد 7 پرسشگري مرگ مادر
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 سالمت كودكان
 

 1392طي سال  در برنامه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاهآموزشي  اقدامات -5-23جدول 
 )نفر( نندگانك تكتعداد شر گروه هدف موضوع نوع فعاليت

 120 ز بهداشتي درمانيكان مراكپزش مادر ترويج تغذيه با شير روزه2سمينار 2

 60 ها ارشناسان بيمارستانك مادر ترويج تغذيه با شير روزه3سمينار  1

 

 1392آموزشي توزيع شده در خصوص ترويج تغذيه با شير مادر طي سال  هاي بسته -5-24جدول 
 تعداد)تعدادجلد( گروه هدف عنوان بسته آموزشي

 اي  فحهص 20 جزوه 4 كارشناسان شير مادر  جزوه 

 اي صفحه 3جزوه  57 پرسنل دوران بارداري جزوه 

 2000 مراجعين ميلي شير خورانكتغذيه ت پمفلت

 400 جامعه شبشيردهي در  تكترا

 400 جامعه شير تكترا

 500 مادران پرسنل و مادر شير نامه فصل

 60 ز بهداشتي درمانيكمرا ها و ارشناس بيمارستانك كودكدار  هاي دوست حمايت وترويج تغذيه با شيرمادر در بيمارستان تابك

 216 پرسنل تغذيه شيرخواران  تكترا

 73 پرسنل اقدام  10در راستاي  تغذيه با شير مادر جزوه 

 

 1392در سال  كودكدار  هاي دوست نتيجه بازديد از بيمارستان -5-25جدول 
 سب شدهكامتياز  نام بيمارستان رديف سب شدهكامتياز  نام بيمارستان رديف

 6/94 مدائن 9 4/99 امير المومنين)ع( 1

 9/93 شريعتي 10 5/98 اقبال 2

 7/93 نجميه 11 0/97 امام رضا)ع( 3

 4/93 ضيائيان 12 8/96 بهارلو 4

 1/93 مفرح 13 8/96 كباب 5

 4/92 شهريار 14 6/96 زنان 6

 6/91 آزادي 15 4/95 جامع بانوان آرش 7

 2/91 سورنا 16 2/95 وليعصر 8

 

 1392سالمت كودكان در سال هاي مربوط به  ها و پرسشنامه تكميل فرمدر  دانشگاهعملكرد  -5-26جدول 
 مجموع شهر ري شهر اسالم تهران جنوب تعداد فرم تكميل شده

 407217 120617 120998 165602 كودك سالم

 1796 985 517 294 ماه 2 كودك بيمار كمتر از

 6852 1482 2554 2816 سال  5ماه تا  2كودك بيمار 

 ASQ 4556 6947 4210 15713 هاي پرسشنامه
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  1392طي سال هاي هدف  به تفكيك گروهسالمت كودكان با موضوع هاي آموزشي  فعاليت در گيرندگان  تعداد آموزش-5-27جدول 
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 1392سال زمينه سالمت كودكان طي هاي آموزشي توليد و توزيع شده در  بسته -5-28جدول 

 كارت عالئم خطر و مراقبت نوزادي بروشور تراكت استند پالكارد پيامك پمفلت بسته آموزشي

 20000 200 560 2 13 1000 7400 تعداد

 

 

 1392سال  هاي بهداشت و درمان طي  هاي اوليه دانشگاه به تفكيك شبكه مراكز اراده دهنده مراقبت هاي مراقبت كودك سالم در شاخص -5-29جدول 

  )درصد( عنوان شاخص

 شبكه بهداشت و درمان
 مجموع

شهر اسالم  شهر ري جنوب تهران 

 درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت درصد مخرج صورت

 3/47 322983 152613 9/50 72244 36786 9/41 194896 81656 2/61 55843 34171 1سال 8 زير كودكان در مراقبت پوشش

 8/45 36897 16908 2/45 8381 3788 7/39 22131 8784 9/67 6385 4336 2بار مراقبت تا دو ماهگي 2پوشش  حداقل 

 5/43 46275 20117 2/49 9914 4876 7/35 28660 10245 9/64 7701 4996 3مراقبت  دركودكان زير يك سال بار7پوشش حداقل 

 2/73 45386 33221 4/81 9857 8021 4/66 27846 18490 3/87 7683 6710 4يك تا دوسال مراقبت در كودكان بار3پوشش حداقل 

 2/39 43799 17159 1/48 9275 4459 0/31 26354 8173 4/55 8170 4527 5سالگي 3پوشش مراقبت 

 4/30 38980 11847 5/39 9323 3680 1/22 23374 5172 7/47 6283 2995 6سالگي 4پوشش مراقبت 

 6/24 36435 8969 7/33 9486 3197 2/16 21465 3474 9/41 5484 2298 7سالگي 5مراقبت پوشش 

 

 

  

 *100 :سال 8 زير كودكان در مراقبت پوشش -1
 اند شده مراقبت بار يك حداقل كه سال8 زير كودكان تعداد

 شده ثبت سال 8 زير كودكان تعداد

 *100 :ماهگي مراقبت تا دو بار 2پوشش  حداقل  -2
 اند شده مراقبت بار 2 حداقل كه ماه2 زير كودكان تعداد

 اند شده ماهه دو ،نظر مورد زماني دوره در كه كودكاني تعداد

 *100 :بارمراقبت  دركودكان زير يك سال7پوشش حداقل  -3
 اند شده بارمراقبت 7 حداقل كه سال يك زير كودكان تعداد

 اند شده ساله يك نظر مورد زماني دوره در كه كودكاني تعداد

 *100 :بارمراقبت در كودكان يك تا دوسال3پوشش حداقل  -4
 اند شده مراقبت بار 3 حداقل كه دوساله تا يك كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در دوساله تا يك كودكان تعداد

 *100 :سالگي3پوشش مراقبت  -5
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله سه كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در ساله سه كودكان تعداد

 *100 :سالگي 4پوشش مراقبت -6
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله چهار كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در چهارساله كودكان تعداد

 *100 :سالگي 5پوشش مراقبت  -7
 اند شده مراقبت بار يك كه ساله پنج كودكان تعداد

 نظر مورد زماني دوره در ساله پنج كودكان تعداد
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  ساالن ميانسالمت 
 

هاي مختلف در زمينه سالمت عمدومي و تدرويج و آمدوزش خدود مراقبتدي بده        آموزشسال(  30-60سال )گروه سني  ميان افرادبا توجه به اهميت سالمت 

هفتده ملدي    ،به منظور افزايش حساسيت عمومي نسبت به اين مهدم  شود. پوشش داده ميهاي بهداشتي تحت  ز و پايگاهكعموم مردم خصوصاً مراجعين مرا

اسدفند مداه هدر سدال بده صدورت نمدادين در كشدور         هفتده اول  )سما( در ايراني  مهرماه و هفته ملي سالمت مردان هفته آخر )سبا( درايراني  سالمت بانوان

 .شده است ارائه زيرجدول در  1392سال  طيهاي ارائه شده  همچنين آموزش، ها ههاي اجرا شده در اين هفت شود. برنامه گرامي داشته مي

 

 1392سال  در ساالن مياندر خصوص برنامه سالمت  دانشگاههاي  فعاليت -5-30جدول 
 مالحظات تعداد عنوان

ورزشي بدا   -هاي آموزشي برگزاري همايش

 انجام معاينات رايگان

 سالمت بانوان ايراني)سبا(

 مردان ايراني)سما(سالمت 
 همايش 15

هداي   هاي مناطق و سدازمان  با همكاري شهرداري

 ...(سراي محله و، ها وابسته )پارك

 معاونت بهداشتي دانشگاه يك مطلب درج مطالب هفته سبا در سايت دانشگاه

 ورزشي : – معنوي –برگزاري اردوي تفريحي

 بازديد از كاخ موزه هاي سعد آباد –زيارت حضرت امامزاده صالح )ره( 

 قم زيارت حضرت معصومه )س(، بي بي شهربانو

 پارك افشين، بوستان واليت، پارك بانوان پرديس، پارك آفتاب، بوستان بهشت مادران

 اردو 9
هداي تحدت    معاونت بهداشتي دانشگاه، شهرستان

 پوشش

 ايجاد غرفه سالمت در دانشكده بهداشت همراه با :

  جشنواره غذاي سالم و توزيع غذاهاي سالم بهداشتيبرگزاري 

 هاي آموزشي در هفته سبا پمفلت 

 مشاوره روانشناسي 

 مشاوره رژيم درماني 

 هاي بهداشتي تحت پوشش برگزاري جشنواره غذاي سالم در مراكز و پايگاه

 برگزاري جشنواره سالمت در سالن تربيت بدني ستاد اسالمشهر

 مشاوره تغذيه

14 

داشتي دانشگاه با همكاري امور بانوان معاونت به

 دانشگاه

هاي بهداشدتي   ها و مراكز و پايگاه ستاد شهرستان

 تحت پوشش

 ها، سراي محله ستادها، مدارس، مهد كودك 21 برگزاري مسابقات ورزشي طناب كشي و آمادگي جسماني همراه با اهداي جوائز

 هاي ورزشي ... باشگاه، ها پاركدر  2 روي و حركات نرمشي هاي پياده اجراي برنامه

 روانشناس، كارشناس تغذيه، انجام مشاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان توسط پزشك

 معاينه توسط اورولوژيست، تست رايگان قند خون، BMIبررسي وضعيت فشارخون، 
1891 

درمدددداني،  هددددا، مراكددددز بهداشددددتي در پددددارك

 ...كارخانجات و بسيج و مساجد و حوزه و 

 برگزاري جلسات آموزشي:

كنترل خشم، افسردگي، سبك زندگي سالم، تغذيده سدالم، پيشدگيري از سدرطانهاي شدايع      

زنان و مردان، فعاليت جسماني، فشار خون، روابط سدالم زناشدويي، بهداشدت بلدوغ، خدود      

 مراقبتي، پوكي استخوان، ايمني در رانندگي و محل كار و منزل و ....

كليه مراكز و 

هاي بهداشتي  گاهپاي

 و مراكز بين بخشي

هدا، بسديج، مسداجد،     هدا، كارخانده   مراكز، پايگداه 

 هاي سالمت و ... هپرسنل آتش نشاني، خان
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 سالمت سالمندان
كيفيدت  منددي آندان از    بده منظدور بهدره    سدال(  60بداالي  گروه سني رواني و اجتماعي سالمندان )، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، هدف كلي برنامه تأمين

بهبود شيوه زندگي "باشد:  جزء مي 2اين برنامه داراي . باشد هاي بهداشتي مي زندگي بهتر از جنبه هاي مختلف در دوران سالمندي از طريق طراحي برنامه

 ."يافته سالمندان هاي ادغام مراقبت"و  "سالم در دوران سالمندي

ه به منظور آمدوزش سدالمت وبهبدود شديوه زنددگي سدالم بده        كباشد  مه آموزشي استاندارد ميبرنا كبرنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي ي

 شود. در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا مي 1384سطح آگاهي و نگرش و تغيير رفتار سالمندان از سال  ءسالمندان با هدف ارتقا

 شدود.  به سدالمندان آمدوزش داده مدي    "راهنماي بهبود شيوه زندگي در دوره سالمندي "آموزشي هاي  مبحث تغذيه بر اساس جداول كتاب 1388از سال 

ليددي بدراي شناسدايي    كهداي بداليني    نشدانه  ها در سالمندان كه از حداقل عوامل خطر و يافته سالمندان به منظور كاهش بار بيماري هاي ادغام برنامه مراقبت

بده   1388كده در سدال    شدد از شهرسدتان ري آغداز    1386اين برنامده در اواخدر سدال     ه موقع استفاده شده است.ارجاع ب درمان مناسب و، زودرس بيماري

 نوب نيز گسترش يافت. جبه منطقه تحت پوشش مركز بهداشت  1392شهرو در اواخر سال  شهرستان اسالم
 

 1392سالطي شده در خصوص برنامه سالمت سالمندان  هاي ارائه  آموزش -5-31جدول 
 تعداد

 فراگيران
 نوع عنوان)مباحث( گروه هدف

 سالمندان  ديابت، پوكي استخوان سالمندان 2619

 كالس آموزشي

 پرسنل 625
يافته  هاي ادغام مراقبت، بهبود شيوه زندگي سالم

 تغذيه سالمندان و غيره، سالمندي

 رابطين بهداشتي 3554

، تغذيه، ورزش، آلزايمر، مباحث سالمندي)ديابت 

 و يبوست و غيره مراقبت از سالمند، دهان بهداشت

 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 5664

4392 
، هاي سالمت خانه، بخشي]كاركنان شهرداري برون

 [كميته امداد امام)ره(اعضاء بسيج و 

 كارگاه آموزشي يافته سالمندي هاي ادغام مراقبت پرسنل 240

 مجموع 17094

 

 باشد: مي زير( به شرح 1392مهر ماه سال  9اهم اقدامات دانشگاه به مناسبت روز جهاني سالمندان )

  ها و مساجد پارك، درماني سالمند در مراكز بهداشتي 1096ويزيت رايگان و آموزش حداقل 

  درماني ها و مرا كز بهداشتي سالمند در پارك 420ارزيابي فشار خون و ارائه مشاوره به حداقل 

 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 526حداقل  انجام غربالگري ديابت براي 

  درماني نفر از سالمندان در مراكز بهداشتي 136معاينه دهان و دندان 

 گيري قد و وزن و تعيين شاخص توده بدني اندازه(BMI) 848 درماني سالمند در مراكز بهداشتي 

 بنر و بيلبورد، احث سالمندي و نصب پالكاردتراكت وپمفلت با موضوع مب1800توزيع بيش از 

  درماني پوستر روز جهاني سالمنددر مراكز بهداشتي 37نصب 

 هاي بهداشتي برگزاري جشن روز جهاني سالمند در مراكز و پايگاه 

 برگزاري اردوي تفريحي زيارتي وورزشي وآموزشي 

 برگزاري مسابقه واهدداء  ، هاي آموزشي درون بخشي و برون بخشي سبرگزاري كال، برگزاري ورزش همگاني سالمندان، عيادت از سالمندان

  كهريزكعيادت از سالمندان خانه ، تقدير از سالمندان خانواده شهدا و سخنراني امامان جماعت در خصوص سالمندان، جوايز
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 1392هاي آموزش تغذيه برنامه شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي طي سال  شاخص -5-32جدول 

نوع  نيازمند آموزش سالمندآموزش ديده سالمند با اطالعات ماندگار

 مراكز
 گروه هدف

 تعداد تعداد [نسبت به سالمندان نيازمند آموزشدرصد] تعداد [ديده نسبت به سالمندان آموزشدرصد]

 شهري 142013 10016 درصد 7 9083 درصد 7/90
ساله و  60سالمندان 

 باالتر
 روستايي 5880 1984 درصد 7/33 1268 درصد 9/63

 مجموع 147893 12000 درصد 1/8 10351 درصد 2/86

 

 1392سال يافته سالمندان طي هاي ادغام برنامه مراقبتعملكرد  هاي شاخص -5-33جدول 

 گروه هدف
نوع 

 مراكز
 ها مجري مراقبت

 پوشش

 هاي جديد مراقبت

 پوشش

 اي هاي دوره مراقبت

ساله و  60سالمندان 

 باالتر

 شهري
 درصد 1/67 درصد 6/50 پزشك

 درصد 4/27 درصد 4/4 غيرپزشك

 روستايي
 درصد 5/59 درصد 7/56 پزشك

 درصد 1/33 درصد 1/10 غيرپزشك

 مجموع
 درصد 64 درصد 9/51 پزشك

 درصد 5/29 درصد 5 غيرپزشك

 

 

 

 اعتيادپيشگيري از اجتماعي و ، سالمت رواني
 

 سالمت رواني و اجتماعي:
  

 1392طي سال  هياول يهاي بهداشت در نظام مراقبت ادغام سالمت رواننظارتي برنامه ، هاي آموزشي فعاليت-5-34جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد نظارتي

 91 166 8 شهر شبكه بهداشت اسالم

 96 413 19 مركز بهداشت جنوب تهران

 89 121 4 شبكه بهداشت ري

 25 10 2 معاونت بهداشت دانشگاه

 301 710 32 مجموع
  

 1392ها در خصوص كاهش انگ اختالالت روانپزشكي طي سال  فعاليت -5 -35جدول 
 تعداد عنوان فعاليت

 كننده شركت 330-مورد 2 برگزاري همايش

 كننده شركت 850 -مورد 117 برگزاري جلسات آموزش بهداشت روان

 شبكه خبر و واحد مركزي خبر راديو[ و، تصويري]شبكه تهران-صوتي يها با رسانه مصاحبه

 سالمت رواناالنتشار به مناسبت هفته  انتشار مقاله در جرايد كثير 
 مورد 5
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 1392فرزندپروري در سال ، هاي زندگي شده براي توسعه آموزش مهارت هاي انجام فعاليت-5-36جدول 

 محل تشكيل جلسه

 هاي فرزندپروري مهارت هاي زندگي مهارت

 هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي دوره تربيت مربي هاي آموزشي كارگاه جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 87 6 310 6 20 1 302 17 1009 15 شهر شبكه بهداشت اسالم

 25 1 430 4 12 1 62 4 670 11 مركز بهداشت جنوب تهران

 9 1 165 2 - - 209 11 277 4 شبكه بهداشت ري

 - - - - 32 20 21 1 0 0 معاونت بهداشت دانشگاه

 121 8 905 12 32 2 594 33 1956 30 مجموع

 

 

 :برنامه جامع سالمت روان

 عبارتند از:ها  دانشگاهدر پنج اولويت اصلي سند سياست سالمت روان 

  ت مردمكسواد سالمت روان مردم و ميانجيان مشارارتقاء 

 ها در ارتقاء سالمت روان ملياتي شدن سهم و نقش دستگاهع 

  يفيت و تدوام خدمات سالمت روانكارتقاء 

 هاي رواني و درمان و مراقبت از آنان غربالگري برخي از بيماري 

  هاي  درصد تخت 10اختصاص ، نظام اطالعات و آمار و تحقيقات، ماليمنابع ، هاي سالمت روان)ساختار ردن بستر استقرار برنامهكفراهم

 ي و ...(كبيمارستاني به روانپزش

 

 1392در برنامه جامع سالمت روان در سال ي دانشگاه ها فعاليت -5-37جدول 

 تعداد عنوان فعاليت

 كننده شركت 20مورد 2 ارگاهكبرگزاري 

 مورد 1 شوريكارگاه كت در كشر

 مورد 1 جلسه استقرار سند سالمت روانت در كشر

 

 

 1392در برنامه توزيع ابزارهاي ارتباطي جهت ارتقاء روابط خانوادگي طي سال  ي دانشگاهها فعاليت -5-38جدول 

 محل تشكيل جلسه
 جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد

 26 3 شهر شبكه بهداشت اسالم

 45 2 مركز بهداشت جنوب تهران

 27 2 شبكه بهداشت ري

 98 7 مجموع
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 :طرح جامع پيشگيري از خودكشي)نظام ثبت آمار خودكشي(

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

امپيوتري تدوين و كشي به صورت كهاي ثبت خود فرم 1388رده است. از سال كها  ارشناسان بهداشت روان دانشگاهكشي از طريق كمرگ ناشي از خود

 گردد. ها در سايت پورتال وزارت بهداشت ثبت مي ارشناسان بهداشت روان دانشگاهكتوسط 
 

 

 1392برنامه جامع پيشگيري از خودكشي سال  شده در هاي انجام فعاليت -5-39جدول 
 تعداد شركت كنندگان برنامه تعداد وان فعاليتعن

 SDH  5 130شي در كشي و شاخص خودكمديريت رفتارهاي خود برگزاري كارگاه آموزشي و توجيهي

 200 1 برگزاري همايش پيشگيري از خودكشي

 - مورد 4 هاي جمعي در خصوص خودكشي اله در رسانهقمصاحبه و يا انتشار م

 - - )پرتال دفتر سالمت روان(نظام ثبت و ارسال آمار خودكشيشي در كثبت مستمر موارد خود
 
 

 

 

 1392سال  طياجتماعي در باليا ، هاي رواني هاي آموزشي برگزار شده جهت بهبود حمايت كارگاه -5-40جدول 

 محل تشكيل جلسه

 جلسات

 آموزشي 

 هاي كارگاه

 آموزشي 

 برگزاري كميته اجرايي

 كاهش اثرات رواني در باليا 
 مانورهايتعداد 

 انجام شده 

 كتابچه، بروشور پوسترتعداد 

 وفايل الكترونيكي تكثير و توزيع شده
 فراگيران تعداد فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 459 2 34 3 132 5 238 23 شهر شبكه بهداشت اسالم

 73 1 30 1 90 3 193 5 مركز بهداشت جنوب تهران

 50 - - - 11 1 12 1 شبكه بهداشت ري

 3 - - 2 - - 11 1 معاونت بهداشت

 585 3 64 6 233 9 454 30 مجموع

 

 

 1392هاي رواني در سال  شده براي ارتقاء سطح آگاهي عموم مردم در خصوص بيماري هاي انجام فعاليت -5-41جدول 

 محل تشكيل جلسه
 سمينارها ها و همايش جلسات آموزشي

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد

 170 2 882 9 شهر شبكه بهداشت اسالم

 - - 310 5 مركز بهداشت جنوب تهران

 - - 131 4 شبكه بهداشت ري

 170 2 1323 18 مجموع
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 :پيشگيري از اعتياد
  

 1392شده در خصوص پيشگيري از اعتياد طي سال  هاي ارائه  آموزش -5-42جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 كل

 نندگانك تكشر

 7652 206 والدين و آموزگاران، آموزان دانش 1

 4465 449 خانوارها 2

 3094 404 رابطين بهداشتي 3

 415 43 افراد پرخطر 4

 835 71 اريكهاي  افراد شاغل در محيط 5

 1717 143 پرسنل 6

 1341 64 ها ساير افراد و گروه 7

 19821 1380 مجموع

 

 

 1392تير[ طي سال  5-12شده به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر] هاي انجام فعاليت -5-43جدول 
 تعداد عنوان

 نفرانس علمي پيشگيري از اعتياد در نوجوانانكبرگزاري 

 ز بهداشت جنوب(ك)مر

 مورد1

 كننده شركت 500

براي گروه هدف دانشجويان دانشگاه برگزاري همايش پيشگيري از اعتياد 

 شهر  ه بهداشت اسالمكآزاد اسالمي )دانشگاه سماء(توسط شب
 ننده كت كشر 120

دوره مسابقه نقاشي دانش آموزي با عنوان مضرات از دخانيات  كبرگزاري ي

 شهر  و قليان در شهرستان اسالم
 مورد 1

، همسران معتادينها ي مرتبط اعم از  برگزاري همايش براي ساير گروه

 مشاوران آموزش و پرورش ، مبلغين ديني
 كننده شركت 209

 ننده كت كنفر شر 96 ارگاه آموزشي براي پرسنل بهداشتي ك 3برگزاري 

ارت براي عموم كفلش  10تدوين بسته آموزشي پيشگيري از اعتياد در قالب 

 مردم]با همكاري معاونت و مركز بهداشت جنوب تهران[
 1000تعداد: مجموع 

 سازي و آموزش هاي آگاه اجراي برنامه

 عموم مردم جهت پيشگيري از اعتياد

 نفر 227مدارس:  -

 نفر 1516خانوارها:  -

 نفر 498رابطين بهداشتي:  -

 نفر 64اري: كهاي  افراد شاغل در محيط -

 نفر 85افراد پرخطر:  -

 نفر 296پرسنل:  -

 نفر 634بخشي:  هاي بين گروه -

 رساني هاي تبليغاتي و اطالع فعاليت

 آموزشي[  كمكاي]توليد مواد آموزشي و  رسانه، عمومي

 مورد 2هاي راديويي:  برنامه -

 مورد 2ها(:  ها)مطبوعات و خبرگزاري رسانه انتشار مقاله و انجام مصاحبه با -
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 :اعتياد كاهش آسيب
مركز كاهش هاي ناشي از مصرف مواد مخدر است.  اهش آسيبكها  ه هدف آنكشود  هايي گفته مي ها و برنامه به سياست "اعتياد اهش آسيبك"

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

مركز فعال  5تعداد  1392در سال نمايند. دريافت ميهاي سطحي  امكان استحمام و پانسمان، پوشاك، غذاي سبك، اندوم، كسرسوزن استريل، سرنگ

 باشد. هاي اين مراكز به شرح جدول زير مي كه اهم فعاليت ه استفعال بوددانشگاه  منطقه تحت پوشش در كاهش آسيب

 

 1392كاهش آسيب اعتياد در سال  حوزهشده در  هاي انجام فعاليت -5-44جدول 
 تعداد عنوان فعاليت

 مورد 5 ز معتادين گذريكتمديد پروانه فعاليت مرا

 عدد 314309 ز معتادين گذريكتوزيع سرنگ و سرسوزن استريل براي مرا

 عدد 101155 شده از مراكز معتادين گذري هاي استفاده آوري سرنگ و سرسوزن جمع

 3657 مراكز جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگانكل]ساالنه[ مراجعات به 

 3480 كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسي

 10241 اهش آسيبكهاي  كل]ساالنه[ مراجعات به مراكز جهت دريافت خدمات مشمول برنامه

 

 

 

 سالمت دهان و دندان
 

 

 

 :سال 6سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از 

 مسدواك انگشدتي   دانشدگاه،  هداي بهداشدت تابعده    ها وخانه پايگاه، روستايي، سال مراكز بهداشتي درماني شهري 2براي كليه كودكان زير ، 1392در سال 

 توزيع شد.

 1392درماني در سال  سال در مراكز بهداشتي 6ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -5-45جدول 

 دهنده خدمت مراكز ارائه بهداشت و درمانشبكه 
 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 تعداد

 واحد خدمت

 عنوان

 شده خدمت ارائه 

 فلورايد تراپي** 56 *فيشور سيالنت 88 14 شهر اسالم

 فلورايد تراپي 267 فيشور سيالنت 133 23 جنوب تهران

 فلورايد تراپي 88 فيشور سيالنت 18 22 ري

  411  239 59 مجموع

   ها *: پوشاندن شيارهاي عميق سطح جونده دندان

 گيرد. ماهه صورت مي 6اي كرم مانند[ فلورايد كه عموماً نيز در دو نوبت و با يك فاصله  ** وارنيش فلورايدتراپي: رساندن موضعي فلورايد غلظت باال به دندان توسط وارنيش]ماده
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 سال: 6-12سالمت دهان و دندان كودكان 
قسمت، باشد: يك  قسمت مي 2شامل  1392سال  آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايد تراپي در طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش

اي نوبت اول اجر هم. قسمت دوم يافتادامه  1392شروع شده و تا خرداد ماه  1391كه از زمستان  است 1391ادامه اجراي نوبت دوم اين طرح در سال 

آموزان ابتدايي از طريق  كه در بهمن و اسفند اين سال انجام شد. در قالب اجراي طرح پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش است 1392اين طرح در سال 

اينه دهان و دندان و نفر مورد مع 22497تعداد ، آموزان مقطع اول ابتدايي نفري دانش 41321از ميان جمعيت ، 1392وارنيش فلورايدتراپي در سال 

نفر  471، آموزان مقطع دوم ابتدايي نفري دانش 40741درصد[. همچنين از ميان جمعيت  55فلورايدتراپي )وارنيش فلورايد( قرار گرفتند.]پوشش طرح 

  درصد[. 6شهر مورد معاينه دهان و دندان و فلورايدتراپي )وارنيش فلورايد( قرار گرفتند ]پوشش  در شهرستان اسالم
 

  1391سال  آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايد تراپي در طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانشقسمت اول  -5-46جدول 
 معاينه و وارنيش فلورايدتراپي خدمت دهندگان ارائه شبكه بهداشت و درمان

 5731 دندانپزشك 15 ري شهر

 6520 دهان كاردان بهداشت 9و  دندانپزشك 3 جنوب تهران

 4105 كاردان بهداشت دهان 4و  دندانپزشك 2 شهر اسالم

 16356 كاردان بهداشت دهان 13و  دندانپزشك 20 مجموع

 قسمت اول طرح٭
  

  1392 آموزان ابتدايي از طريق وارنيش فلورايدتراپي در سال طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانشقسمت دوم  -5-47جدول 
 معاينه و وارنيش فلورايد مقطع دوم ابتدايي معاينه و وارنيش فلورايد مقطع اول ابتدايي دهندگان خدمت ارائه بهداشت و درمانشبكه 

 - 6297 دندانپزشك 13 ري شهر

 - 9648 كاردان بهداشت دهان 8 جنوب تهران

 471 6552 كاردان بهداشت دهان 3دندانپزشك و  1 شهر اسالم

 471 22497 كاردان بهداشت دهان 11دندانپزشك و  14 مجموع
  

 1392سال  طيدرماني  سال در مراكز بهداشتي 6-12ارائه خدمات تخصصي سالمت دهان و دندان كودكان  -5-48جدول 

 دهنده خدمت مراكز ارائه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد واحد خدمت

 *پالپ زنده فيشور سيالنت

 120 431 14 شهر اسالم

 17 1166 23 جنوب تهران

 0 775 22 ري شهر

 137 2372 59 مجموع

 CEMها با ماده  هاي غيرعفوني دندان *: پوشاندن قسمت تاجي ريشه
 

 1392درماني در سال خدمات دندانپزشكي به مراجعين مراكز بهداشتي -5-49جدول 
 مجموع مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 70014 4955 65059 معاينه دهان و دندان

 20338 1623 18715 كشيدن دندان

 25356 2218 23138 ترميم دندان

 3261 311 2950 گيري و بروساژ جرم

 3617 272 3345 پالپوتومي

 962 21 941 پالپ زنده
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  بهبود تغذيه
 

 1392سال منطقه تحت پوشش دانشگاه طي سال در  6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه بهبود وضع تغذيه كودكان زير  -5-50جدول 

 تعداد عنوان

 21 برنامه تحت پوشش هاي بهداشت خانه

 101443 خانوارهاي تحت پوشش

 هاي آموزشي برگزارشده جهت پرسنل كالس
 10 جلسات

 382 كنندگان شركت

 841 [ها پرسنل سايرارگانهاي آموزشي]گروه هدف:  كننده در كارگاه افراد شركت

 17 مشاوره تغذيهمراكز 

 آموزان هاي آموزشي به دانش برگزاري جلسات آموزش انتقال پيام
 299 تعداد

 18495 كنندگان شركت

 هاي شهرداريسرا فرهنگاي در  تغذيه-هاي آموزشي برگزاري جلسات انتقال پيام
 30 تعداد

 823 كنندگان شركت

 آموزشياران و ساير كاركنان درگير، معلمين، ها برگزاري جلسات آموزش تغذيه براي مربيان مهدكودك
 20 تعداد

 467 كنندگان شركت

 

 1392سال روستامهدها در سال  3-6گزارش عملكرد و پيشرفت برنامه تأمين يك وعده غذاي گرم در روز براي كودكان  -5-51جدول 
 تعداد عنوان

 واحد در اسالم شهر2 مبتال به سوءتغذيه متوسطاي تغذيه براي كودكان  هاي مداخله دهنده مشاوره واحدهاي ارائه

 تابكعنوان  1 اي و آموزشي روستامهدها هاي تغذيه تهيه مطالب آموزشي با هدف استاندارد نمودن برنامه

 2 ارگاه هاي آموزشي براي مديران و مربيان روستامهدهاكبرگزاري 

 

 1392-93در سال تحصيلي  آموزان هاي ارتقاء سطح سالمت تغذيه دانش آموزش -5-52جدول 
 تعداد عنوان مقطع تحصيلي

 ابتدايي

 667 كل مدارس

 508 ها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده مدارسي كه در آن

 1250 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه اول

 358 كل مدارس

 234 ها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده مدارسي كه در آن

 406 جلسات آموزش تغذيه

 متوسطه دوم

 380 كل مدارس

 181 ها جلسات آموزش تغذيه برگزار شده مدارسي كه در آن

 462 جلسات آموزش تغذيه

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 فصل پنجم: بهداشت   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 284 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 1392-93آموزان در مدارس دخترانه در سال تحصيلي  ياري هفتگي دانش هاي اجرايي برنامه آهن فعاليت -5-53جدول 
 تعداد عنوان

 متوسطه دوم دخترانه

 190 كل مدارس

 188 مدارس تحت پوشش

 45995 آموزان پايه اول، دوم و سوم  كل دانش

 43665 آموزان تحت پوشش كل دانش

 متوسطه اول دخترانه 

 191 كل مدارس

 145 مدارس تحت پوشش

 34900 آموزان پايه اول و سوم كل دانش

 17160 آموزان تحت پوشش كل دانش

 هاي آهن توزيع شده قرص
 698652 متوسطه دوم

 274572 متوسطه اول

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

 هاي به عمل آمده بر نحوه عملكرد برنامه نظارت
 61 ستاد

 667 درماني مراكز بهداشتي

 ساعات آموزشي ارائه شده توسط پرسنل بهداشتي
 55 ستاد

 751 درماني مراكز بهداشتي

 آموزان آموزشي براي اولياء دانش جلسات
 140 متوسطه دوم

 93 متوسطه اول

 

 

 1392هاي مختلف سني در سال  هاي اجرايي برنامه تغذيه گروه فعاليت -5-54جدول 
 تعداد عنوان

 سال 8تغذيه كودكان كمتر از 

 200756 كننده آموزش چهره به چهره مادران دريافت

 عمليهاي آموزش تغذيه تكميلي  كالس
 168 جلسات

 1408 كنندگان شركت

 هاي آموزش تغذيه كودكان كمتر از يكسال كالس
 723 جلسات

 7688 كنندگان شركت

 تغذيه مادران باردار، شيرده

 41068 زنان دريافت كننده آموزش چهره به چهره

 هاي آموزشي برگزار شده كالس
 1006 جلسات

 9043 كنندگان شركت

 هاي آموزشي برگزار شده كالس سالمندانتغذيه 
 2532 جلسات

 21356 كنندگان شركت
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 1392د در سال هاي اجرايي برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يُ فعاليت -5-55جدول 

 تعداد عنوان

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره
 8 جلسات

 348 كنندگان شركت

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

 1 پخش در راديو

 1 انتشار در روزنامه

 2112 توزيع بروشور، پوستر، پمفلت 

هاي آموزشي براي مراقبين، رابطين بهداشت مدارس، آموزشياران  برگزاري دوره

 ها و اعضاي بسيج نهضت سوادآموزي، مربيان مهدكودك

 46 جلسات

 1029 كنندگان شركت

 كننده مواد غذايي كننده و عرضه هاي آموزشي براي اصناف تهيه برگزاري دوره
 83 جلسات

 1013 كنندگان شركت

 درماني هاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي برگزاري كالس
 682 جلسات

 6600 كنندگان شركت

 

 1392خوني ناشي از آن در سال  پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كمهاي اجرايي برنامه  فعاليت -5-56جدول 

 تعداد عنوان

 درماني هاي بازآموزي براي كاركنان بهداشتي برگزاري دوره
 7 جلسات

 355 كنندگان شركت

 ،هاي آموزشي براي رابطين بهداشت مدارس برگزاري دوره

 ها و اعضاي بسيج مربيان مهدكودك 

 42 جلسات

 819 كنندگان شركت

 درماني هاي آموزشي براي مراجعين مراكز بهداشتي برگزاري كالس
 592 جلسات

 5628 كنندگان شركت

 ،تهيه و توزيع مطالب آموزشي مكتوب براي پرسنل بهداشتي

 آموزان معلمين و دانش، مراقبين بهداشت مدارس

 81 جزوه

 1212 پمفلت

 
 1392برنامه ارائه الگوي صحيح مصرف روغن در سال هاي اجرايي  فعاليت -5-57جدول 

 گروه هدف تعداد عنوان

 هاي آموزشي برگزاري كالس
 961 جلسات

 روستايي[، درماني]شهري مراجعين مراكز بهداشتي

 مشاركتي[، هاي بهداشتي]دولتي پايگاه 

 هاي بهداشت و خانه 

 11443 كنندگان شركت

 تهيه مطالب آموزشي مكتوب
 عنوان 2 تراكت

 200 كتابچه آموزشي

 
 1392هاي متفرقه واحد بهبود تغذيه در سال  فعاليت -5-58جدول 

 گروه هدف تعداد موضوع، عنوان

 هاي بهداشت( خانه، ها پايگاه، زكرابطين تغذيه )مرا 2 انكودكبرگزاري سمينار بهبود تغذيه 

 پرسنل بهداشتي و عموم مردم 5 هاي بهبود تغذيه جهت سايت معاونت بهداشت  تهيه و بارگذاري مطالب برنامه

 آموزان و بوفه داران مدارس دانش 2 ارمندانكهاي آموزشي تغذيه جهت مراجعين به واحدهاي بهداشتي و  تهيه بسته

 كودكان قرص 1009000 مل آهن جهت اجراي برنامه آهن ياري كتهيه م
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 1392هاي تابعه در سال  هكهاي آموزشي هفته بسيج آموزش همگاني تغذيه شب فعاليت -5-59جدول 

 توضيحات تعداد عنوان رديف

1 

برگزاري 

هاي  كالس

 آموزشي

 آموزش مديران-بهداشتي رابطين و مراجعين- معلمين، آموزان دانش- -: هدف گروه 1535 جلسات

 اطهر زهراي علميه حوزه خواهران - - بهاران يسرا فرهنگ در والدين و انكودك-وپرورش

 سالمت هاي خانه مراجعين-بهزيستي مربيان-فجر يسرا فرهنگ مراجعين - وثرك و حجت و

 – شمالي وفهكش، شمالي ارونك، بلورسازي، اسفندياري، خزانه، حسن امامزاده، سجاد

 19 منطقه النتريك پرسنل

 13103 كنندگان شركت

 آموزشي توزيع شده هاي رسانه

 تراكت و...[، ]پمفلت
3650 

2 

برگزاري 

هاي  كارگاه

 آموزشي

 10 جلسات
 

 

 بهزيستي مربيان ليهك و جنوب بهداشت زكمر پوشش تحت هاي كودك مهد مربيان

 504 كنندگان شركت

 آموزشي توزيع شده هاي رسانه

 تراكت و...[، ]پمفلت
350 

 مهدها مربيان و بهزيستي جهت 7 آموزشينصب پالكاردهاي  3

4 
ها و مطالب  برنامه

 آموزشي عمومي
 محله همشهري روزنامه در چاپ 3 همشهري محله انتشار در روزنامه

5 
چاپ و توزيع 

 مطالب آموزشي

 410 عنوان[ 4تراكت...]

 400 عنوان[ 11كتابچه آموزشي ] مردم عموم

 320 عنوان[ 3پمفلت...]

 

 

 

 

 سرطانثبت 

 1392طي سال  برنامه ثبت سرطان انجام شده در ارتباط باتعداد بازديدهاي -5-60جدول 
 مجموع بيمارستان آزمايشگاه درماني كز بهداشتيامر پايگاه بهداشتي خانه بهداشت نوع بازديد

 1290 207 540 173 259 111 عمومي

 104 23 42 15 23 1 اختصاصي

 1394 230 582 188 282 112 مجموع
 

 

 1392هماهنگي در خصوص برنامه برنامه ثبت سرطان طي سال  -5-61جدول 
 تعداد عناوين هماهنگي برون بخشي تعداد عناوين هماهنگي درون بخشي

 26 بيمارستان 120 ز بهداشتي درمانيكمرا رؤساي

 34 آزمايشگاه خصوصي و دولتي 67 واحدهاي ستادي

 2 شهرداري 44 ز پاتولوژيكرابطين مرا

 2 آموزش و پرورش  1 ارشناس مسئول آزمايشگاهك

 296 مجموع
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 1392 طي سالتوسط دانشگاه برنامه ثبت سرطان  در راستايارائه شده  هاي آموزش-5-62جدول 

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

 128 16  بهداشت يها خانهو ها پايگاهز و كپرسنل مرا 1

 4381 116 درماني  مراجعين مراكز بهداشتي 2

 905 66 عموم مردم 3

 981 54 رابطين بهداشتي 4

 2893 66 آموزان دانشاء ياول –آموزان  دانش 5

 416 12 بسيجيان 6

 984 50 يسالمت شهردار يها خانه نيمراجع 7

 919 11 م يه و آستان مقدس حضرت عبدالعظيحوزه علم ،دارالقرآن، ه هاين حسنينمازگزاران مساجد و مراجع 8

 100 2 يت بحران شهرداريريمد 9

 18 1 سرا فرهنگن يمراجع 10

 401 19 ان يو مرب كودكمهد 11

 170 5 ته امداد يمك 12

 30 1 ارخانهكارگران ك 13

 12326 419 مجموع 14
 

 

 1392طي سال آموزشي توليد شده در خصوص برنامه ثبت سرطان  بسته -5-63جدول 

 عير و توزيثكت گروه هدف عنوان بسته آموزشي رديف

 4200 ن يو مراجععموم مردم  از آن يريشگيپ هاي راهموضوعات مختلف سرطان و  پمفلت 1

 503 ن يمراجع نه يسرطان س تابچه ك 2

 0 بازنشستگان شهرستان  ص زود هنگام سرطان پروستاتيتشخ هياطالع 3

 14 ست هايپاتولوژ ICDOتاب كو  يثبت موارد سرطان يشوركگزارش  كتاب و دستورالعمل 4

 300  ين بخشيو ب يستاد يواحدها - ريرواگيغ هاي بيماريخبرنامه  5

 200 - يز پاتولوژكمرا يبرگه استاندارد گزارش پاتولوژ 6

 4 عموم مردم شعار هفته سرطان بنر 7

 3 عموم مردم از آن يريشگيپ هاي راهموضوعات مختلف سرطان و  يجزوه آموزش 8

 2000 عموم مردم مبارزه با سرطان  يهفته مل يآموزش يام هايپ تكترا 9

 7224 - مجموع
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 واگيرداري ها بيماريمبارزه با 
 

نفر در مقابل بيماري سرخك، سرخجه و  45844نفر از كودكان مناطق تحت پوشش دانشگاه، در مقابل بيماري فلج اطفال و  46611، 1392 در سال

هاي انجام شده توسط  هاي واگيردار انجام واكسيناسيون است. واكسيناسيون اوريون، واكسينه شدند. يكي از اقدامات دانشگاه در پيشگيري از بيماري

 به شرح جدول زير بوده است.  1392اه در سال دانشگ
 

 

 1392سال  طيمراكز وابسته به دانشگاه  هاي واگيردار توسط هاي انجام شده براي پيشگيري از بيماري واكسيناسيون -5-64جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 فلج اطفال

(poliovirus) 

 اوريون ،سرخجه، كسرخ

 (MMR) 

 ب.ث.ژ

 )سل(

 كزاز و، ديفتري

 سرفه)ثالث( سياه 

 ديفتري و كزاز 

 بزرگساالن)توأم(

 مننژيت

(Meningitis) 
 Bهپاتيت

 9699 2523 79 9934 5789 9480 9810 شهر اسالم

 22015 6121 3634 20517 30941 20797 21327 جنوب تهران

 15551 3513 1676 15580 2866 15567 15474 ري

 47265 12157 4389 46031 39596 45844 46611 مجموع
 

 

شناسايي  نفر فلج شل حاد در منطقه تحت پوشش دانشگاه 22و  بيمار مبتال به مننژيت 161 وبيمار مبتال به هپاتيت منتقله از راه خون  367، 1392طي سال 

 ها انجام شد.  شد و اقدامات الزم براي درمان آن

 

 1392سال دانشگاه طيپوشش در منطقه تحت  فلج اطفالهاي مرتبط با  شاخص -5-65جدول 
 فلج شل حاد ل مواردك

(AFP) 

 شف حداقل ك

 مورد انتظار

 هاي درصد نمونه

 افي دريافت شدهك

 شف مواردكدرصد 

 روز 7طي 

 درصد پيگيري

 روز 60طي 

 درصد 100 درصد 90 درصد 100 16 22

 

 

 

 1392و سرخجه در محدوده تحت پوشش دانشگاه طي سال  كهاي مراقبت از سرخ شاخص -5-66جدول 
 شبكه بهداشت و درمان جمعيت تعداد مورد انتظار تعداد مواردگزارش شده تعداد موارد مثبت آزمايشگاهي يكميزان بروز موارد غيرسرخ

 ري 844750 16 41 1 85/4

 شهر اسالم 494771 10 41 0 29/8

 جنوب تهران 1470789 28 49 0 33/3

 مجموع 2810310 54 131 1 66/4

 باشد. 2/2ي بايد باالي كشاخص ميزان بروز موارد غير سرخ
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 1392طي سال و نتايج بررسي بيماران هاي منتقله از راه خون در محدوده تحت پوشش دانشگاه  موارد كشف شده هپاتيت -5-67جدول 
 وضعيت باليني بيمار علت بررسي مشخصات بيمار و كشف بيماري 

 بروز عاليم

 باليني 

 بيماران

 خاص 
 داوطلبانه حاملگي

 وجود 

 عوامل خطر
 نامشخص ساير ناقل مزمن حاد ساير موارد

28 5 60 49 52 173 10 41 274 21 21 

 پيامد بيماري Bسيناسيون هپاتيت كسابقه وا

 نامعلوم فوت عارضه بهبودي وضعيت ناقلي ندارد ناقص، دارد امل، كدارد

62 13 292 320 3 2 7 35 

 وضعيت تأهل بيماران ونت بيمارانكمحل س جنسيت بيماران شبكه بهداشت و درمان

 نامشخص همسر مرده مطلقه مجرد متاهل شهري روستايي مرد زن شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

70 158 139 155 212 16 351 292 44 5 14 12 

367 367 367 367 

 تشخيص بيماري

HBV HCV HBV&HCV 

323 41 3 
 

 1392طي سال و نتايج بررسي بيماران در محدوده تحت پوشش دانشگاه  مننژيتموارد كشف شده تعداد  -5-68جدول 
 CSFشت مايع مغزي نخاعيك LPانجام  يتجنس منطقه شبكه بهداشت و درمان

 خالي منفي مثبت نشدهانجام  انجام نشده انجام شده نامعلوم زن مرد روستايي شهري ري جنوب شهر اسالم

23 88 50 153 8 94 64 3 152 9 22 3 77 59 

 تشخيص نهايي تشخيص اوليه كشت خون

 انجام 

 نشده
 قطعي محتمل خالي منفي مثبت

 كوكاسترپتو

 پنومونيه

 نايسريا

 مننژيتيديس
 ويروسي

 ساير

 موارد
 خالي نامشخص

27 2 67 65 70 5 2 1 4 101 16 37 

 نتيجه بيماري

 خالي نامشخص فوت درمان

150 5 2 4 

161 

 
 

 

 هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا بيماريپيشگيري و مبارزه با 
 

 1392سال منطقه تحت پوشش دانشگاه طي هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا گزارش شده در  بيماريتعداد -5-69جدول 
 مجموع شبكه بهداشت و درمان شهر ري جنوبمركز بهداشت  شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم موارد

 5940 1405 3581 954 برداري التور نمونه

 7977  3205  3455  1317  پديكولوز

 44 9 32 3 *طغيان

 "باشند.دو نفر يا بيشتر كه از يك غذا يا آشاميدني مشترك استفاده كرده و عالئم باليني مشترك داشته "هاي عبارت است از:  : طغيان بيماري*
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 1392سال  توسط دانشگاه طيبرداري شده  هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونه بيماري -5-70جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهر ري تهران جنوب شهر اسالم

 5940 1405 3581 954 برداري ل موارد نمونهك

 يتجنس
 2057 774 1774 461 زن

 2979 629 1807 493 مرد

 گروه سني
 4326 1123 2749 454 سال 2از  بيشتر

 1614 282 832 500 و كمتر سال 2

 تعداد نمونه آزمايش شده
 843 35 768 40 بيمارستاني

 3683 595 2396 692 )خارج بيمارستان(سرپائي

 ونتكمحل س
 5458 1122 3570 766 شهر

 482 283 11 188 روستا

 مليت
 5628 1269 3581 778 ايراني

 307 136 0 171 خارجي

 شوركوارده از 
 41 41 0 0 افغانستان

 46 46 0 0 ستانكپا

 238 28 97 113 مبتاليانتعداد 

 15 4 7 4 شده بستريتعداد بيماران مبتالي 

 0 0 0 0 تعداد مبتاليان فوت شده بر اثر بيماري

 128 9 87 32 نمونه تهيه شده انساني تعداد

 120 9 85 26 نمونه آزمايش شده انساني تعداد

 10 5 4 1 نمونه مثبت انساني تعداد

 اشرشيا -سيتوباكتر - اشرشيا بيشترين اجرام شناسايي شده انساني به ترتيب
 

 5 2 0 3 نمونه تهيه شده غذا تعداد

 5 2 0 3 نمونه آزمايش شده غذا تعداد

 0 0 0 0 نمونه مثبت غذا تعداد

 تعداد طغيان
 43 8 32 3 شهري

 1 1 0 0 روستائي 

 راه انتقال

 1 0 0 1 آب

 40 9 30 1 غذا

 3 0 2 1 نامشخص

 

 1392سال محدوده تحت نظارت دانشگاه طي هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد طغيان گزارش شده در  بيماري -5-71جدول 
 تعداد موارد آلوده

 به شپش

 تعداد موارد آلوده

 شهر و روستا در

 تعداد مواردآلوده در مردان

 هاي سني به تفكيك گروه

 تعداد موارد آلوده در زنان

 هاي سني به تفكيك گروه 

ل كتعداد 

موارد 

 آلوده

شبكه بهداشت و 

 رماند
 6كمتر از   6-10 11 -17 17بيشتر از  6كمتر از   6-10 11 -17 17بيشتر از  شهر روستا سر تن

 شهر اسالم 1317 54 485 406 294 6 12 26 34 1143 174 1316 1

 تهران جنوب 3455 172 1028 1885 752 74 65 78 101 3455 0 3455 0

 شهر ري 3205 149 1213 817 449 19 42 68 448 2454 752 3205 0

 مجموع 7977 375 2726 3108 1495 99 119 172 583 7052 926 7977 1
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 1392 در سالتوسط دانشگاه هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا  بيماريبراي پيشگيري و مبارزه با شده  هاي ارائه  آموزش -5-72جدول 

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

 870 58 25 خصوصي، ان بخش دولتيكپرسنل و پزش 1

 1200 52 46 رابطين بهداشتي 2

 12100 800 940 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 12000 600 450 آموزان آموزان و اولياي دانش دانش 4

 890 74 55 سبهكاصناف و  5

 1200 120 65 اتباع خارجي 6

 300 45 30 بهزيستي، ميته امدادكمددجويان  7

 95 13 8 ارانكورزش 8

 512 50 45 ارگرانك 9

 300 25 12 بهورزان 10

 512 50 77 پرسنل و كارشناسان 11

 29979 1887 1753 مجموع

 

 .شدتيفوئيد و ...[ منتشر و توزيع ، وبا، هاي اسهالي بيماري، اي هاي روده پوستر و پمفلت با عناوين مختلف]بيماريعدد  33780جمعاً ، 1392در سال 

 

 1392و منتقله از راه آب و غذا در سال هاي انگلي  بازديدهاي مرتبط با بيماري تعداد -5-73جدول 
 ها آزمايشگاه مطب پزشكان واحدهاي ستادي هاي بهداشت خانه هاي بهداشت پايگاه درماني مراكز بهداشتي نوع بازديد

 1270 3250 0 147 490 154 عمومي

 240 0 3 37 146 44 اختصاصي

 1510 3250 3 184 636 198 مجموع

 

 1392هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا در سال  بيماريبراي پيشگيري و مبارزه با  انجام شدههاي  فعاليت -5-74جدول 
 تعداد عنوان

 كننده( شركت 294دوره) 1 هاي منتقله از آب و غذا برگزاري سمينار بيماري

 12000 ها( التور تهيه و توزيع محيط ترانسپورت)نگهداري و انتقال نمونه

 5940 هاي التور آوري و آزمايش بر روي نمونه جمع

 2560 (از طريق خط تلفن گويا  هاي دريافتي تماس)جهت ارتباط مردمي 

 10000 مترين تهيه و توزيع شامپو پره

 120 بوتوليسم آنتيتحويل ويال 

 3 به بوتوليسم كوكشناسايي و گزارش بيماران مش

 4 شناسايي و گزارش بيماران التور

 7977 شناسايي آلودگي به پديكولوز

 

 

  



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 فصل پنجم: بهداشت   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 292 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 هاي قابل انتقال از دام به انسان بيماريمبارزه با 
 

هاي  هاري، كيست هيداتيك، سالك، تب مالت، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب زرد، جنون گاوي و تب شاليزار از جمله مهمترين بيماري

در منطقه تحت پوشش دانشگاه  حيوان گزيدگيمورد  5641 ، در مجموع1392طي سال روند.  مشترك و قابل انتقال از دام به انسان به شمار مي

 كه با كنترل و مراقبت از مجروحين، انجام شداقدامات الزم گزيدگي  دچار حيوان افراد بر روي هاري و مبارزه با بيماريپيشگيري  براي گزارش شد.

 . مشاهده نشددر محدوده تحت نظارت دانشگاه جديد مورد هاري 

 1392سال  طيتعداد مجروحين حيوان گزيده در مناطق تحت پوشش دانشگاه  -5-75جدول 

 درصد تعداد جنسيت

 99/23 1353 زن

 01/76 4288 مرد

 00/100 5641 كل
 

 1392سال  طيتحت پوشش دانشگاه در محدوده  هاري ازپيشگيري براي  يدرمان تعداد مجروحين حيوان گزيده به تفكيك اقدامات مراقبتي و-5-76جدول 

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

 4610 131 3002 1477 تهران جنوب

 451 7 369 75 شهر ري

 580 - 457 123 شهر اسالم

 5641 138 3828 1675 مجموع
 

 1392سال  طيدانشگاه  پوششمقدار واكسن هاري و سرم ضد هاري مصرف شده براي كليه مراجعين در محدوده تحت  -5-77جدول 
 مقدار سرم هاري مصرف شده)واحد( مقدار واكسن هاري مصرف شده)دُز( شبكه بهداشت و درمان

 1512170 11518 تهران جنوب

 73700 1620 شهر ري

 38550 2259 شهر اسالم

 1624420 15398 مجموع
 

 1392در سال توسط دانشگاه هاري  بيماريبراي پيشگيري و آشنايي با هاي آموزشي توليد شده  بسته -5-78جدول 
 تعداد گروه هدف عنوان آموزشيبسته 

 857 عموم مردم هاي بهداشتي درباره زئونوزها پيام تكترا

 970 عموم مردم زئونوزها پمفلت

 760 عموم مردم زئونوزها نوع[ 12ت]كترا

 550 عموم مردم انسان و دام كهاي مشتر بيماري خبرنامه

 10 ها مطب -بهورزان  دستورالعمل كتابچه

 38 ها مطب -درماني مراكز بهداشتي گزيدگي حيوان پوستر
 

 1392هاري در سال  براي بررسي وضعيت بيماريتعداد بازديدهاي اختصاصي  -5-79جدول 
 بيمارستان بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني  بهداشتي كزامر

48 62 24 4 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 1392سالنامه آماري    فصل پنجم: بهداشت

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
293 

 4هيداتيك]  مورد جديد ابتال به كيست 7 تعداد، 1392سال  طي .به انسان است قابل انتقال از حيوان هاي از بيماري ديگر يكي هيداتيككيست بيماري 

نفر از بيماران  7بودند.  نفر مرد 2زن و از بيماران نفر  5. گزارش و شناسايي شد[ ، همگي ايرانينفر ساكن شهرستان ري 3نفر ساكن جنوب تهران و 

 داشت.نفر سابقه تماس با سگ  1سابقه مصرف سبزيجات و 

 1392در سال توسط دانشگاه هيداتيك  كيست  براي پيشگيري و مبارزه با بيماريشده  هاي ارائه  آموزش-5-80جدول 
 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف

 127 17 4 درماني بهداشتيمراجعين مراكز 

 57 6 3 هاي سالمت شهرداري مراجعين خانه

 93 4 4 رابطين بهداشتي

 12 3 5 بيماران و اطرافيان

 41 5 6 هاي بهداشت پرسنل پايگاه

 63 2 3 درماني بخش خصوصي  كاركنان بهداشتي

 25 1 2 مديران سالمت شهرداري

 408 38 28 مجموع

 

 1392هيداتيك در سال   بازديدها براي بررسي وضعيت بيماري كيست تعداد -5-81جدول 
 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني  بهداشتي كزامر نوع بازديد

 65 24 256 43 عمومي

 2 3 42 117 اختصاصي

 67 27 298 160 مجموع

 

نام پشه خداكي بده هنگدام تغذيده خدون      ه يك بيماري پوستي مشترك بين انسان و حيوان است كه از طريق نيش يك پشه آلوده به انگل ب سالكبيماري 

  .شود بيمار به انسان سالم منتقل مي

 1392سال  طيدانشگاه  پوششدر محدوده تحت  كسال ان مبتال به بيماريتعداد بيمار -5-82جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 مليت هاي سني گروه جنسيت

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

 13 10 3 3 2 4 1 3 0 9 4 تهران جنوب

 17 11 6 3 2 2 3 4 3 14 3 شهر ري

 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 شهر اسالم

 31 21 10 7 4 6 4 7 3 24 7 مجموع
 

، 1392طي سدال   يابد. ، به انسان انتقال ميآلودهگوسفند  و گاو يك بيماري ميكروبي واگيردار مشترك بين انسان و دام است كه از يا بروسلوز ب مالتت

 نفر بيمار مبتال به تب مالت در منطقه تحت پوشش دانشگاه گزارش شد. 42

 1392سال  طي دانشگاه پوششتب مالت در محدوده تحت  بيماران مبتال به تعداد -5-83جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 منبع آلودگي هاي سني گروه جنسيت

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

 14 2 0 4 3 1 1 1 0 4 2 تهران جنوب

 32 0 10 22 4 6 6 5 11 9 23 شهر ري

 4 0 0 4 1 0 2 1 0 2 2 شهر اسالم

 42 2 10 30 8 7 9 7 11 15 27 مجموع
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 1392سال  توسط دانشگاه طيتب مالت  براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي آموزشي توليد شده  بسته -5-84جدول 
 تعداد گروه هدف عنوان آموزشي بسته رديف

 80 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  تب مالتدستورالعمل  تابچهك 1

 754 درماني مراكز بهداشتي با بروسلوز آشنايي اطالعيه بهداشتي 2

 2500 درماني مراكز بهداشتيمراجعين  آشنايي با بيماري تب مالت پمفلت 3

 980 ها هاي بهداشت و بيمارستان خانه، ها پايگاه، درماني پرسنل مراكز بهداشتي هاي مشترك بيماري خبرنامه 4

 55 كارشناسان دستورالعمل جزوه آموزشي 5

 182 عموم مردم هاي مشترك]در حاشيه[ بيماري تقويم روميزي 6
 

 1392سال توسط دانشگاه طي تب مالت براي پيشگيري و مبارزه با شده  هاي ارائه  آموزش -5-85جدول 

 گروه هدف رديف
 تعداد

 جلسات

 مدتمجموع 

 [ساعت]آموزش

 كل

 گان]نفر[گيرند آموزش

 143 12 4 دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 180 7 5 غيردولتيبخش درماني  كاركنان بهداشتي 2

 186 8 8 بيماران و اطرافيان 3

 284 35 14 عموم مردم 4

 45 3 2 بهورزان 5

 12 4 2 كارشناسان ستادي 6

 140 7 3 متصديان تهيه و توزيع مواد لبني 7

 77 3 1 هاي سالمت شهرداري خانهمراجعين به  8

 1067 79 39 مجموع
 

 1392در سال توسط دانشگاه بيماري تب مالت  ارتباط بادر انجام شده بازديدهاي  -5-86جدول 
 ها آزمايشگاه واحدهاي ستادي بهداشت هاي خانهو  ها پايگاه درماني بهداشتي مراكز نوع بازديد

 65 24 256 43 عمومي

 117 2 45 117 اختصاصي

 182 26 301 160 مجموع
 

، 1392در سال شود. وسيله كنه منتقل مي دار حاد است كه بيشتر به تب دهنده يك بيماري خونريزي [CCH Fنگو]تب خونريزي دهنده كريمه ك

مراجعه و اقدامات تشخيصي و درماني  هاي تحت پوشش دانشگاه به بيمارستان خونريزي دهنده كريمه كنگو،بيماري تب به  كوكمش نفر بيمار 12تعداد 

 بده هداي بيشدتر    جهدت رسديدگي   بقيده، نفر سداكن منداطق تحدت پوشدش دانشدگاه بودندد و گدزارش         4در بين اين افراد، الزم جهت بيماران به عمل آمد. 

 .ارسال شد ي مسئولها دانشگاه

 1392سال  منطقه تحت پوشش دانشگاه طي شناسايي شده در تب خونريزي دهنده كريمه كنگوموارد بيماري  تعداد -5-87جدول 
 موارد محتمل وارد شده در پورت * ساكن در محدوده تحت پوشش بيماران كل بيماران شناسايي شده شبكه بهداشتي درماني

 2 6 10 جنوب تهران

 2 2 2 شهر ري

 0 0 0 شهر اسالم

 4 8 12 مجموع
 اند. اند و به عنوان مورد مثبت يا محتمل ثبت نشده هاي افتراقي گذاشته شده مورد تشخيص6مورد محتمل بوده و در پورت ثبت شد و  2جنوب تهران گزارش شده  كوكمورد مش10* از 

 بندي محتمل محسوب و در پورت وارد شده است. مورد در طبقه كشهر ري نيز ي كوكمورد مش2* از 

 ردند. كه فوت كمورد بيمار محتمل گزارش شد  2ن ساير مناطق يكمورد سا 12* از 
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 1392طي سال توسط دانشگاه  CCHFدر برنامه  به عمل آمده هاي گزارش هماهنگي -5-88جدول 

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

 165 ها با بيمارستان 32 ها هكبش ان سايرمدير

 112 هاي خصوصي ودولتي با آزمايشگاه 56 ارشناسان ستاديك

 بازديد ماهانه432  هاي خصوصي با مطب 19 ز بهداشتي درمانيكساي مراؤر

 21 انستيتو پاستور ايران 4 ستادمسئول اموردارويي 

 32 روزي هاي شبانه كلينيك 45 معاونت بهداشت

 13 با واحد بهداشت محيط
  

 5 عمومي روابط
  

 42 واحدهاي ستاد
  

 6 وزارت بهداشت
  

 5 زي دانشگاهكساختمان مر
  

 30 ساير
  

 

با اين بيماري  اقدامات الزم جهت مبارزه وگزارش شد در منطقه تحت پوشش دانشگاه  جنون گاويبه بيماري  كوكنفر بيمار مش كي، 1392در سال 

بستري بيمار در بيمارستان لقمان زمان . در طول شدا به بيماري مبتال شده و بعد از مراجعه به ايران بيماري شناسايي كشور آمريك. فرد دربه عمل آمد

و روان بيمارستان لقمان  در بخش اعصاب ويمعالج  كبار بازديد و مالقات با پزش كبار هماهنگي و ي 5ميل فرم بررسي بيمار كجهت هماهنگي و ت

 .شدثير و ارسال كز و بيمارستان تكجهت استفاده در مراز سوي دانشگاه، سري جزوه آموزشي بيماري  5صورت گرفت و 
 

 1392در سال توسط دانشگاه هاي به عمل آمده در خصوص جنون گاوي  هماهنگي -5-89جدول 
 تعداد بخشي هاي برون هماهنگي عنوان تعداد بخشي هاي درون هماهنگي عنوان

 5 بخش اعصاب وروان بيمارستان لقمان 6 معاونت بهداشت

 1 كپزش 7 زكارشناس زئونوز مراك

 8 نترل عفونت بيمارستان لقمانكارشناس ك 2 ارشناسان ستادك
 

ز كهاي ارسالي از مر سودان و نامهشور كگزارش نشد ولي با توجه به شيوع بيماري در  1392در سال  تب زردبيماري جديدي از خوشبختانه مورد

 توجه به اين مسئله در اولويت قرار گرفت. ،شوركننده به اين كسيناسيون افراد عزيمت كيد بر واكهاي واگير در خصوص تأ مديريت بيماري

از دام كه هيچكتهران گزارش شدز بهداشت جنوب كاز بيمارستان لقمان به مرتب شاليزار ]لپتوسپيروز[  به كوكبيمار مش نفر 2، 1392در طول سال 

شناسي انستيتو پاستور ايران ارسال شد. نتيجه آزمايش  نمونه تهيه و به بخش انگل نفر،ن محدوده تحت پوشش دانشگاه نبودند و از هر دو كسابيماران، 

 گزارش شد. مسئولهاي  بيماران به دانشگاه

 1392در سال  ( توسط دانشگاهلپتوسپيروزار )تب شاليزدر برنامه به عمل آمده  يها يهماهنگ -5-90جدول 
 تعداد بخشي هاي برون هماهنگي عنوان تعداد بخشي هاي درون هماهنگي عنوان

 3 انستيتو پاستور ايران 8 معاونت بهداشت

 3 معاونت بهداشت شهيد بهشتي 10 ز فرمانفرمائيانكارشناس زئونوز مرك

   5 نترل عفونت بيمارستان لقمانكارشناس ك
 

به سدياه زخدم    كوكمورد بيمار مش 1، 1392طي سال  وميكروبي قابل انتقال بين انسان و حيوان است  هاي بيمارييكي ديگر از  [Anthraسياه زخم ]

 مدرتبط بده دانشدگاه   اين فرد ساكن منطقه تحت پوشش دانشگاه نبود و گزارش آن جهت اقددالمات الزم  ه كز بهداشت جنوب تهران گزارش شد كبه مر

 برگزار شد.دانشگاه، ز بهداشتي درماني كارشناسان مراك نفر از 40 براي بيماري سياه زخم آشنايي و مبارزه با يارگاه آموزشك كرجاع گرديد. يا
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 رفتاري و مراكز مشاوره -هاي ويروسي بيماري

هاي رفتاري  ز مشاوره بيماريكمر 4به  1392ننده در سال ك نفر مراجعه 14111از ميان  بيماري ايدزنترل كاهش آسيب و كجهت پيشگيري، 

شهر( به  ز در اسالمكمر 1ز مشاوره در شهر ري و كمر 1ز بهداشت جنوب تهران و كهاي رفتاري در مر ز مشاوره بيماريكمر 2] تحت پوشش دانشگاه

  .گزارش شدنفر  250مثبت،  ارد جديد اچ آي ويتعداد مو 1392الزم ارائه شد. در سال   نفر مشاوره اختصاصي و به بقيه آموزش 3730

 1392ز( دانشگاه در سال كمر 4هاي رفتاري) ز مشاوره بيماريكمرا اطالعات -5-91جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 مجموع
 شهر ري شهر اسالم جنوب

 14111 1471 1535 11105 هاي رفتاري بيماري ز مشاورهكل مراجعين به مركتعداد 

 3730 1235 548 1947 مشاوره شده  افرادتعداد 

 250 22 32 196 موارد جديد اچ آي وي)تعداد مردان و زنان( 

 2982 141 156 2685 ز مشاورهكتعداد پرونده اچ آي وي مثبت در مر

 1312 61 34 1217 تحت درمان ضد رترو ويروسي بيماران تعداد

 161 16 28 117 اچ اي وي مثبت تحت درمان متادون  بيماران تعداد

 1199 106 93 1000 فعال  هاي ميانگين پرونده

 34 3 2 29 نياز به درمان سل در بيماران اچ آي وي مثبت 

 1594 364 29 1201 *اليزاتست تعداد 

 460 206 25 229 انجام شده  بالتينگ وسترنتست تعداد 

 8125 5438 432 2255 اندوم ارائه شده كتعداد 

 1259 285 330 644 تعداد سرنگ ارائه شده 

ينگ كه آزمايشي وسترن بالت از تست االيزاپس از مثبت شدن ، االيزاباشد. براي جلوگيري از نتايج مثبت كاذب در  مي ايدز ويژه تشخيص هب ،در خون ويروس يك آزمايش استاندارد براي كشف االيزاتست * 

 .شود براي تأييد استفاده مي شود، نسبتاً گران محسوب مي

 

 1392سال  هاي آموزشي و فرهنگي دانشگاه در خصوص بيماري ايدز طي فعاليت -5-92جدول 
 ]نفر[گيرنده تعداد آموزش تعداد جلسات گروه هدف

 299 10 ان(كارشناس وپزشك، اردانكپرسنل بهداشتي درماني)

 3747 65 عموم مردم

 12  2 بهورزان

 1092 26 رابطين بهداشتي

 93 5 ارشناسانك

 449  7 و فرهنگ سراها  ها مراجعين به خانه سالمت شهرداري

 4921 112 بهداشتي درماني زكمراجعين به مرا

 1131 15 ءآموزان مدارس و اوليا دانش
 

 1392در سال بيماري ايدز  براي پيشگيري و مبارزه با دانشگاهتوسط  شده عيو توز هيته يآموزش هاي بسته -5-93جدول 
 تعداد مواد آموزشي تهيه و توزيع شده

 8000 تهيه و توزيع پمفلت ايدز

 11950 پذير تحت پوشش ز ويژه زنان آسيبكز مشاوره و مركت مراكتراارت و كتهيه و توزيع 

 165 ايدزتوزيع شده با موضوع پوستر  تعداد

 بنر 3لمينت و  18 ز مشاوره كتهيه و نصب لمينت و بنر با مضمون شعار روز جهاني و معرفي مرا
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 1392در سال توسط دانشگاه آنفلوانزا  براي پيشگيري و مبارزه با بيماريشده  هاي ارائه  آموزش -5-94جدول 
 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 18350 200 350 مراجعين 1

 850 80 56 ها و اصناف كارگران مرغداري 2

 700 42 42 رابطين 3

 273 9 6 بهداشتي -ها پرسنل بيماري 4

 112 6 3 بهورزان 5

 176 12 24 جديدالورودپرسنل  6

 332 11 11 بخشي بين 7

 60 7 14 اطرافيان بيماران 8

 1748 13 25 آموزان دانش 9

 1200 250 500 ان و ماماهاي بخش خصوصيكپزش 10

 23801 630 1031 مجموع

 

 1392سال  طيتحت پوشش دانشگاه  منطقهدر  [ILIموارد شبه آنفلوانزا ] -5-95جدول 
 كل مراجعين به پزشكتعداد  به آنفلوانزا كوكتعداد موارد مش شبكه بهداشت و درمان

 6379 416 ريشهر 

 7603 713 جنوب تهران

 14691 286 شهر اسالم

 28673 1415 مجموع
 

 1392دانشگاه طي سال  پوشش( كشف شده در منطقه تحت ILIآنفلونزا )توزيع سني موارد شبه  -5-96جدول 
 مجموع سال به باال 65 سال 65الي  18 سال 18الي  2 سال 0-1

164 547 606 98 1415 
 

 1392سال  منطقه تحت پوشش دانشگاه طيدر  [ILIموارد مثبت شبه آنفلوانزا ] -5-97جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 هاي تعداد نمونه

 تهيه شده

 يها تعداد نمونه

 شده آزمايش

 تعداد موارد

 Bمثبت از نوع 

 تعداد موارد

 H3N2مثبت از نوع 

 2 0 122 129 شهر ري

 51 5 555 615 جنوب تهران

 3 0 44 50 شهر اسالم

 56 5 721 794 مجموع
 

 1392طي سالتوسط دانشگاه هاي پر خطر و در معرض خطر  سيناسيون آنفلوانزا انجام شده جهت گروهكوا -5-98جدول 
 شبكه بهداشت

 و درمان 

 پرسنل

 بهداشتي

 پرسنل درماني

 ها بيمارستان 

 بيماران خاص

 +HIVو 

 هاي پرسنل پايگاه

 اورژانس

 سالمندان و پرسنل و

 ها نين آسايشگاهكسا 

 پرسنل

 يكدامپزش

 نانكارك

 محيط زيست

 نيروي

 نظامي 
 مجموع ساير

 2500 655 100 35 63 140 - 262 825 420 شهر ري

 3500 - - - - 361 - 383 1880 876 جنوب تهران

 700 - - 3 16 180 7 403 58 33 شهر اسالم

 6700 655 100 38 79 681 7 1048 2763 1329 مجموع
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 1392در سال توسط دانشگاه آنفلوانزا  از بيماري هاي پيشگيري و مراقبت فعاليت -5-99جدول 

 عنوان
 تهيه و توزيع

 پمفلت

 بازديدهاي بهداشتي هاي آموزشي بسته

 مشترك مستقل جزوه تراكت پوستر

 190 5450 50 5000 500 13600 تعداد

 

 1392در سال توسط دانشگاه آنفلوانزا بيماري  پيشگيري از انجام شده در ارتباط بابازديدهاي -5-100جدول 

 نوع بازديد
 مراكز

 درماني بهداشتي

 يها پايگاه

 بهداشت 

 هاي خانه

 بهداشت 
 ها بيمارستان

 مطب

 پزشكان 

 فرودگاه

 امام خميني)ره( 

 بازديدهاي 

 بهداشت محيط
 ها آزمايشگاه

 1020 0 0 300 0 123 259 188 عمومي

 0 563 12 360 26 53 91 65 اختصاصي

 1020 563 12 660 26 176 350 253 مجموع

  

شهر،  الم در شهرستان اسالم467ماالريا در سطح دانشگاه ]الم  3393، مجموعاً 1392، در سال ماالريادر راستاي بيماريابي و تشخيص به هنگام موارد احتمالي 

مبتال به ماالريا  نفر بيمار 6الم نيز در شهرستان ري[ تهيه و آزمايش شد. اين امر منجر به شناسايي و كشف  880ز بهداشت جنوب تهران و كالم در مر2108

 ن صورت گرفت.كاطرافيان در حداقل زمان مم اقدامات درماني و مراقبت از كهساكن در محدود تحت پوشش دانشگاه شد 
 

 1392طي سال توسط دانشگاه بيماري ماالريا  در ارتباط با انجام شدهبازديدهاي  -5-101جدول 
 ها آزمايشگاه بهداشتهاي  خانه بهداشتي ها پايگاه درماني كزبهداشتيامر نوع بازديد

 6 24 256 43 عمومي

 7 15 23 84 اختصاصي

 13 39 279 127 مجموع
 

 1392شده در خصوص ماالريا در سال  هاي ارائه  آموزش -5-102جدول 
 گان]نفر[گيرند آموزشكل  [ساعت]آموزش مدتمجموع  تعداد جلسات گروه هدف رديف

 2130 16 6 ها پرسنل مبارزه با بيماري 1

 168 13 5 يرابطين بهداشت 2

 2745 69 48 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 92 22 22 بيماران و اطرافيان 4

 256 18 9 درماني پرسنل مراكز بهداشتي 5

 72 22 22 هاي بهداشت پرسنل خانه 6

 28 2 1 رابطين آزمايشگاهي 7

 120 3 3 آموزان دانش 8

 5611 165 116 مجموع

  

هاي  گروه در اسمير مثبت بروز سل زانيم نيشتريبتوسط مراكز دانشگاه گزارش و كشف شد.  سلبيماري مبتال به  نفر بيمار 453 ،1392طي سال 

درصد  59سال بوده و  40 مارانيب يسن انهيم .استدرصد  80مثبت  رياسم مارانيدرمان در ب تيموفق زانيم .مشاهده شد سال 24-50و سال به باال 65 يسن

 1384بود. از سال  4/7صد هزار نفر جمعيت كميزان بروز موارد جديد سل اسمير مثبت در هر ي د.ن+ گزارش شد2+ و 1با درجه مثبت بودن  مارانيب

 ايراني بودند.بيمار غير  16ه كاند  ثبت و تحت درمان قرار گرفته MDRنفر بيمار  40نون كتا
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 1392هاي آموزشي توليد شده توسط دانشگاه در خصوص سل و جذام در سال بسته -5-103جدول 
 تعداد بسته آموزشي رديف تعداد بسته آموزشي رديف

 124 جزوه راهنماي درمان بيمار 7 17 رساني اطالع بنر 1

 100 دي آموزشي سل سي 8 1000 پمفلت جذام 2

 28 شوري سلككتاب راهنماي  9 12000 پمفلت سل 3

 20 تاب سل و ايدزك 10 260 پوستر سل 4

 3000 گاهنامه سل و جذام 11 500 پوستر نظام مراقبت 5

 264 نترل عفونتكپوستر  12 21065 تراكت آموزشي 6
 

 1392سال درتوسط دانشگاه سل و جذام  هاي براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي ارائه شده  آموزش -5-104جدول 
 گان]نفر[گيرند آموزش كل [ساعت]آموزش مدتمجموع  گروه هدف رديف

 1236 263 و غيردولتي دولتيبخش درماني  پرسنل بهداشتي 1

 600 34 ها هاي سالمت شهرداري خانه 2

 2256 325 درماني مراجعين مراكز بهداشتي 3

 1853 726 بيماران و اطرافيان 4

 2783 24 آموزان دانشآموزان و اولياي  دانش 5

 139 6 بهورزان 6

 27 20 نيروهاي طرحي 7

 313 41 رابطين بهداشتي 8

 17 1 كودكمربيان مهدهاي  9

 9224 1440 مجموع

 

 1392هاي خلط در سال هاي محلي و كيفيت نمونه عملكرد آزمايشگاه -5-105جدول 

 ها تعداد نمونه شبكه بهداشت و درمان
 تعداد بيماران 

 به سل كوكمش
 ها كيفيت نمونه

 بيمار اسمير مثبت

 شناسايي شده 

 نسبت موارد اسمير مثبت 

 به سل كوكل موارد مشكبه 

 درصد 2/2 106 درصد مطلوب 88 4632 7025 جنوب

 درصد 1/4 74 درصد مطلوب 93 1775 4989 ري

 درصد 0/3 15 درصد مطلوب 90 491 1473 شهر اسالم

 درصد 8/2 195 درصدمطلوب 90 6898 13487 مجموع
 

  1392تا 1384از سال  مبتاليان به بيماري سل -5-106جدول 

 بيماران ثبت شده
 سال

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 208 212 250 269 155 188 171 134 155 سل ريوي اسمير مثبت

 3 9 10 26 14 5 1 7 4 عود

 47 69 60 90 60 57 47 57 50 سل ريوي اسمير منفي

 24 51 29 14 11 1 1 3 4 سل ريوي گسترده نامشخص

 151 154 159 118 102 91 92 68 56 سل خارج ريوي

 433 495 508 517 333 342 311 262 269 جديد و عود ل مواردك

 20 24 28 25 20 18 14 8 6 موارد درمان مجدد

MDR 1 0 6 1 2 15 9 4 2 
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 1392تا سال  1384از سال  در بيماران ثبت شده درمان مجدد بيماري سلوضعيت مقايسه -5-107جدول 
 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 بيماران ثبت شده

 2 1 4 3 1 1 0 2 1 درمان بعد از غيبت

 3 4 0 0 4 6 5 3 1 ست درمانكش

MDR-TB 1 0 6 1 2 15 9 4 2 

 13 15 15 7 13 10 3 3 3 ساير

 20 24 28 25 20 18 14 8 6 مجموع
 

 

 اخير سنواتطي  بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان شبكه بهداشت و درمان شهرري -5-108جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1383قبل از  سال

 0 0 3 4 18 10 9 6 1 1 9 تعداد
 

 

 

 هاي غير واگير بيماريپيشگيري و مبارزه با 
 

اهم اقدامات فعال هستند.  ي تهرانكدانشگاه علوم پزشتحت نظارت در محدوده  هاي غير واگير واحد مبارزه با بيماري 20و  ديابت واحد 20

 بوده است: زيربه شرح  1392سال تا پايان نترل بيماري ديابت كجهت پيشگيري و ، صورت گرفته توسط دانشگاه

 

 1392در سال  اقدامات دانشگاه در زمينه كنترل و پيشگيري ديابت-5-109جدول 

 تعداد موضوع

 10 مركز بهداشت جنوبتعداد واحدهاي ديابت 

 6 ريشهر شبكه بهداشت و درمان تعداد واحدهاي ديابت 

 4 شهر شبكه بهداشت و درمان اسالمتعداد واحدهاي ديابت 

 20 دانشگاه واحدهاي ديابت مجموع

 20 واگير غيرهاي  مبارزه با بيماريتعداد واحدهاي 

 نفر 950250 يسال شهر 30 يباال تيجمعبرآورد 

 درصد( 71/49نفر ) 15488 پرونده فعال موجود لكتعداد

 درصد( 65)نفر 20123 اند هانجام داد (HbA1Cه آزمايش )كتعداد بيماراني 

 درصد( 36) نفر 7170 [HbA1C< 7]اند داشتهه پاسخ مناسب به درمان كبيماراني تعداد 
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  [نفر و آمار تزايدي از اول برنامه 950250بر اساس جمعيت هدف ] 1392ديابت در انتهاي سال  موارد موجود و مورد انتظار از غربالگري -5-110جدول 

HbA1C 
 )فصلي(   شده انجام

 افراد مبتال به

 كلسترولمي هايپر

 افراد مبتال به

 گليسريدمي تري هايپر

 مبتال  افراد

 چاقي به

 داراي  افراد

 وزن اضافه

 داراي  بيماران

 االب فشارخون

 موجود بيماران

 قديم+جديد

 پره ديابتيك

 شده شناسايي

 غربالگري

 شده 
 عنوان

50 2/44 3/39 8/23 2/38 2/28 10 10 100 
 درصد

 مورد انتظار

55162 15318 15066 32274 21654 10812 30469 15312 126489 
 تعداد

 سال موجود 

1391 
4/20 1/12 9/11 5/25 1/17 5/35 1/24 1/12 3/13 

درصد 

 موجود 

20123 15894 15247 32553 21864 11181 31153 15767 133040 
 تعداد

 سال موجود 

1392 
9/42 9/11 5/11 5/24 4/16 9/35 4/23 9/11 0/14 

درصد 

 موجود 
 

 

 1392برنامه ديابت در سال در  به عمل آمده هاي هماهنگيگزارش -5-111جدول 
 تعداد عناوين هماهنگي هاي برون بخشي تعداد عناوين هماهنگي هاي درون بخشي

 9 بيمارستان 53 ها مديران شبكه

 104 آزمايشگاه خصوصي ودولتي 56 كارشناسان ستادي

 20 هاي خصوصي با مطب 123 ساي مراكز بهداشتي درمانيؤر

 8 ها شهرداري 43 كارشناسان مسئول آزمايشگاهبا 

 7 ساير 15 بهداشت خانواده 

 148 مجموع  16 واحد گسترش 

 109 واحد امور عمومي
  

 5 واحد نظارت بر درمان 
  

 70 ساير 
  

 490 مجموع
  

 

 1392سال  توسط دانشگاه طي ابتيد به عمل آمده در برنامهي بانيات و پشتكتدار -5-112جدول 

 )ريال( هاي جذب نيروي انساني هزينه )ريال( هاي آموزشي، نظارتي هزينه )ريال( هاي غير مصرفي هزينه )ريال( هاي مصرفي هزينه

 هزينه عنوان هزينه عنوان هزينه عنوان ههزين عنوان

 56000000 اياب وذهاب 51250000 تأمين تجهيزات اداري 263779210 تأمين تجهيزات اداري
 عقد قرار داد

 با پيمانكاران ديابت 
9705185000 

 11400000 برگزاري كالس  100000000 تجهيزات آزمايشگاهي 309000000 نگهداري
 عقد قرارداد با

 هاي خصوصي آزمايشگاه
1040000000 

 0 -  10000000 برگزاري همايش   0 -  75150000 ساير

 10745185000 -  77400000 -  151250000 -  647929210 جمع كل
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 1392سال در برنامه ديابت در  دانشگاه آموزشيرد كعمل -5-113جدول 

 تعداد آموزش گيرنده مدت آموزش)ساعت( شيوه آموزش گروه هدف

 725 224 سخنراني كارشناس وپزشكان(،پرسنل بهداشتي درماني )كاردان

 513 8 سخنراني كاركنان بهداشتي درماني غيردولتي

 16123 2292 كالس آموزشي اطرافيان بيماران و

 12275 1483 چهره به چهره عموم مردم

 189 16 چهره به چهره بهورزان

 169 9 كالس آموزشي رابطين بهداشتي

 50 2 كالس آموزشي كارشناسان ستادي

 30 1 كالس آموزشي متصديان تهيه و توزيع مواد لبني

 0 0 - ها سالمت شهرداريمراجعين به خانه 

 30074 4035 - مجموع

 

 1392سال طي توسط دانشگاه در برنامه ديابتثير و توزيع شده كآموزشي ت هاي بسته -5-114جدول 

 توزيع  )تعداد برگ(ثيركت گروه هدف عنوان بسته آموزشي

 288 218 انكپزش راهنماي درمان بيماران ديابتي و راهنماي درمان فشارخون تابچهك

 5000 8000 عموم مردم وبيماران ديابتي براي خود مراقبتي   هاي ديابت و سطح دوم  واحد  اطالعيه

 12000 11000 عموم مردم وبيماران ديابتي براي خود مراقبتي  ديابت  پمفلت

 2324 2324 هاي بهداشت  خانه -زكمرا-گانه ديابت  4واحدهاي  و راهنماي تزريق انسولين shepآموزش  CDجزوه آموزشي و 

 193095 182965 پرسنل واحد غير واگير و آزمايشگاه دستورالعمل اجرايي ديابت)بهداشت و درمان( ساير

 212707 204507 مجموع

 

 1392در سال  ابتيبرنامه ددر  بازديدهاي عموميتعداد ، پايش ونظارت -5-115جدول 

 آزمايشگاه واحد ستادي ز بهداشتي درمانيكمر خانه بهداشت )دفعات بازديد(پايگاه بهداشتي

309 330 269 6 60 

 

 1392در سال  ابتيبرنامه ددر  بازديدهاي اختصاصي عمومي، پايش ونظارت -5-116جدول 
 آزمايشگاه واحد ستادي ز بهداشتي درمانيكمر خانه بهداشت )دفعات بازديد(پايگاه بهداشتي

105 226 201 1 61 

 

 :فشارخون
 

 1392ماهه دوم سال  شش دانشگاه طيتحت پوشش روستايي  منطقهدر  فشارخون يمارينترل بكو  يريشگيبرنامه پ هاي فعاليت-5-117جدول 

 يتجنس
 تعداد افراد

 غربالگري شده

 BMIتعداد افراد با 

 30بيشتر از 
 سابقه مصرف دخانيات

 نتيجه غربالگري

 بيمار قديمي بيمار جديد سالم

 345 14 978 12 571 1352 زن

 123 5 326 83 93 423 مرد

 468 19 1304 95 664 1775 مجموع
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 :تاالسمي
 1392طي سال  توسط دانشگاه خصوص تاالسمي در انجام شدهبازديدهاي -5-118جدول 

 مجموع ها بيمارستان و آزمايشگاه درماني كز بهداشتيامر پايگاه بهداشتي  خانه بهداشت  نوع بازديد

 1005 529 164 256 56 عمومي

 68 20 17 25 6 اختصاصي

 1073 549 181 281 62 مجموع
 

 

 1392هاي ارائه شده در خصوص برنامه تاالسمي طي سال  آموزش-5-119جدول 
 گيرندگان كل آموزش مجموع مدت آموزش]ساعت[ گروه هدف رديف

 8 2 هاي جديد  پرسنل پايگاه 1

 32 18 پرسنل جديدالورود  2

 415 32 هاي بهداشت  ها وخانه پرسنل ستاد، مراكز و پايگاه 3

 60 8 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي 4

 564 33 رابطين بهداشتي  5

 6269 164 آموزان  دانش 6

 882 31 آموزان  والدين دانش 7

 22488 766 داوطلبين ازدواج  8

 231 231 مشاوره زوجين تحت مراقبت  9

 67 13 بيماران و اطرافيانمشاوره خانواده  10

 2808 280 مراجعين مراكز بهداشتي درماني  11

 13532 28 نفر چهره به چهره( 12817عموم مردم ) 12

 53 3 دانشجويان و مربيان 13

 511 32 ها  سراها و ساير بخش هاي سالمت و مساجد و فرهنگ خانه 14

 67 3 مددجويان كميته امداد  15

 628 8 ساير  16

 48615 1652 مجموع
 

 1392طي سال  توسط دانشگاه تاالسمي براي آشنايي و مبارزه با بيماريهاي آموزشي توليد و توزيع شده  بسته -5-120جدول 
 تعداد گروه هدف عنوان بسته آموزشي رديف

 2500 آموزان، مراجعين، زوجين در آستانه ازدواج  دانش  تاالسمي  پمفلت 1

 100 پرسنل مراكز تاالسمي جزوه آموزشي  2

 3 پرسنل مراكز تاالسمي دستورالعمل  3

 8 عموم مردم تاالسمي بيليورد 4

 400 عموم مردم تاالسمي  تراكت 5

 32 ها مراكز مشاوره، پايگاه دستورالعمل تاالسمي كتابچه 6

 0 هاي سالمت و... ها، خانه مراكز، دفترخانه تاالسمي پوستر 7

 300 پرسنل مراكز و ساير ادارات  غيرواگير خبرنامه  8

 0 مراجعين تاالسمي دفترچه 9

 500 مراجعين تاالسمي اطالعيه 10

 60 پزشكان و ماماهاي بخش خصوصي تاالسمي پيامك اطالع رساني  11

 606 مراكز تاالسمي هاي برنامه و دفاتر فرم 12

 4509 مجموع
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 1392هماهنگي در خصوص بيماري تاالسمي طي سال  -5-121جدول 

 تعداد عناوين هماهنگي برون بخشي تعداد عناوين هماهنگي درون بخشي

 6 بيمارستان 2 هكمديران شب

 2 هاي خصوصي و دولتي آزمايشگاه 20 ز بهداشتي درمانيكرؤساي مرا

 5 آموزش وپرورش 59 هاي ستاديواحد

 14 دفاتر ازدواج  17 كژنتي مركز مشاوره

 90 مطب خصوصي 7 ارشناسان مسئول آزمايشگاهك

 16 ساير، نقليه 6 امور عمومي

 3 ميته تاالسمي ك 40 مدارس

 287 مجموع

 

 

 در دانشگاه: رهاي غيرواگي عوامل خطر بيمارياز نظام مراقبت 
 

 

 1392در سال  ريرواگيهاي غ نظام مراقبت عوامل خطر بيماريدر  اقدامات صورت گرفته -5-122جدول 

 تعداد جلسات اقدام صورت گرفته

 3 ي شهيد بهشتيكدانشگاه علوم پزش

 2 ز تحقيقات غددكمر

 3 اداره غيرواگير، ها ز مديريت بيماريكمر

 3 اپيدميولوژيست

 10 ها گروه بيماري

 3 چاپخانه
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 1392سالنامه آماري    فصل پنجم: بهداشت
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 هاي مردمي، پزشكان طرحي مشاركت

 اشتغال و آموزش بهورزان
 

 

 1392هاي مردمي توسط دانشگاه طي سال  عملكرد برنامه داوطلبان سالمت در جلب مشاركت -5-123جدول 

 موضوع
 شبكه بهداشت و درمان

 شهر ري جنوب تهران شهر اسالم

 1213 1819 1131 تعداد داوطلبان سالمت در مناطق شهري و روستايي

 973 3433 1956 هاي آموزش در محله برگزار شده توسط داوطلبان سالمت السكتعداد 

 12104 29260 20476 هاي آموزش در محله السكگيرندگان  تعداد آموزش

 74 7/53 6/91 درصد پوشش خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمت

 356 842 242 هاي برگزار شده توسط داوطلبان متخصص تعداد كالس

 6146 8868 4798 ديدگان توسط داوطلبان متخصص تعداد آموزش

 330 559 163 اري خود را آغاز نمودندكه همكتعداد داوطلباني 

 43 273 73 اري نمودندكه قطع همكتعداد داوطلباني 

 

 اند. ارائه خدمت نموده، بهداشت جنوب تهرانز كري و مر، شهر هاي بهداشتي و درماني اسالم هكدر سطح شب، 1392سال  نفر پزشك طرحي در 34
 

 1392ز بهداشت جنوب در سال كمر، ري، شهر هاي بهداشتي درماني اسالم هكپزشكان طرحي در سطح شب -5-124جدول 
 مجموع طرحي كدندانپزش داروساز طرحي عمومي طرحي كپزش

12 9 13 34 

 
، ها و شروع به كار آن 28/11/1392آموز بهورزي)ديپلم( در تاريخ  نفر دانش 5التحصيلي  فارغ، نفر دانش آموز پايه دوم بهورزي )ديپلم( 5آموزش 

نيازسنجي آموزشي از بهورزان جهت تعيين و  و ادامه آموزش آنان 18/6/1392اتباع افاغنه( از تاريخ  –نفر دانش آموز بهورزي )ديپلم  20آموزش 

هاي بهداشت در  ، از جمله اقدامات دانشگاه براي آموزش بهورز براي خانههاي بهداشت شاغل در خانههاي بازآموزي براي بهورزان  هاي دوره سرفصل

 بوده است. 1392سال 

 1392بازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي در سال -5-125جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 تعداد خانه

 بهداشت فعال 

 تعداد

 بهورزان

 شاغل

 زاني كه در جلسات گروهي بازآموزيحجم آموزش بهور

 ساعت(-اند )نفر شركت نموده

 مجموع زمستان پاييز تابستان بهار

 1998 474 568 384 572 51 26 شهر ري

 3090 750 840 900 600 32 16 شهر اسالم

 437 94 136 112 95 10 3 جنوب تهران

 5525 1318 1544 1396 1267 93 45 مجموع
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 ثبت مرگ و مير
 

 

 1392اقدامات انجام شده جهت برنامه ثبت مرگ و مير در سال  -5-126جدول 

 تعداد موضوع

 مورد 3 سمينار آموزشي

 نفر 103 ان آموزش ديدهكپزش

 عدد 17000 هاي فوت خام تحويل داده شده گواهي

 

 

 1392هاي بهداشت و درمان دانشگاه طي سال  شبكهمرگ و ميرهاي ثبت شده كودكان زير يك و پنج سال در  -5-127جدول 

 شبكه

 بهداشت و درمان 

 سال 5ان زير كودكمرگ و مير سال 1ان زيركودكمرگ ومير

 روستا شهر روستا شهر

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 0 0 22 21 1 0 15 15 جنوب تهران

 6 2 15 13 4 2 10 9 شهر ري

 3 2 9 8 2 2 5 6 شهر اسالم

 9 4 46 42 7 4 30 30 مجموع

 

 

 1392هاي بهداشت و درمان دانشگاه طي سال  هاي سني خاص در شبكه مرگ و ميرهاي ثبت شده در گروه -5-128جدول 

 شبكه 

 بهداشت و درمان

 كل مرگ و مير
 مرده بدنياآمده

 هفته 22بعد از 

 مرگ و مير

 نوزادان

 روز 28زير

 مرگ و مير مادران به علت عوارض

 حاملگي و زايمان

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 15-59

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 60-70

 مرگ و مير

 گروه سني

 سال 60باالي 

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

 54 202 12 75 38 130 0 0 2 3 1 4 100 355 شهر اسالم

 17 652 3 171 10 259 1 1 1 13 0 3 28 956 جنوب تهران

 127 236 33 80 83 101 0 0 3 5 1 7 220 376 شهر ري

 198 1090 48 326 131 490 1 1 6 21 2 14 348 1687 مجموع
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 كاربهداشت سالمت محيط و 
 عبارتند از: 1392سال  طي بهداشت محيط دانشگاه در حوزه يها فعاليتاهم اقدامات آموزشي و 

 مورد 25ها:  بازديد اعتبار بخشي بيمارستان .1

 مورد 55ها:  بازديد كنترلي بيمارستان .2

 جلسه 2ها:  جلسات هماهنگي و آموزشي كارشناسان بهداشت محيط بيمارستان .3

 جلسه 6: محيط زيست و شوراي شهر( ،)استانداريشركت در جلسات مديريت پسماند  .4

اي با موضوع سامانه  كارگاه يك روزه براي كارشناسان محيط و حرفه 2برگزاري  .5

 جامع بازرسي 

قانون مواد خوردني،  13جلسه ماهانه براي آموزش اصالحيه ماده  3برگزاري  .6

 هاي بهداشت و درمان آشاميدني، آرايشي و بهداشتي شبكه

اي  يط و حرفهجلسه هماهنگي، آموزشي با كارشناسان مسئول مح 11برگزاري  .7

 هاي بهداشت و درمان شبكه

هاي بهداشت و  كميته علمي و پژوهشي با حضور نمايندگان شبكه 11برگزاري  .8

 درمان

هاي منتقله از آب و  همايش كشوري با موضوع بيماري 2شركت در  .9

 غذا و موضوع سامانه جامع بازرسي

مورد شكايت واصله از طريق ستاد مديريت  2074پيگيري و بررسي  .10

 ( 1490ارتباطات مردمي )سامانه 

جلسه كميته باليا و حوادث طبيعي و شرايط اظطرار با  10برگزاري  .11

 هاي بهداشت و درمان حضور نمايندگان شبكه

 تجهيز و تكميل تيم عملياتي بهداشت محيط  .12

احد واكنش سريع در هنگام پيگيري براي تجهيز ملزومات تيم و .13

 وقوع باليا و شرايط اضطرار

ها  شركت تيم بهداشت محيط دانشگاه در مانور كشوري ستاد فوريت .14

 در سنندج

نظارت در منطقه تحت ، نفر متصدي و كارگر 58203با عمومي  اماكنتوزيع و فروش مواد غذايي و ، مركز تهيه 30407در حوزه بهداشت محيط بيش از 

  است. صادر شدهمعتبر  يارت بهداشتك ها آننفر از  43006 براي، فعال هستند كه از طرف دانشگاه، دانشگاه
 

 1392طي سال بهداشت محيط در حوزه دانشگاه گزارش عملكرد فصلي  -5-129جدول  

 فصل

 تعداد بازديدهاي انجام شده
 تعداد متخلفين

 معرفي شده به دادگاه

 تعداد

 پيشنهاد تعطيلي

 تعداد

 تعطيل شدهمحل 

 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 59 4 59 79 614 209 726 2841 16063 بهار

 1 49 3 69 66 904 283 151 3393 17437 تابستان

 0 61 1 124 43 663 176 1104 2428 14747 پائيز

 4 77 3 92 136 1238 299 243 3518 14859 زمستان

 6 246 11 344 324 3419 967 2224 12180 63106 مجموع

 

 1392طي سال  بهداشت محيطدر حوزه  دانشگاهگزارش عملكرد فصلي  -5-129جدول ادامه 

 فصل 

 تعداد افراد

 معرفي شده به

 پزشك و آزمايشگاه

 تعداد كارت

 معاينه بهداشتي

 صادر شده

 هاي بررسي شده تعداد استعالم تعداد كلرسنجي انجام شده

 صالحيت صدور عدم صدور صالحيت كل صفر نامطلوب مطلوب

 317 391 11939 75 109 11755 11494 13517 بهار

 374 508 12101 102 213 11786 13259 14744 تابستان

 320 454 8730 85 238 8407 12568 14919 پائيز

 471 492 7935 67 200 7658 14791 14872 زمستان

 1482 1845 40705 329 760 39606 52112 58052 مجموع
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 1392طي سال بهداشت محيط دانشگاه در حوزه گزارش عملكرد فصلي -5-129جدول ادامه 

 فصل
 تعداد نفرآموزش هاي آموزش بهداشت تشكيل شده كالس

 چهره به چهره

 رسيدگي

 به شكايات

 موارد پيگيري در خصوص بهسازي

 آشاميدنيسازي آب  و سالم

موارد پيگيري در خصوص 

 كننده تعداد شركت تعدادكالس دفع بهداشتي فاضالب و زباله

 40 37 590 27556 3501 248 بهار

 81 76 791 28495 2808 249 تابستان

 56 82 589 26498 3457 321 پائيز

 49 66 347 26027 4236 413 زمستان

 226 261 2317 108576 14002 1231 مجموع

 

 1392سال  طيآشاميدني مناطق تحت نظارت دانشگاه برداري از آب  نمونه -5-130جدول 

 دوره زماني

 مناطق روستايي مناطق شهري

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

 كل نامطلوب مطلوب كل نامطلوب مطلوب

 510 0 510 1975 3 1972 شش ماهه اول

 442 2 444 1456 4 1452 شش ماهه دوم

 960 2 957 3431 7 3424 مجموع

 

 1392سالطي  در مناطق تحت نظارت دانشگاه كشي كشي شهري وروستاهاي داراي آب لوله شبكه لوله كنترل آب آشاميدني در-5-131جدول 

 نوع مناطق
 تعداد موارد

 ارزيابي شيميايي نمونه آزمايش ميكروبي آب كلرسنجي

 266 3431 18969 شهري

 98 960 21736 روستايي

 364 4391 40705 مجموع

 

 1392سالطي  ي فعال در مناطق تحت نظارت دانشگاهبازديد و كنترل آب استخرهاي شنا -5-132جدول 
 هاي هتروتروف تريكبا كليفرم گرماپاي آزمايش كدورت PH كلرسنجي سرانه بازديد از هر استخر تعداد بازديد تعداد استخر فصل

 0 111 94 137 176 19/1 74 62 بهار

 75 165 161 249 267 92/1 131 68 تابستان

 116 146 129 181 181 17/1 81 69 پائيز

 54 117 105 176 177 36/1 94 69 زمستان

 245 539 489 743 801 67/5 380 67 مجموع

 

 1392نتايج طرح كنترل آب آشاميدني در مناطق تحت نظارت دانشگاه طي سال -5-133جدول 
 

 

  

 كلر سنجي از

 آب آشاميدني

 برداري جهت نمونه

 آزمايش ميكروبي

 كلر سنجي

 استخرهاي شنا
 هاي برداري نمونه

 ميكروبي 

 موارد نامطلوب 

 و هاي آبي استخرهاي شنا، تفريحگاه

 موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد موارد نامطلوب كل موارد هاي طبيعي  شناگاه

4740 61 78 26 116 34 14 0 
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 1392سالنامه آماري    فصل پنجم: بهداشت

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 1392از شير مدارس طي سال  برداري نمونهگزارش نتايج  -5-134جدول 

 تعداد مدارس

 ننده شيركتوزيع 

 تعداد بازديد و

 نظارت بر 

 مدارسشير  

 تعداد موارد 

 رعايت زنجيره

 سرد 

 تعداد موارد ن محل نگهداري شير 

 مونه برداري 

 مدارساز شير 

 تعداد موارد 

 به فساد كوكمش

 طبق نظر آزمايشگاه 

 تعداد مدارس داراي

 محل نگهداري شير

 تعداد موارد

 بهداشتي 

 تعداد موارد

 غير بهداشتي 

745 116 44 28 3 25 65 7 

 

1392طي سال  رمضانمبارك در ماه  يبهداشت ينترل و بازرسك-5-135جدول   
 مقدار ، تعداد عنوان فعاليت

 5529 بازديد از مراكز و اماكن عمومي

 408 ها بازديد از مساجد و حسينيه

 412 باميهبازديد از مراكز توليد و توزيع زولبيا و 

 13 كارت بهداشت صادره براي خادمين مساجد

 1 ليتر(، مقدار مواد گندزداي توزيع شده )كيلوگرم

 344 موارد معرفي به مراجع قضايي

 موارد تعطيلي موقت
 8 مراكز و اماكن عمومي

 14 هاي غير مجاز توليد زولبيا و باميه كارگاه

 يلوگرمكمقدار مواد غذايي معدوم شده به 
 961 كل موارد

 14 مقدار ساالد و سبزي معدوم شده

 از مواد غذايي برداري نمونه

 59 قابل مصرف

 71 غير قابل مصرف

 130 كل

 از زولبيا و باميه برداري نمونهموارد 

 10 قابل مصرف

 45 غير قابل مصرف

 55 كل

 35 مقدار زولبيا و باميه معدوم شده)كيلوگرم(

 252 شكايات بهداشتيموارد رسيدگي به 

 

مصوبه مجلس شوراي  ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت24ي موضوع ماده )ها تعرفهاز محل  هزار ريال 3240950در مجموع ، 1392طي سال 

 وصول شد. زيربه شرح جداول ، اسالمي

 1392طي سال  دولت يازمقررات مال يم بخشيتنظ قانون 24موضوع ماده كارت صالحيت بهداشتي معاينه پزشكي  يها تعرفه -5-136جدول 
 جريمه تمديد صدور فصل

 بهار
 62 5898 5596 تعداد

 31000 294900 279800 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 108 7129 6129 تعداد

 54000 356450 306450 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 172 6045 6523 تعداد

 86000 302250 326150 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 263 10045 4246 تعداد

 131500 527250 212300 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 605 29117 22494 تعداد

 302500 1480850 1124700 مبلغ )هزار ريال(



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 فصل پنجم: بهداشت   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 310 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

ها  آرايشي و بهداشتي و آرايشگاه، مواد خوردني آشاميدني كوچكهاي  ز عرضه مواد غذايي و فروشگاهكهاي كارت صالحيت بهداشتي مرا تعرفه -5-137جدول 

 1392قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال  24موضوع ماده 
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 11 38 201 تعداد

 1650 5700 30150 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 5 112 230 تعداد

 750 16800 34500 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 3 17 287 تعداد

 450 2550 43050 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 4 16 322 تعداد

 600 2400 48300 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 23 183 1040 تعداد

 3450 27450 156000 مبلغ )هزار ريال(

 

 24آرايشي و بهداشتي موضوع ماده ، آشاميدني، ماشينهاي حمل و نقل مواد خوردني، ز داراي محل طبخكهاي كارت صالحيت بهداشتي مرا تعرفه -5-138جدول 

 1392قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال 
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 5 22 84 تعداد

 1000 4400 16800 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 6 47 79 تعداد

 1200 9400 15800 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 4 14 108 تعداد

 800 2800 21600 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 2 15 115 تعداد

 400 3000 23000 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 17 98 386 تعداد

 3400 19600 77200 مبلغ )هزار ريال(

 

ها و  مسافرخانه، غذايي اي مواد هاي بزرگ و زنجيره هاي تفريحي و بين راهي و فروشگاه مجموعه، ها متل، ها هاي كارت صالحيت بهداشتي هتل تعرفه -5-139جدول 

 1392قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال  24ن عمومي موضوع ماده كساير اما
 انتقال تمديد صدور فصل

 بهار
 1 8 20 تعداد

 300 2400 6000 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 3 14 11 تعداد

 900 4200 3300 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 0 3 18 تعداد

 0 900 5400 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 1 5 12 تعداد

 300 1500 3600 مبلغ )هزار ريال(

 مجموع
 5 30 61 تعداد

 1500 9000 18300 مبلغ )هزار ريال(

 



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 1392سالنامه آماري    فصل پنجم: بهداشت

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 ن مشابهكز و اماكها و مرا شتارگاهكهاي كارت صالحيت بهداشتي  تعرفه -5-140جدول 

 1392مالي دولت طي سال  قانون تنظيم بخشي ازمقررات 24موضوع ماده 
 صدور موضوع

 1 تعداد

 5000 مبلغ )هزار ريال(

 

 

هاي خدماتي  تكشر، يكهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ويژه پزش تكشر، هاي بهداشتي اصناف هاي صدور پروانه فعاليت آموزشگاه تعرفه -5-141جدول 

 1392قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت طي سال  24ها و مؤسسات موضوع ماده  تكمبارزه با آفات خانگي و جوندگان موذي و ساير شر
 تمديد صدور فصل

 بهار
 1 0 تعداد

 1000 0 مبلغ )هزار ريال(

 تابستان
 3 0 تعداد

 3000 0 مبلغ )هزار ريال(

 پاييز
 2 2 تعداد

 2000 2000 مبلغ )هزار ريال(

 زمستان
 1 3 تعداد

 1000 3000 ريال(مبلغ )هزار 

 مجموع
 7 5 تعداد

 7000 5000 مبلغ )هزار ريال(

 

  



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 فصل پنجم: بهداشت   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 312 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 در منطقه تحت پوشش دانشگاه هاي بهداشت محيط شاخص
 

 1392دانشگاه در سال  در منطقه تحت نظارتط يبهداشت مح هاي شاخص-5-142جدول 

 عنوان
 1392سال  1391سال 1390سال 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 31295 100 17198 100 16849 71/99 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

 31220 76/99 17198 100 1689 71/99 باشند خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي

 60 19/0 59 3/0 98 58/0 كنند ميخانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كلرينه نمودن تأمين 

 30713 14/98 16622 6/96 168980 93/95 خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

 31137 50/99 16874 1/98 16702 84/98 كنند آوري مي خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

 191 17/93 237 4/81 217 97/78 كنند آوري مي روش بهداشتي جمعخانوارهاي روستايي كه فضوالت حيواني را به 

 4521 72/83 4347 7/81 4612 44/84 ن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)شهري(كاما

 206 58/63 186 6/61 222 53/82 ن عمومي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)روستايي(كاما

 18193 92/78 18808 34/78 19653 87/80 و بهداشتي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)شهري( ز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكيكمرا

 1132 40/69 1257 4/79 1239 04/80 ز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي وبهداشتي داراي معيار بهداشتي و بهسازي)روستايي(كمرا

 39788 40/73 40118 9/76 41215 58/75 )شهري(كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر 

 3218 95/79 3218 80 3409 28/84 داراي كارت معاينه پزشكي معتبر )روستايي( اماكن كاركنان مراكز و

 110 95/63 129 3/85 490 80/14 ط مطلوب هستند)شهري(يمراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرا

 25 98/60 25 61 46 44/41 ط مطلوب هستند)روستايي(يدرماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرامراكز بهداشتي 

 35 100 45 100 44 100 ها مطلوب است هايي كه آب مصرفي آن بيمارستان

 15 86/42 43 5/95 30 19/68 ها مطلوب است آن هآوري زبال هايي كه جمع بيمارستان

 29 86/82 38 4/84 37 09/84 دفع مطلوب فاضالب دارند آوري و هايي كه جمع بيمارستان

 30 71/85 36 80 33 75 ستاها مطلوب  آن ههايي كه رختشويخان بيمارستان

 29 86/82 38 4/84 41 18/93 ها مطلوب است هايي كه آشپزخانه آن بيمارستان

 132 41/90 134 97 75 10/64 حفاظتي مطلوب شرايطدر پزشكي داراي  ساز مراكز كاربرد پرتوهاي يون

 3424 80/99 3410 56/99 4195 55/99 هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته شده است)شهري( نمونه

 552 64/99 1575 87/99 1059 15/98 هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناخته شده است)روستايي( نمونه

 

 مصرفي:كنترل نان و نمك 

 

 1392طي سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه هاي مجاز در سطح توزيع  كاز نم برداري نمونهنتايج  -5-143جدول 
  و درجه خلوص مطلوب دي يتعداد دارا درجه خلوص مطلوب  يتعداد دارا مطلوب  ديُ يتعداد دارا  كتعداد نمونه نم شبكه بهداشت و درمان 

 25 27 28 29 جنوب تهران

 49 52 50 54 شهر ري

 26 25 31 33 شهر اسالم

 100 104 109 116 مجموع

 21/86 65/89 96/93 - درصد
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 1392طي سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه مصرف سنج در سطح  ديت يكتوسط  كنم يسنج ديُج ينتا -5-144جدول 

 اماكن
 تعداد مراكز

 موجود 

 تعداد 

 بازديد 

 يتعداد موارد

 كه نمك يددار بوده 

 تصفيه شده يا

 شستشو شده نبوده 

 تعداد موارد

 ديفاقد  كنم 

 0 0 24 24 24 بيمارستان

 30 20 1051 1111 1091 رستوران و اماكن بين راهي 

 38 118 3738 3894 3263 غيره(كبابي و ، قهوه خانه، پيتزا، اغذيه فروشي)ساندويج

مراكز ، ها زندان، ها خانهسرباز هاي بوفهسلف سرويس و ، غذاخوري

 نظامي و انتظامي
118 39 39 0 0 

 7 8 266 281 290 ها خانهها و كار كارگاه هاي بوفهسلف سرويس و ، غذاخوري

 3 8 196 207 174 مراكز توانبخشي و آسايشگاه سالمندان، روستا مهد، مهدكودك

 4 32 940 976 798 ها دانشگاهمدارس شبانه روزي و ، مراكز آموزشي، هاي مدارس بوفه

 0 0 65 65 60 ها دانشگاهها و  سازمان، سلف سرويس ادارات

 43 27 511 581 417 مراكز طبخ و توزيع غذا )مراكز فاقد محل سرو(

 125 213 6830 7178 6235 مجموع

 7/1 0/3 2/95 1/115 - درصد

 
 1392سالطي نمك  نان سنتي از نظر مصرف جوش شيرين و هاي نمونهبر روي  توسط دانشگاه انجام گرفته هاي نتايج آزمايش -5-145جدول 

 مجموع يروستائ يشهر موضوع

  برداري نمونهتعداد موارد 

 186 29 157 لواش

 66 12 54 تافتون

 16 1 15 سنگك

 بربري
 196 35 161 نان

 163 37 126 رومال

 627 114 513 مجموع

 تعداد مواردي كه جواب آزمايش نشان دهنده

 جوش شيرين در نان بوده است مصرف

 134 16 118 لواش

 45 10 35 تافتون

 0 0 0 سنگك

 بربري
 46 6 40 نان

 108 29 79 رومال

 مجموع
242 

 (درصد 2/47)

61 

 (درصد 5/53)

303 

 (درصد 3/48)

 تعداد مواردي كه داراي نمك 

 اند بوده (درصد 3/2)بيش از حد مجاز

 16 3 13 لواش

 3 0 3 تافتون

 0 0 0 سنگك

 19 2 17 بربري

 مجموع
33 

 (درصد 4/6)

5 

 (درصد 4/4)

38 

 (درصد 1/6)
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 1392طي سال توسط دانشگاه  استاندارد عالمت و ساخت پروانه بدون و تصفيه غير خوراكي هاي نمك فروش و عرضه، توليد از جلوگيري -5-146جدول 
 تعداد موضوع

 هاي مرتبط مكاتبه با سازمان
 13 مكاتبات انجام شده با دستگاه قضايي

 2 مكاتبات انجام شده با معاونت غذا و دارو

 7 تشكيل شده جلسات هاي مرتبط موضوع تشكيل جلسات هماهنگي با نمايندگان سازمان

 3 مكاتبات انجام شده دستورالعمل به واحدهاي زير مجموعه و مجامع امور صنفي ابالغ

 موارد اطالع رساني و آموزشي

 58 پوسترهاي توزيع شده

 1158 هاي توزيع شده پمفلت

 505 رسانه ها و نشريات محلي)روزنامه همشهري(، دفعات اطالع رساني از صدا وسيما

 تعداد مراكز عرضه نمك خوراكي
 978 ها عمده فروشي

 21135 خواروبار فروشي و..، ماركت ها شامل سوپر مراكز عرضه جزء فروشي

 1395 مراكز عرضه نمك خوراكي غير تصفيه موجود تعداد

 13847 يلوگرمكمقدار نمك غير تصفيه جمع آوري شده در سطح عرضه و انبارهاي موادغذايي و عمده فروشي ها بر حسب 

 4246 هاي سنتي نانوائي تعداد

 3659 هاي تصفيه شده هاي استفاده كننده از نمك نانوائي تعداد

 

 :ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه )روستايي(

 1392دانشگاه طي سال  عملكرد برنامه ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه )روستايي( -5-147جدول 
 تعداد موضوع

 45 هاي بهداشت خانه

 16 هاي بهداشت تجهيز شده به وسايل توقيف مواد غذايي خانه

 50 ز بهداشتي درماني شهريكمرا

 14 ز بهداشتي درماني روستاييكمرا

 10 هاي بهداشت پايگاه

 94 تيكهاي بهداشت مشار پايگاه

 پيشه وران مركز تهيه و توزيع مواد غذايي
 716 كل

 1481 آموزش ديده

 آموزان دانش
 8819 كل

 14992 آموزش ديده

 مادران
 16919 كل

 10513 آموزش ديده

 5987 تعداد موارد بازديد انجام شده از مراكز تهيه و توزيع موادغذايي

 موادغذايي توقيف شده
 4 تعداد موارد

 20 مقدار)كيلو گرم(

 2 تعداد مواردي كه بازرس مركز توقيف موادغذايي توسط بهورز را تأييد نموده است

 از موادغذايي برداري نمونهمقدار 
 161 كل

 75 قابل مصرف انساني

 3049 معدوم شدهمقدار موادغذايي 

 36 پيشنهاد معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط خانه بهداشت

 18 معرفي متخلف به مراجع قضايي توسط مركز بهداشت
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 «بسيج سالمت نوروزي»طرح 
 

 1393ن يفرورد 15لغايت  1392اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»طرح نظارت بر مراكز و اماكن در  -5-148جدول 
 صدور تعداد 

 كارت بهداشت

 راكزمتعداد 

  شده عطيلت 

 تعداد معرفي

 به دادگاه 

 تعداد

 بازديد 

 تعداد

  اماكن 
 اماكننوع 

 موادغذاييعرضه و فروش ، مراكز تهيه 24687 8770 724 14 3749

 اماكن عمومي 5699 1427 90 0 677

 اماكن بين راهي 54 248 68 0 302

 مجموع 30440 10445 882 14 4728

 

 

 

 1393فروردين  15لغايت  1392اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»هاي انجام شده در طرح  برداري نمونه -5-149جدول 
 موارد

 فاقد نتيجه 

 موارد 

 نامطلوب

 موارد 

 مطلوب

 تعداد 

 كل موارد
 فعاليت

 غذايي مواد از برداري نمونه 140 39 26 75

 ميكروبي آب برداري نمونه 488 467 16 5

 كلرسنجي 3445 3342 103  - 

 

 

 

 1393فروردين  15لغايت  1392اول اسفند ماه « بسيج سالمت نوروزي»ساير اطالعات طرح  -5-150جدول 
 عنوان مقدار عددي

 كشف و معدوم شده به كيلوگرم، غذايي فاسد مقدار مواد 7358

 فروشان دوره گرد تعداد موارد برخورد با دست 6

 هاي بازرسي در هر روز در طول طرح در كل منطقه تحت پوشش ميانگين تعداد اكيپ 7

 پوششميانگين تعداد پرسنل فعال در هر اكيپ بازرسي در هر روز در طول طرح در كل منطقه تحت  2

 برنامه ير در اجرايدرگ يتعداد پرسنل فن 109

 برنامه ير در اجرايدرگ ير فنيتعداد پرسنل غ 8

 حجم كاري انجام شده بر حسب نفر ساعت در طول طرح 3242

 حجم كاري انجام شده بر حسب نفر روز در طول طرح 570
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 مواد لبني و كشاورزيكنترل 
 

 1392طي سال  يشاورزكو يلبن مواد از برداري نمونه تعداد -5-151جدول 
 تعداد موضوع

 1 از شير  برداري نمونه

 1 ميكروبي از شير برداري نمونه

 67 از شير مدارسه برداري نمونه

 67 روبيكاز شير مدارس از نظر مي برداري نمونه

 67 از شير مدارس از نظر شيميايي برداري نمونه

 0 سينكاز شير مدارس از نظر آفالتو برداري نمونه

 149 هاي لبني از فرآورده برداري نمونه

 125 روبيكهاي لبني از نظر مي از فرآورده برداري نمونه

 24 هاي لبني از نظر شيميايي از فرآورده برداري نمونه

 26 پسته و غيره، آجيل، از خشكبار برداري نمونه

 8 روبيكپسته و غيره از نظر مي، آجيل، از خشكبار برداري نمونه

 11 پسته و غيره از نظر شيميايي، آجيل، از خشكبار برداري نمونه

 185 شاورزيكاز محصوالت گلخانه اي و  برداري نمونه

 179 روبيكشاورزي از نظر ميكو  اي خانه گلاز محصوالت  برداري نمونه

 6 شيميايي شاورزي از نظركو  اي خانه گلاز محصوالت  برداري نمونه

 916 مجموع
 

 

 1392در سال  يدنيو آشام يكاز مواد خورا برداري نمونهج ينتا-5-152جدول 
 درصد 2009 برداري كل موارد نمونه

 درصد 27/50 1030 موارد قابل مصرف

 درصد 73/48 979 موارد غير قابل مصرف

 تعداد موارد از نظر نوع آلودگي

 درصد 81/33 331 روبيكمي

 درصد 07/65 637 شيميايي

 درصد 82/0 8 روبي و شيمياييكمي

 درصد 31/0 3 ساير

 برداري نمونهتعداد موارد از نظر علت 

 درصد 21/87 1752 نترل مستمرك

 درصد 25/10 206 ايتيكش

 درصد 34/2 47 درخواستي

 درصد 15/0 3 به فساد كوكمش

 درصد 05/0 1 مجدد برداري نمونه

 درصد 83/77 762 تعداد موارد معرفي به دادگاه
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 1392طي سال  ييمنتقله از آب و مواد غذا يها يماريان بيتعداد طغ -5-153جدول 
 با منبع ايجاد طغيان غذا با منبع ايجاد طغيان آب  طغيان ثبت شده در پرتال

26 * 0  13  

 .بود)وبا( التور در فصل تابستان،  گزارش شده يها انيمورد از طغ 2* 
 

 1392طي سال  انين وقوع طغياقدامات انجام شده ح -5-154جدول 

 از مواد غذايي برداري نمونه
 8 لكتعداد 

 0 تعداد موارد نا مطلوب

 از آب آشاميدني برداري نمونه
 50 لكتعداد 

 0 تعداد موارد نا مطلوب

 545/7 يلوگرم(كمقدار ماده گندزداي مصرف شده )

 74 گندزدايي شده )متر مربع(سطح 

 1 تعداد موارد معرفي متخلف به دادگاه 

 94 تعداد افراد آموزش ديده به صورت چهره به چهره

 3 ها  هكز و شبكارشناسان مراكيل شده براي كتعداد جلسات آموزشي تش

 

 1392سالدر فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه بهداشت اصناف فعال هاي  تعداد آموزشگاه -5-155جدول 
 تعداد پروانه صادره جديد تعداد آموزشگاه فعال شبكه بهداشت و درمان

 0 4 جنوب تهران

 1 3 ري

 0 2 شهر اسالم

 1 9 مجموع

 

 1392سال طي بهداشت اصناف هاي آموزشگاه هاي انجام شده در فعاليت-5-156جدول 
 تعداد )نفر( موضوع

 ثبت نام شده در دورهافراد 

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 3605 حضوري

6132 

 118 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 887 حضوري

 41 غيرحضوري

 بازآموزي
 1470 حضوري

 11 غيرحضوري

 افراد شركت كننده در دوره

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 3420 حضوري

5877 

 107 غيرحضوري

 عمومياماكن 
 886 حضوري

 47 غيرحضوري

 بازآموزي
 1413 حضوري

 11 غيرحضوري

 گواهينامه صادرشده

 كامل

 مراكز تهيه و توزيع
 3249 حضوري

5656 

 107 غيرحضوري

 اماكن عمومي
 848 حضوري

 47 غيرحضوري

 بازآموزي
 1388 حضوري

 10 غيرحضوري
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 1392توسط دانشگاه در واحدهاي بهداشت اصناف طي سال  صادره يمجوزهاتعداد  -5-157جدول 
 تعداد مجوز

 35 نونكل مجوزهاي صادره از قبل تا كتعداد 

 5 جديد تعداد مجوزهاي صادره

 7 هاي گذشته تعداد مجوزهاي داراي اعتبار از سال

 11 تعداد مجوزهاي تمديد شده

 1 تعداد مجوزهاي تمديد نشده

 5 براي دريافت مجوز جديد درخواستتعداد 

 23 هاي فعال و داراي مجوز تكل شركتعداد 

 2 زمون برگزار شده آتعداد 

 

 1392طي سال توسط دانشگاه  عمومي اماكنعمليات سمپاشي و گندزدايي  -5-158جدول 

 نام محل سمپاشي و گندزدايي شده

 مساحت/حجم

 /سمپاشي محل 

 )مترمربع(  گندزدايي

  يانوع سم 

گندزدايي بكار  ماده

 رفته

غلظت سم يا 

 ماده گندزدايي

 به كار رفته 

مقدار سم يا ماده 

گندزدايي بكار 

 رفته

 علت انجام

 عمليات سمپاشي يا 

 گندزدايي

 گندزدايي يلوك180 - لرينكپر - شهر ه بهداشت اسالمكشب

 مبارزه با موش يلوگرمك10 - لراتك - وزارت بهداشت خيابان حافظ

 گندزدايي 12 در هزار 5 لرينكپر - ز بهداشتي و درمانيكمرا

 ضد عفوني آب چاه  يلوگرمك 6 - لرين كپر - آباد خانه بهبودي شمس

 يلوگرمك 1 - لرات پليت ك متر مربع  260 اداره آموزش و پرورش چهاردانگه 

 سم پاشي انبار و

 محوطه  

 مبارزه با جوندگان

 مبارزه با حشرات گرم 150 - پرمترين  متر مربع  600 خانه بهداشت حسن آباد خالصه، شاتره 

 خانه بهداشت ده عباس، چهاردانگه، شاتره،

 شهر سامانسراي اسالم
 - گرم 500 - المبداسيهالوترين متربع 2500

 جهت گندزدايي يلوك 90 در هزار 5 لرينكپر - بهزيستي

 طعمه موش 15  طعمه لراتك - ز بهداشتي درمانيكمرا

 - ليتر1 گندزدايي آب  لرين كپر - سامانسرا

 - گرم 500 طعمه گذاري لرات پليت ك مترمربع  130 ها مدارس اُم ابي

ز كها، مر فرمانداري، دادگستري، بهزيستي، اتحاديه

 گلشهر، شاتره، بهرام آباد، موسي آباد، چهاردانگه
 - 2، 650 گندزدايي آب  پرمترين  متر مربع 10600

 - 187، 5 - المبداسيهالوترين متر مربع 937، 5 مپ چهاردانگه ك

 - - - لرين كپر - سامانسرا

 

 1392طي سال  در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه ولگرد يها اتالف سگ -5-159جدول 
 عنوان تعداد

 هاي اتالف تشكيل شده كميته 3

 هاي اتالف شده در شهر سگ 958

 هاي اتالف شده در روستا سگ 38

 هاي اتالف شده در شهر و روستا كل سگ 1006

 عمليات اتالف 14
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  1392طي سال دانشگاه  پوششدر مناطق تحت تعداد مراكز كار با پرتو  -5-160جدول 
 تعداد نوع مراكز

 138 ار با پرتوكز كمرا

 134 در برابر اشعه ز حفاظت شدهكمرا

 104 ز بهداشتيكمرا

 1/97 ز حفاظت شده در برابر اشعهكدرصد مرا

 
 1392در مناطق تحت پوشش در سال  هاي فعال در كارگاهن يو شاغل ها ارگاهكتعداد -5-161جدول 

 عنوان تعداد

  هاي موجود ارگاهك 29391

  هاي شناسايي شده ارگاهك 27310

  شاغلين موجود 144391

  شاغلين شناسايي شده 136909

  

 1392در سال  ارخانجاتكو  ها ارگاهكدر  اي حرفهالت بهداشت يكن تحت پوشش تشيو شاغل ها ارگاهكتعداد -5-162جدول 
 كارخانه[، كميته حفاظت فني و بهداشت كار واحد]كارگاه مركز بهداشت كار خانه بهداشت كارگري

 شاغلينتعداد  كارگاهتعداد  شاغلينتعداد  كارگاهتعداد  شاغلينتعداد  كارگاهتعداد 

11 1725 29 26552 547 112168 

 

 1392در سال   (دانشگاه تحت پوششفعال در منطقه ع يبر صنا ي)نظارت و بازرس اي حرفههدفمند بهداشت  يج بازرسينتا -5-163جدول 
 عنوان تعداد

 هاي مورد انتظار ل بازرسيك 16756

 هاي انجام شده بازرسي 17444

 بهداشتياعالم نواقص  10169

 اخطاريه بهداشتي 3972

 معرفي به دادگاه 2181

 

در  ع تحدت پوشدش  يو صدنا  هدا  ارگداه كار در كط يارگر و محك، اركو بهبود سالمت  تأميندر  اي حرفهبهداشت  يواحد مهندس يتخصص هاي برنامهاهم 

 عبارتند از:1392طول سال 

 

 1392ار در سال كط يدر محعملكردها در حوزه برنامه مقابله با صدا  -5-164جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 هاي داراي عامل صدا ارگاهك 2863 درصد 4/10

 هاي صداسنجي شده ارگاهك 326 5/11

 شاغلين در معرض صدا 16822 4/12

 شاغلين صداسنجي شده 1506 درصد 9/8

 نترليكها با اقدام  ارگاهك 230 -
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 1392برنامه بهداشت كشاورزي در سال عملكردها در حوزه  -5-165جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 شاورزي تحت پوشش ك هاي ارگاهكبازديد از 212 درصد 55

 شاغلين تحت پوششبازديد از  1662 درصد 70

 شاغلين تحت پوششمعاينه  391 درصد5/23

 هاي بهسازي شده ارگاهك 6 -

 آموزش گيرندگان 627 درصد 7/37

 

هاي در معرض عامل سيليس ]سيليكوزيس يدك بيمداري غيرقابدل     وزيس در شاغلين كارگاهكاهش مواجهه با سيليس و پيشگيري از بيماري سيليك جهت

، هداي سداختماني   محدل ، هدا  گري ريخته، شود. كار در معادن به خصوص معادن سنگ غبار شامل بلور سيليس ايجاد مي و درمان است كه با استنشاق گرد

پاشي يدك عمليدات بسديار     آميز و خصوصاً ماسه به آن مخاطره ابتالتراشي در  هاي سنگ و كارگاه، ساخت شيشه و سراميك و پودرهاي سايندههاي  محل

 انجام شد. زيرجدول باشد[ اقداماتي توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران در حوزه بهداشت مطابق  يكوزيس ميپرمخاطره از نظر ايجاد سيل
 

 1392ملكردها در حوزه برنامه كنترل و كاهش سيليكوزيس در سال ع -5-166جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 هاي داراي سيليس ارگاهك 751 درصد 75/2

 سيليس شاغلين در معرض 5798 -

 هاي بهسازي شده ارگاهك 341 -

 شاغلين معاينه شده 1223 درصد 21

 آموزش گيرندگان 202 -

 

ل كداراي مشد  هداي  ارگداه كتحدت پوشدش در    هداي  ارگداه كروشنايي ضدمن بازديدد و نظدارت بدر      نظركاري از  هاي محيطها و  سازي كارگاه سالم براي

 بدست آمد. زيراطالعات ، وشنايي و توصيه مقادير استانداردگيري ميزان ر نسبت به اندازه، روشنايي

 1392اردر سال كط يمطلوب در مح ييروشنا تأمين عملكردها در حوزه برنامه -5-167جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 هاي داراي روشنايي نامطلوب ارگاهك 427 درصد7/2

 هاي مورد سنجش ارگاهك 97 درصد 7/22

 شاغلين در معرض 1482 -

 آموزش گيرندگان 336 -

ت يريبرنامه مداند و  ا پاره وقت بودهيصورت دائم ه ب اي حرفهارشناس بهداشت ك يتحت پوشش دارا يها بيمارستان درصد 90ش از يب 1392در سال 

 .ق وزارت متبوع قرار گرفتيو مورد تشو انتخاب يشورك يعنوان برنامه الگوه ب، دانشگاه اي حرفهبهداشت 
 

 1392در سال  ها بيمارستاندر  اي حرفهت بهداشت يريرد مدكعملكردها در حوزه برنامه نظارت بر عمل -5-168جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 هاي موجود بيمارستان 33 -

 اي شاغل ارشناسان بهداشت حرفهك 30 درصد 90/90

 بازديد اعتباربخشي 43 درصد 100

 بازديد موردي 33 درصد 100

 ميته علمي پژوهشيكجلسات آموزشي و  6 -

 ارك هاي حفاظت فني و بهداشت ميتهك 177 -
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طرح ارگونومي در محديط  هاي كاري از جنبه مهندسي انساني  به منظور كاهش ريسك بروز اختالالت عضالني و اسكلتي در شاغلين و نيز بهبود ايستگاه

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

 1392در سال  اركط يعملكردها در حوزه برنامه ارگونومي در مح -5-169جدول 
 عنوان تعداد لكشاخص نسبت به 

 هاي مورد بررسي ارگاهك 15687 درصد 57

 شاغلين مورد بررسي 94779 درصد 69

 تور ارگونوميكفا كهاي داراي ريس ارگاهك 5209 درصد 20/33

 تورهاي ارگونوميكفا كشاغلين در معرض ريس 22006 درصد 23

 نترليكهاي داراي اقدام  ارگاهك 298 -

 آموزش گيرندگان 1377 -

 

داراي پروندده كارگداهي   ، هاي كوچك بايستي در يك برنامه پنج ساله كليه كارگاه، بازديد كاركاهي و بهينه سازي سيستم نظارت بر اساس طرح تشديد

 قرار گيرند.  يا شده و تحت سيستم نظارت بهداشت حرفه
 

 1392ستم نظارت در سال يس ينه سازيو به بازديد كارگاهيعملكردها در حوزه برنامه طرح تشديد  -5-170جدول 
 تعداد عنوان

 26877 هاي شناسايي شده ارگاهك

 1089 هاي مورد بازديد ارگاهك 

 27 بازرسان در طرح تشديد 

 

 يار و رفاه اجتماعك، ل تعاونكندگان اداره يل از نماكمتش يا تهيمك، ان آوريان آور در مشاغل سخت و زيمشاغل ز يقانون بازنشستگ ياجرا يدر راستا

ل يكار استان تهران تشد ك يبازرس در اداره ارگرانكان و يفرما اركندگان ياستان و نما ياجتماع تأمينو سازمان  يكو معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزش

مسدتندات   يز بررسد يد ار و نكط ياز مح يارشناسك يبررس باته مطرح و يمكور در كق با قانون مذيان جهت تطبيمتقاض يها در خواست ياست و تمام شده

 . گردد ميل يكور تشكمذ هاي سازمان يساؤد نظر با ريته تجديمكن يهمچن .گردد مياقدام  رأيمربوطه نسبت به صدور 
 

 1392ان آور در سال يمشاغل سخت و ز يعملكردها در حوزه برنامه بررس -5-171جدول 
 عنوان تعداد

 استاني برگزار شده )بدوي و تجديد نظر(هاي  ميتهك 20

 هاي بررسي شده  پرونده 4000

 ارشناسي استانيكهاي انجام شده با گروه  بازديد 35

 

 1392ار در سال كارائه دهنده خدمات سالمت  هاي تكشر  فعاليتدر حوزه برنامه نظارت بر دانشگاه  عملكرد -5-172جدول 
 عنوان تعداد

 اي حرفههاي بهداشت  تكشر 9

 اركهاي طب  تكشر 5

 اركز تخصصي طب كمرا 1

 ار دولتيكز طب كمرا 8

 بازديد و نظارت 34

 

ن يد ه در اكد اسدت   يدانشگاه تنهادر خصوص آموزش ارائه نموده است و  1392را در سال  يريت چشمگيفعال دانشگاه اي حرفهبهداشت  يواحد مهندس

 .نمودبرگزار  اي حرفهبهداشت  ينه موضوعات تخصصيدر زم زيرجدول مطابق  يو مل يشوركش يهما 3سال 
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 1392آموزشي در سال  هاي ارگاهكسمينار و ، همايش يعملكردها در حوزه برگزار -5-173جدول 
 عنوان تعداد

 شوريكهمايش  3

 همايش استاني 1

 اي المللي بهداشت حرفه اري در نشست بينكهم 1

 نمايشگاه و غرفه 1

 فصلي جلسات آموزشي 6

 

 :اركو طب  اي حرفهبهداشت  يت بازرسيريسامانه جامع مد يراه انداز
بده   ين سدطوح مختلدف نظدارت   يد آنال يو دسترس يريگزارش گ، ليه و تحليتجز، ثبت، يروز رسانه ار وزارت متبوع در جهت بكط و يز سالمت محكمر

شدور  كتحدت پوشدش در سدطح     يدرمدان  يز بهداشدت كمعاونت بهداشت و مرا ار در سطحكو طب  اي حرفهبهداشت  يها فعاليته اطالعات مربوط به يلك

ه كد ستم اجرا يس يش راه اندازيمراحل آزما 1392ه در سال كده است وار نمكو طب  اي حرفهبهداشت  يت بازرسيريسامانه جامع مد ياقدام به راه انداز

 رفت:ير انجام پذيز يها فعاليتنه ين زميدر ا

 شور در دانشدگاه  ك يكعلوم پزش هاي دانشگاه اي حرفهارشناسان مسئول بهداشت كآموزش سامانه به  يشوركروزه  2ارگاه كن ياول يبرگزار

 تهران يكعلوم پزش

 تحت پوشش يدرمان يز بهداشتكمرا اي حرفهارشناسان بهداشت كجهت  يجلسه آموزش 3 يبرگزار 

 اركان طب كجهت پزش يجلسه آموزش 2 يبرگزار 

 نترنت پر سرعتيو خط ا يدرمان يز بهداشتكاز جهت مرايوتر مورد نيامپكه يو ته يبررس 
 

 :عدالت در سالمت( هاي شاخصار )كاز  يسامانه ثبت حوادث ناش يراه انداز
 ار بده كد از  ين حدوادث ناشد  ينه ثبدت مدراجع  يار در زمكط و يز سالمت محكعدالت در سالمت( توسط مر هاي شاخصار )كاز  يسامانه ثبت حوادث ناش

ن سدامانه درج  ين در ايصورت آناله ده بين حادثه ديه اطالعات شاغلكده است يگرد يجهت درمان طراح يز ارجاعكر مرايو سا يدرمان يز بهداشتكمرا

جهدت   يجلسدات آموزشد   يبرگدزار ، جلسده بدا معاوندت درمدان دانشدگاه      ين خصوص برگدزار يدر ا ز قرار خواهد گرفت.يل و آناليه و تحليو مورد تجز

و مطدب هدا از جملده     يدرمان يز بهداشتكه مرايلكاتبه با كم، اي حرفهالت بهداشت يكتش يارخانجات داراكو  ها بيمارستان اي حرفهارشناسان بهداشت ك

 باشد. يم اي حرفهبهداشت  يواحد مهندس يها فعاليتن يمهمتر
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 سالمت ارتقاءآموزش و 
 

 *1392سالمت در سال  ارتقاءگرفته توسط واحد آموزش و  انجام يها فعاليت -5-174جدول 

 عنوان فعاليت عنوان كلي برنامه
 شكل

 برگزاري

 تعداد

 جلسات

 گانگيرند آموزش

 ]نفر[
 گروه هدف

 توانمند سازي 

 ارشناسانكمديران و 

ت كجلب مشار، مهارت هدا )ارتباطات در سالمت 4

 پيام(تدوين ، طراحي بسيج اجتماعي، همه جانبه

ارگاه ك

 آموزشي
4 107 

 نان ستاديكاركمديران و 

 ز محيطيكمسئولين آموزشي مرا

 هاي اجتماعي مهارت
ارگاه ك

 آموزشي
11 241 

ارشناسان آموزش سالمت ستاد ك

 ارشناسان كها و  هكشب

 واحدهاي محيطي

 58 1 سخنراني رد سيستمي در ارتقاء سالمتكروي
ارشناسان ستادي معاونت كمديران و 

 هاي هكبهداشت و شب

 موضوعات تخصصي آموزش سالمت 

، شيوه هاي آموزش، نولوژي آموزشيك)ت

 ارتباطات و ...(، نيازسنجي

ارگاه ك

 آموزشي
26 759 

ز محيطي و كمسئولين آموزشي مرا

 بهورزان

آموزش توسط 

 واحدهاي محيطي

بهداشت ، موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان

، ها بيماري، تغذيه، بهداشت محيط، خانواده

 سالمندان و ...، انكودك

كالس 

 آموزشي
17609 166917 

خانوارهاي در منطقه تحت پوشش 

ز محيطي كدانشگاه و مراجعين به مرا

 ارائه خدمت

هاي  توسعه محيط

حامي سالمت و 

 آموزش برون بخشي 

بهداشت ، موضوعاتي در رابطه با بهداشت روان

هاي واگير  ماريبي، تغذيه، بهداشت محيط، خانواده

 .ان و ..كودكسالمت ، و غيرواگير

ارگاه و ك

 آموزشي كالس
151 4364 

مربيان ، ميته امدادكمددجويان 

مربيان و مديران ، بسيجي

 طالب خواهر، ها كودكمهد

هاي  بررسي رسانه

 آموزشي

 رسانه 70 ميته هاي توليد رسانهكهاي بررسي شده در  تعداد رسانه
 عموم مردم _

 رسانه 39 ميته توليد رسانهكهاي تاييد شده در  تعداد رسانه

 ه ها(كتعداد دانشجويان حاضر در فيلد )معاونت بهداشت و شب دانشجويي

، ارآموزيك

 ارورزيك
2388 

_ 
، پژوهش

 نامه پايان
68 

 هفته سالمت

 عموم مردم 35123 1186 كالس آموزشي

 نفر 250 همايش 1 برگزاري همايش

ارشناسان ستادمعاونت و كمديران و 

نان واحدهاي كاركه ها و كشب

 شهر محيطي اسالم

 عموم مردم _ غرفه 8 برپايي غرفه در نمايشگاه

 ليه مقاطع كآموزان  دانش _ 349 اردو و مسابقه در مدارس، هاي آموزشي اجراي برنامه

 عموم مردم _ 112 مشاوره و غربالگري، برپايي ايستگاههاي اطالع رساني

 تهيه رسانه آموزشي
 عموم مردم برگ 30000 پمفلت 1

 عموم مردم  _ فايل صوتي 1

 عموم مردم برگ 41412 _ هاي آموزشي چاپي توزيع انواع رسانه
 گرفته توسط ساير واحدها همپوشاني دارند و امكان تفكيك اين موارد از يكديگر نبوده است. صورت يها فعاليتو  شده ارائه  هاي آموزشبا جدول : بخشي از آمارهاي اين *
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 و تجهيزات پزشكي دارو

 

 هاي تابعه عبارتند از: هاي دانشگاه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي شبكه اهم فعاليت

 تابعه هاي هكشباز ين تأمينقلم در خصوص  896مشتمل بر د انباريرس201صدور .1

 تابعه هاي هكشباز ين تأمينقلم به جهت 867 مل برتحواله انبار مش 232صدور  .2

 تابعه يبهداشت هاي هكشبدخترانه تحت پوشش  هاي دبيرستان ياريقرص فروس سولفات جهت طرح آهن  عدد1009000تعداد  و توزيع تأمين .3

 1393عدد )قرص فروس+فوليك اسيد( جهت طرح آهن ياري سال 1400000 تأمين .4

 وارنيش فلورايد براي كودكان  20000تعداد و توزيع تأمين .5

 :شامل 1392 سال يتابعه معاونت بهداشت يدرمان يز بهداشتكمرا يها خانهاز نسخ دارو WHO هاي شاخصاستخراج  .6

 51/3 :اقالم نيانگيم 

 29/54: كيوتيب يآنت كيحداقل  يدرصد نسخ دارا 

 68/39:يقيقلم تزر كيحداقل  يدرصد نسخ دارا 

 هاي بازآموزي شيت در هماكشر .7
 

 1392توسط واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي در سال شده ارائه  هاي آموزش -5-175جدول 
 شكل

 برگزاري

 تعداد

 جلسات

 مجموع مدت

 زمان آموزش]ساعت[

 كل

 گيرندگان]نفر[ آموزش
 هدف گروه عناوين

 كالس آموزشي

9 14 163 

دارو درماني در ، ديابت و داروهاي مجاز در ورزشكاران

مراقبت از پوست ، دارو درماني در يائسگي، بيخوابي

  استريليزاسيون و وانبارگردان

، هاي دارويي داروسازان و تكنسين

ز فاقد داروخانه و كمسئولين فني مرا

 ز بهداشت جنوب كهاي مر پايگاه

7 11 110 

دارو درماني ، فشارخون و دارودرماني آكنه و داروهاي جديد

هاي روده اي  داروهاي ضد افسردگي وبيماري، بيماري آسم

 دارونامه جديد، و عوارض داروهاي موجود در دارونامه

هاي دارويي و  داروسازان و تكنسين

 ه شهر ري كبهورزان شب

5 8 111 

هاي مشاركتي  درپايگاهآموزش نحوه عملكرد واحد دارويي 

و داروهاي  وساير واحدهاي دارويي مراكزبدون داروخانه

 خطرات تزريق سفترياكسون، جديد در فارماكوپه ايران

هاي دارويي  داروسازان و تكنسين 

هاي  بهورزان و اعضاء جديد پايگاه

ز بدون كتي ف دولتي و مراكمشار

 ه اسالم شهر كداروخانه شب

 - - 384 33 21 مجموع

 

 1392طي سال  مراجعين به مراكز بهداشتي درماني تابعه تعداد نسخ درماني و بهداشتي پيچيده شده -5-176جدول 

 هاي فعال تعداد داروخانه بهداشت و درمان شبكه
 تعداد نسخ 

 بهداشتي درماني

 22141 83309 14 شهر اسالم

 19731 69302 8 تهرانجنوب 

 11241 56211 10 ريشهر 

 53113 208822 32 مجموع



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 1392سالنامه آماري    فصل پنجم: بهداشت

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:
325 

 1392طي سال  مواد آموزشي توليد و توزيع شده در واحد امور دارويي -5-177جدول 
 تعداد گروه هدف عنوان نوع ماده آموزشي

 كتاب

 500 افراد مجاز به تجويز دارو پزشك خانواده و اصول منطقي تجويز دارو

 (2راهنماي مصرف منطقي دارو)

 )دارو درماني ديابت و هايپر ليپديمي(
 500 داروياران

 

 

 هاي مهربان طرح جهادي دست
 

علوم  هاي دانشگاه يساؤاست محترم جمهور در اجالس رير يو سخنران يدرمان و دسترس ارتقاءبه محرومان و  كمكدر  يد مقام معظم رهبريكأت به تيبا عنا

و مقرر شد  شده اجرا يوپه محروم تهران در منطقه حسن آباد فشايماران در مناطق حاشيت بيزيو، مهربان يها دست يجهاد طرح 1392اسفند شور در ك يكپزش

 ابد.ين تحت پوشش دانشگاه ادامه يه نشيبرنامه منظم هر سه ماه در مناطق حاش كيبه صورت 
 

 1392در سال  مهربان يها گزارش طرح دست-5-178جدول 

 مارانيتعداد ب عنوان درمانگاه

 92 يداخل

 21 يجراح

 40 قلب

 70 زنان

 207 چشم

 105 انكودك

ENT 109 

 644 يت تخصصيزيمجموع و

 1241 يعموم كت پزشيزيمجموع و

 

 1392طي سال  مهربان يها طرح دستدر  سرپائيتعداد خدمات انجام شده در واحد  -5-179جدول 

 سرپائي يجراح يژن تراپيسكا نوار قلب هيبخ يسرم تراپ IVگرفتن  پانسمان قاتيتزر

113 2    43  2 

 

 1392طي سال  مهربان يها دست ننده در طرحكت كل نيروهاي انساني شرك-5-180جدول 

 تعداد طرح يروهاين

 10 ان متخصصكپزش

 7 يان عمومكپزش

 6 پرستار

 6 يمنش

 29 جمع

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 فصل پنجم: بهداشت   1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir 326 پست الكترونيك: 81633102 تلفن:، دوم طبقه، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، نبش خيابان قدس، بلوار كشاورز، تهران نشاني:

 

 اهش خطر بالياكمديريت و
 

 1392و  1391هاي  در دانشگاه طي سال اهش خطر بالياكردي مديريت و كهاي عمل شاخص-5-181جدول 

 عنوان شاخص عنوان برنامه
 سال

1391 1392 

 درصد 5/92 درصد 43 ز بهداشتي درماني شهريكدرصد انجام ارزيابي خطر باليا مرا ارزيابي ايمني و خطر واحدهاي بهداشتي

 درصد 5/92 درصد 43 ز بهداشتي درماني شهريكهاي عملياتي انجام شده مرا درصد انجام برنامه (EOPهاي عملياتي فوريتي) برنامهتدوين و اجراي 

 درصد 5/92 درصد 43 درصد گزارش هاي فصلي مخاطرات تدوين و اجراي برنامه مراقبت وقوع و پيامدهاي باليا

 درصد 17 ز بهداشتي درمانيكهاي هدايت بحران مرا درصد تجهيز اتاق (EOCايجاد و تجهيز اتاق هاي هدايت بحران)
 درصد 87ايجاد

 درصد 20تجهيز 

 درصد 5 - منطقه بندي و درصد آموزش خانوارها ارزيابي و آموزش خانوار براي باليا

 
 

 

 مراكز بهداشتي درماني سرپائيمراجعين 
 

 1392ز بهداشتي درماني شهري و روستايي دانشگاه طي سال كمراجعين سرپايي )بار مراجعه( به مرا تعداد-5-182جدول 

 شبكه بهداشت و درمان
 ز بهداشتي درماني )شهري وروستايي(كل مراجعين سرپايي)بارمراجعه( به مراكتعداد

 خانواده به متخصص كارجاع پزش خانواده كپزش كدندانپزش متخصص كپزش عمومي كپزش

 217 5454 46573 4690 238022 جنوب تهران

 1369 107828 36660 19364 256060 شهر ري

 1005 47979 35856 0 162987 شهر اسالم

 2591 161261 119089 24054 657069 مجموع


