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 معاونت بهداشت -2فصل
سيم  آرماني جامعه شم    شده در  تر سال  سند چ ست  جامعه، شور ك 1404انداز  ست ه ميكاي ا  حداكثر از باي

 پاسخگو  و نظامي است مسئول  ، جمهوري اسالمي ايران  سالمت  نظام، طبق اين سند . باشد  برخوردار سالمت 

بايد ، مردم آحاد براي يفيتك با همراه زندگي به اميد سطح  باالترين به زمينه دستيابي  سازي فراهم ضمن  هك

 همه در را سگگگالمت ردكروي، نهادها و هاسگگگازمان ليهك سگگگب حمايتك با و ردهك جلب را مردم املك اعتماد 

 از مردم منديبهره به پيشگگگگيري و سگگگالمت ارتقاي دادن به اولويت با نظام اين. ندك اجرايي هاسگگگياسگگگت

 معنوي سگگالمت مسگگير در تكحر و اجتماعي سگگالمت به توجه، رواني و جسگگمي سگگالمت ارايك هايمراقبت

صول  املك رعايت با( سالمت  تحقق و منابع توزيع، تأمين در) جانبه همه عدالت، نظام اين در. دارد اهتمام  و ا

صل ، ايحرفه اخالق ست  ا ست  نخ  خواهند مندبهره سالمت  هايمراقبت از خود نياز بر مبناي افراد تمامي و ا

ساس  و شد  شار  مالي تأمين در، پرداخت خود توان برا شت  خواهند تكخدمات م ستفاده  با، نظام اين. دا  از ا

  همه اريكهم) سگازماني ، (مردم تكمشگار ) انسگاني  هايظرفيت ليهك از ثريكحدا منديبهره و معتبر شگواهد 

سب ، فناوري به روز و علم، (ذينفع هايبخش صميم  ترينمنا سخگويي  براي را هات  سالمت  واقعي نيازهاي به پا

سالمي  شورهاي ك ويژهبه) منطقه كشورهاي  با و در تعامل ندكمي اتخاذ مردم  ساير  براي بخشالهام الگويي، (ا

 .باشدمي هاكشور

شت    صلي حوزه بهدا شت كليه افراد از طريق  فر، مأموريت ا سترش  اهم آوردن موجبات تأمين بهدا تعميم و گ

 .باشدليه مناطق تحت پوشش خود ميكدر و آموزشي خدمات بهداشتي

سالمت  مروري بر نظام شان مي  كهاي  ست كه بتواند  ، كارآمدسالمت  نظام ه كدهد شورهاي مختلف ن نظامي ا

و خدمتي با  با تغييرات موجود در محيط هماهنگ سگگازدرا سگگاختار و شگگرايط ارائه خدمت در درون سگگازمان 

اي مناسگگب و قابل پرداخت توسگگط مردم ار مردم با هزينهكترين محل به زندگي و كيفيت مطلوب را در نزديك

 ارائه نمايد.

قادر به عرضه خدمات بهداشت و درمان به ، به دليل فقدان منابع بخش دولتي، در بيشتر كشورهاي رو به رشد

شينان    ويژهبهو ، همه مردم ست. از اين رو ، شهرن ضه       ، ني سهيالت عر شكل تأمين ت شاركت كامل جامعه به  م

هاي آموزشي و كار داوطلبانه و حضور بخش غيردولتي در فرآيند ارائه خدمت ضرورت تام دارد. برنامه، خدمات

سيج همگاني مردم و سوق دادن آنها به سوي سالمت و بهبود محيط زيست مستلزم مشاركت جدي و        تبليغ ب

به  دارهاي واگيريربيمااولويت دادن به از  هايير الگوي بيماريكامل همه مردم اسگگگت. موضگگگوعات فوق و تغ 

را تار در مراكز شگگهري همه و همه لزوم تغيير سگگاخ ... و يعهاي غيرواگير و تغييرات فرهنگي و اجتمابيماري

 .دهندمينشان 

برنامه هاي الزم براي اجراي آغاز شد و زيرساخت   1393از سال ، اجراي برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت  

 رد. دسگگتورالعمل فعليك( و نهايتاً تحقق برنامه شگگشگگم توسگگعه را فراهم  Family Practice) خانواده كپزشگگ

ي خانواده در طول برنامه ششم را براساس    كهاي عملي براي تحقق قانون برنامه ششم و اجراي برنامه پزش   گام

 ند.كي خانواده ترسيم ميكهاي مدل جامع و مطلوب پزشويژگي
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 ه(کگسترش شب) هکگروه تخصصي مديريت شب -1

 جمعيت و مناطق تحت پوشش
ستان تهران  سالمت به  ، ا سيم   از نظر جغرافياي  شش    سه ناحيه عمده تق شده و هر يك از اين نواحي تحت پو

ش     شگاه علوم پز سه دان سيم     ، ي تهرانكيكي از  ست. مبناي تق شتي و ايران قرارگرفته ا شهر  شهيد به بندي در 

سيم    شهرداري و تق ستان   تهران مناطق  شهر ساس منطقه    تهران هايبندي  ست. بر اين ا شگاه علوم  ا اي كه دان

شگگامل مناطق ، دار نظارت و ارائه خدمات بهداشگگتي به مردم آن اسگگتطور مسگگتقيم عهدهپزشگگكي تهران به

ستان   15شهرداري منطقه   4و  3و نواحي  20، 19، 17، 16، 11، 10شهرداري   شهر شهر   و  سالم هاي ري و ا

شگاه علوم پزش         ست. در حقيقت مسئوليت پوشش خدمات سالمت در اين منطقه جغرافيايي به عهده دان ي كا

تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي    شهري و روستايي(  ) ز خدمات جامع سالمت كشده است. مرا  هران گذاشته ت

جنوب و درمان مركز بهداشت و  ري و اسالمشهرهاي شهرستانتهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان 

هاي ابالغي بر مبناي گروههاي خدمات هاي اوليه سالمت در قالب بسته  و مراقبتخدمات كه  قرار دارندتهران 

سط محيطي     هاي هدف مبتني بر برنامهسني و گروه  شت تو سالمت در حوزه بهدا ترين واحدهاي هاي تحول 

شت و مرا ) ارائه خدمت ستايي و   كخانه بهدا ستايي( در مناطق رو سالمت و مرا پايگاه) ز رو شهري( در  كهاي  ز 

 شود.ها و مراكز وابسته به آنها ارائه ميشبكهاين توسط  نشينمناطق شهري و نيز مناطق حاشيه

و ضريب تصحيح مركز آمار ايران جمعيت تحت    1395سال  بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن    

رجوع شود به ) نفر برآورد شده است.  سه ميليون  بيش از  1398در سال پوشش مستقيم دانشگاه علوم پزشكي     

 الف در بخش مقدمه( جدول

 
 نقشه مناطق تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه -1-2شکل 
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 1398در سالجمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران  -1 -2جدول

 *جمعيت شبكه بهداشت/ مركز بهداشت

 570923 اسالمشهرشبكه بهداشت و درمان شهرستان 

 953578 ريشبكه بهداشت و درمان شهرستان 

 1530132 مركز بهداشت جنوب تهران

 3054623 جمع
 باشد.* جمعيت بر اساس اعالم مديريت محترم آمار و فناوري دانشگاه مي

 هاي اوليه بهداشتيدهنده مراقبتمراكز ارائه

 1398در سالهاي بهداشت و درمان هاي اوليه بهداشتي و جمعيت تحت پوشش شبکهدهنده مراقبتمراكز ارائه -2 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

تعداد خانه 

 بهداشت

ز كتعداد مرا

خدمات جامع 

 سالمت

 روستا()

ز كتعداد مرا

خدمات جامع 

 سالمت

 شهري()

 پايگاه سالمت

ضميمه و )

 غيرضميمه(

ل واحدهاي ك

 تابعه

ز كل مراك
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 رفتاري
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 0 0 0 1 1 73 75 40 42 14 14 5 5 13 13 اسالمشهر

 1 2 2 1 2 121 122 62 62 19 19 9 9 27 27 ري

 0 0 0 2 2 133 146 97 106 28 31 2 2 4 5 جنوب تهران

 1 2 2 4 5 327 343 199 210 61 64 16 16 44 45 جمع

 پزشك خانواده
روستايي يا  ز خدمات جامع سالمت  كمراخدماتي كه توسط  شامل   هاي سالمت در سه سطح   خدمات و مراقبت

هاي بهداشت ارائه  خانه شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و   روستايي و شهري ز خدمات جامع سالمت  كمرا

ستري      ، دنگردمي سرپايي يا ب صي  ص ستري     خدمات فوقو خدمات درمان تخ سرپايي يا ب صي  ص سط   تخ كه تو

شدگان از سطوح اول و دوم قرار   هاي پايه در اختيار ارجاعواحدي در نظام سالمت با اولويت در چارچوب بيمه 

ز خدمات كمراخدماتي كه توسط يعني  در نخستين سطح خدمات، پزشك خانوادهپذيرد. صورت مي، گيرندمي

، گيرندصورت مي هاي بهداشت  و خانه روستايي شهري  ز خدمات جامع سالمت كمراروستايي يا   جامع سالمت 

 .دار ارائه خدمات سالمتي استعهده

 1398در سالب و فعال و جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده دانشگاه پزشك خانواده مصو -3 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

 پزشك خانواده روستايي
جمعيت تحت پوشش پزشك 

 خانواده
 خانوارهاي تحت پوشش پزشك خانواده

 فعال مصوب
 شهري

 هزار نفر( 20زير ) 
 روستايي

 شهري

 هزار نفر( 20زير ) 
 روستايي

 12380 3778 46708 13784 14 14 اسالمشهر

 40966 4561 139286 15508 20 37 ري

 11139 - 42330 0 6 7 جنوب تهران

 64485 8339 228324 29292 40 58 جمع
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ي تهران بر اساس اداره شدن به کواحدهاي ارائه خدمات تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزش -4 -2جدول

 1398در سالسپاري به بخش خصوصي روش دولتي يا برون

ز كه/ مركشب

 بهداشت

 ز خدمات جامع سالمتكمر پايگاه سالمت

 سپاريبرون دولتي سپاريبرون دولتي

 0 19 33 7 اسالمشهر

 6 22 43 19 ري

 7 54 150 49 جنوب تهران

 13 95 226 75 جمع

 بهورزيبرنامه 

 خانه بهداشت فعال 44بهورز شاغل در  93وجود  •
در طول  يشده قبلانجام يازسنجيبر اساس ن يبهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشت يبازآموز انجام •

 1398سال
بهداشت حوزه معاونت بهداشت دانشگاه  يهابهورزان شاغل در خانه ياز تمام يآزمون جامع بهورز يبرگزار •

 تهران
و ارسال رابط فصلنامه  ربط وذيفني ارشناسان كدو مقاله توسط  هيمستمر با فصلنامه بهورز و ته ياركهم •

 وركو چاپ آن در فصلنامه مذبه دفتر فصلنامه بهورز در مشهد مقدس 
 يارهايليست معكحاصله از چ جيبر اساس نتا( يره بهداشت و درمان شهرستان كبهورز نمونه از شب) انتخاب •

 جيبر اساس نتا اسالمشهر(ه بهداشت و درمان شهرستان كنمونه از شب يمرب) ن انتخابيهمچن نمونه و بهورز

بزرگداشت مقام  يشوركت در مراسم كشر يبراايشان اعزام و  نمونه يمرب يارهايليست معكحاصله از چ

 1398آبان  ورز در مشهد مقدس دربه
ز كه/ مركسالمت شاغل در سه شب نيمراقب ازنفر  80 ي( برا14 دوره) بدو خدمت يدوره آموزش يك يبرگزار •

 تابعه
سالمت شاغل در سه  نبيمراق نفر از 80( جهت يكآس) و مهارتي يتبك يانيدوره آزمون پا يك يبرگزار •

 ز تابعهكه / مركشب
حدنصاب نمره آزمون ) يكو آس يتبك يهاشدگان آزمونسالمت جهت قبول نيدوره مراقب انيپا يگواه صدور •

 .است( 15 يكو حدنصاب نمره آس 14 يتبك

 1398در سالبازآموزي بهورزان در خصوص موضوعات مختلف بهداشتي  -5 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

تعداد خانه 

بهداشت 

 فعال

تعداد 

 بهورزان

 شاغل

 اندحجم آموزش بهورزاني كه در جلسات گروهي بازآموزي شركت نموده

 ساعت( -نفر) 

 جمع زمستان پاييز تابستان بهار

 920 208 308 196 208 29 13 اسالمشهر
 2980 520 760 820 880 55 27 ري

 485 77 155 125 128 9 4 جنوب تهران
 4385 805 1223 1141 1216 93 44 جمع
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 1398در سالآموزش مراقبين سالمت از ابتدا تا پايان  -6 -2جدول

 زكه/ مركشب

 بهداشت

  دوره( كيكنفرات آموزش ديده به تف) تعداد
 جمع

ره  نفر()
دو

1 

ره 
دو

2 

ره 
دو

3 

ره 
دو

4 

ره 
دو

5 

ره 
دو

6 

ره 
دو

7 

ره 
دو

8 

ره 
دو

9 

ره 
دو

10 

ره 
دو

11 

ره 
دو

12 

ره 
دو

13 

ره 
دو

14 

 285 22 4 27 21 26 23 10 4 0 30 45 19 29 25 اسالمشهر
 461 24 26 33 40 28 46 30 25 37 43 40 39 36 14 ري

 622 34 36 33 22 49 37 50 56 60 71 57 54 52 11 جنوب تهران
 1368 80 66 93 83 103 106 90 85 97 144 142 112 117 50 جمع

 خانواده و مدارس، سالمت جمعيتگروه تخصصي  -2

 برنامه باروري سالم و جمعيت
هاي هاي اين برنامه در جهت ارتقاي آموزشهاي جمعيتي مقام معظم رهبري اهم فعاليتپس از ابالغ سياست  

هاي ارائه مشگگاوره، هنگام ازدواج به منظور توانمندسگگازي زوجين و افزايش رضگگايتمندي از زندگي زناشگگويي 

گذاري به ريزي شگگده و ارائه خدمات فاصگگلههاي برنامههاي هدف در جهت افزايش بارداريه گروهفرزندآوري ب

 باشد.هاي پرخطر به منظور پيشگيري از حاملگي ناخواسته و سقط ميزنان در معرض بارداري

ستا و به منظور   سيب كدر همين را صاً طالق آموزش   اهش آ صو اري كهاي هنگام ازدواج با همهاي اجتماعي خ

زوجين عالوه بر بهداشت باروري ، هاالسكشود و در اين ساعته برگزار مي 6بين دستگاهي به صورت    كمشتر 

 بينند.ام خانواده و روانشناسي نيز آموزش ميكاخالق و اح، و زناشويي در زمينه حقوق زوجين

اهش طالق( كنترل و كبرنامه ملي ) بين دستگاهي كاري مشترکهمهاي هنگام ازدواج با اطالعات آموزش -7 -2جدول

 *1398در سال

 تعداد/ درصد موضوع

 5 ز مشاوره ازدواج فعال تحت پوششكمرا

 5 بين دستگاهي كاري مشتركهاي آموزشي مجري برنامه همالسكز مجري كمرا

 14413 ز آموزش هنگام ازدواجكننده به مراكزوج مراجعه 

 %8/87 آموزش ديده در زمينه بهداشت و سالمت جنسيزوج 

 %6/33 امكزوج آموزش ديده در زمينه اخالق و اح

 %1/48 زوج آموزش ديده در زمينه روانشناسي

 %2/40 زوج آموزش ديده در زمينه حقوق زوجين
ش  يهاالسك يبه علت عدم برگزار*  سفن ) 19ديووكوع يآموزش هنگام ازدواج در  صد زوج د در ا ده ين آموزش ديماه( در

 اهش داشته است.كنسبت به سال گذشته  يبهداشت و سالمت جنس
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 سالمت مادران يهاشاخص

 1398در سالهاي ادغام يافته مادران عملکرد برنامه مراقبت -8 -2جدول

 تعداد عنوان فعاليت

 23600 زنان باردار مراقبت شده

 15 آموزش و آمادگي براي زايمانز كمرا

 4 ز آموزش آمادگي براي زايمانكاندازي مرراه

 7 پرسشگري مرگ مادر
 

 1398در سالشده از سامانه سيب استخراج، اطالعات ثبت زايمان -9 -2جدول

 تعداد عنوان شاخص

 506 بين راه، شده در منزلهاي انجامزايمان

 307 شده در تسهيالت زايمانيهاي انجامزايمان

 40675 منبع سامانه سيب() هال زايمانك

 انكودكسالمت نوزادان و 

 1398در سالان كودكهاي آموزشي توزيع شده در زمينه سالمت بسته -10 -2جدول

 تعداد گروه هدف بسته آموزشي

 25 پرسنل و مراجعين يردهيمشاوره شلوح فشرده دي وي دي 

 10 پرسنل بهداشت و درمان پوستر راهنماي آموزشي تغذيه با شيرمادر

 80 انكپزش انكتاب راهنماي تغذيه با شيرمادر براي پزشك

 10 بهورزان(مراقبين سالمت/ ) پرسنل تاب راهنماي آموزش مادران باردار و تغذيه با شيرمادرك

 400 والدين ماهه 12تا  8ان كودكامل كتهيه مدياي آموزشي ارتقاي ت
 

 1398در سال كودكهاي برگزار شده در هفته جهاني شير مادر و روز ملي فعاليت -11 -2جدول

 ه/كشب

 ز بهداشتكمر
 نوع فعاليت

تعداد 

 نندگانكتكشر
 گروه هدف

 اسالمشهر
شيرمادر   شت هفته جهاني  سابقه ، الس آموزشي ك) بزرگدا معرفي ، م

 افراد موفق در شيردهي و ...(
1190 

صاً مادران     صو جامعه خ

 باردار و شيرده

 ري
شيرمادر   شت هفته جهاني  سابقه ، الس آموزشي ك) بزرگدا معرفي ، م

 افراد موفق در شيردهي و ...(
953 

صاً مادران     صو جامعه خ

 باردار و شيرده

 جنوب تهران
شيرمادر   شت هفته جهاني  سابقه ، الس آموزشي ك) بزرگدا معرفي ، م

 افراد موفق در شيردهي و ...(
1016 

صاً مادران     صو جامعه خ

 باردار و شيرده

 اسالمشهر
هگگاي آموزشگگگي در  السك) كودكبرگزاري مراسگگگم هفتگگه ملي 

 برگزاري همايش(ها و كودكمهد، ميته امدادك، بسيج، فرهنگسراها
 انكودكوالدين و  1817

 ير
در   يآموزشگگگ يهگگاالسك) كودك يمراسگگگم هفتگگه مل يبرگزار

 برگزاري همايش( و هاكودكمهد، امداد تهيمك، جيبس، فرهنگسراها
 انكودكو  نيوالد 3697

 تهران جنوب
در   يآموزشگگگ يهگگاالسك) كودك يمراسگگگم هفتگگه مل يبرگزار

 برگزاري همايش( و هاكودكمهد، امداد تهيمك، جيبس، فرهنگسراها
 انكودك و نيوالد 3365
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 1398در سالدانشگاه پوششماهه خارج بيمارستاني در منطقه تحت 59-1ان كودكآمار مرگ  -12 -2جدول

 ه/كشب

 ز بهداشتكمر

تعداد 

 مرگ

 ونتكمحل س مليت جنسيت سن متوفي
 ماهه 59-1ان كودكعلت مرگ 

 خارج بيمارستان()

1-
12 

هه
ما

 

12-
24 

هه
ما

 

ي 
اال

ب
24 

 ماه

تر
دخ

 

سر
پ

ي 
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غي
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ش

ستا 
رو

ي  
جار

هن
نا

ي
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ث 
واد

 ح
ح و

وان
س

 و  
س
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ن 
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زاي

ي
رس

نا
 

ير
سا

 

 - - - - - - - - - - - - - 0 اسالمشهر

 3 - 2 - 3 2 3 2 3 2 1 1 3 5 ري

 - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 1 جنوب تهران

 1398در سالسال  5ان زير كودكپوشش مراقبت  -13 -2جدول

 شاخص

 

 ز بهداشتكه/ مركشب

مورد مواليد زنده 

منبع ) انتظار

 جمعيت دانشگاه(

 مراقبت دوران نوزادي

و  يروزگ 3-5مراقبت ) 

 (يروزگ 15-14

مورد انتظار  تيجمع

 سال 5 ريان زكودك

نام ثبت تيجمع

 شده در سامانه

حداقل  تيجمع

 بار مراقبت شدهكي

 48479 48449 51254 8471 10276 اسالمشهر

 83300 83251 85606 19293 17164 ري

 106267 106394 108351 21919 27542 جنوب تهران

 238046 238094 245211 49683 54982 جمع

 1398در سال دهندگان خدمتارائه يان براكودكدر برنامه سالمت نوزادان و  يآموزش يهادوره -14-2جدول 

 كپزش مراقب بهورز عنوان دوره

 - نفر 7 - يردهيمشاور ش يت مربيروزه ترب 3ارگاه ك

 16 312 147 املكت، مانا، سالم كودك يبازآموز

 31 97 18 ر مادريش كر به بانيب مادران به اهدا شيترغ

 30 89 19 در نوزادان نارس ينوپاتياز رت يريشگيپ

 - 82 25 يدر نوزادان اواخر نارس يردهيش يهال چالشيتسه

 - 113 28 ن در مراقبت از نوزاد نارسيوالد يتوانمندساز

 5 ماما() 5 - (HBB) يبه تنفس نوزاد كمك

 - 146 24 يآموزش مراقبت آغوش

 1398در سال (ECD) انكودكامل کمراقبت ت -15 -2جدول

 شاخص
 

 ز بهداشتكه/ مركشب

ميل كت پوشش

 ASQپرسشنامه 

 ماهه 6ان كودك

ميل كت پوشش

 ASQپرسشنامه 

 ماهه 12ان كودك

ميل كت پوشش

 ASQپرسشنامه 

 ساله 2ان كودك

ميل كت پوشش

 ASQپرسشنامه 

 ساله 3ان كودك

ميل كت پوشش

 ASQپرسشنامه 

 ساله 5ان كودك

 6/34 63 6/62 7/66 8/70 اسالمشهر

 5/22 71 2/74 6/75 7/83 ري

 4/19 8/52 9/52 2/60 9/62 جنوب تهران

 1/22 2/63 65 8/69 75 ميانگين
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 1398در سالاي دانشجويان ارزيابي دوره -16 -2جدول

 جمع جوان دانشجو ردانشجويجوان غ ز بهداشتكه/ مركشب

 93333 1669 91664 اسالمشهر

 131335 27867 103468 ري

 132392 8237 124155 جنوب تهران

 357060 37773 319287 جمع
 

 1397-98آموزان معاينه شده به تفکيك مقاطع در سال تحصيلي تعداد دانش -17 -2جدول

 معاونت اسالمشهر ير جنوب هكز/ شبكمر

 درصد() تعداد درصد() تعداد درصد() تعداد درصد() تعداد يليمقطع تحص

 (%4/97) 47153 (%100) 10406 (%9/94) 16642 (%100) 20105 اول ابتدايي

 (%3/75) 36579 (%7/84) 7534 (%63) 9923 (%9/79) 19122 پايه چهارم

 (%1/78) 30814 (%1/73) 6100 (%2/50) 6671 (%78) 18043 پايه هفتم

 (%2/85) 26663 (%3/67) 4460 (%72) 7201 (%73) 15002 پايه دهم
 

 1397-98اجراي طرح مدارس مروج سالمت در سال تحصيلي  -18-2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
جمع 

 مدارس

مدارس 

 مروج

جمع 

 آموزاندانش

آموزان دانشتعداد 

 مدارس مروج

تعداد كاركنان 

 مدارس مروج

 1769 29967 97433 78 372 اسالمشهر

 3230 54911 156428 140 564 ري

 3508 67961 220517 164 664 جنوب تهران

 8507 152839 474378 382 1600 جمع

 

 1397-98آموزان مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي دانش( پديکولوزيس) معاينه شپش سر -19-2جدول

 جنس مقطع
جمع 

 آموزاندانش

 مقادير معاينه شده
 جمع معاينات

 *بهار زمستان زييپا

 ابتدايي

 73968 - 15506 58462 123638 دختر

 59476 - 10228 49248 139101 پسر

 133444 - 25734 107710 262739 كل ابتدايي

 متوسطه اول

 19576 - 6047 13529 56522 دختر

 16764 - 4715 12049 59806 پسر

 36340 - 10762 25578 116328 كل متوسطه اول

 متوسطه دوم

 12409 - 3910 8499 47290 دختر

 7442 - 2312 5130 45642 پسر

 19851 - 6222 13629 92932 كل متوسطه دوم

 اطالعات فصل بهار گزارش نشده است.، به علت بيماري كرونا و تعطيلي مدارس *
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 ساالنسالمت ميان
سني ميان  شامل مي   كحدود نيمي از جمعيت  (سال 30-60) سال گروه  سالمت آنان    شور را  ه پايه كشود و 

هفته ملي سالمت بانوان ايران اي برخوردار است. از اهميت ويژه، شور را بر عهده دارندكخانواده و چرخه توليد 

برگزار سگگال در كشگگور   ماه هر ماه و هفته ملي سگگالمت مردان ايران در هفته اول اسگگفند  در هفته آخر مهر

ز و كليه مراكسگگگال در هاي ادغام يافته سگگگالمت ميانگردد. همچنين خدمات رايگان تحت عنوان مراقبتمي

هاي اهش مرگكشگگگورها در كبا توجه به تعهد جهاني گر سگگگو ياز د گردد.تحت پوشگگگش ارائه ميهاي پايگاه

 يمل يهاور در هفتهكاقدامات مذ وشده  هاي انجاملي فعاليتكرد كروي، 2025سال  تا سال 30-70زودهنگام 

گران   يبانوان و مردان ا انجام ، هاي سالمت ميانساالنبرنامهتوجه در ته قابلكوده است. نگ يد بر اين مهم بكتأ، گ

در  D3ويتامين  مگادوز  و توزيع رايگان قرص پرل   سگگگال50تال براي افراد باالي   كولوركغربالگري سگگگرطان   

ان يدر پا Covid-19روس يوع ويبا توجه به شگگگ اسگگگت. سگگگال30-60هاي سگگگالمت براي زنان و مردان پايگاه

 ارائه شده قرار داده شد. يهات آموزشيروس در اولويونا ووركو مقابله با  يريشگيپ يهاآموزش 1398سال

 1398در سالهاي ملي مپينكشده در  اجراآموزشي هاي برنامه -20 -2جدول

 مالحظات تعداد عنوان

شي برگزاري همايش شي ، هاي آموز شگيري از       ، ورز ستاي پي سالم در را تغذيه 

جسماني و پيشگيري از عوارض     كترويج تحر)سال  30-70هاي زودهنگام مرگ

ديابت و فشار خون( در پويش ملي سالمت مردان ايران و پويش   ، قلبي و عروقي

 ملي سالمت بانوان ايران

3 

هداشگگگت و حوزه تحت پوشگگگش        معاونت ب

شگاه  شهرداري  دان هاي مناطق و با همكاري 

سته سازمان   سراي محله و ، هاپارك) هاي واب

 ...( در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشت

سايت   هاي ملي سالمت مردان ايران و سالمت بانوان ايران  درج مطالب هفته در 

شگاه  سانه ، دان شي ) مترو، هاي محلير ستگاه ، شعار...( ، تيزر آموز شر اي ت كهاي 

 انال سفيران سالمت تهرانكفضاي مجازي و ، هاي اداريسربرگ نامه، واحد

18 
هداشگگگت و حوزه تحت پوشگگگش        معاونت ب

 دانشگاه

ما   ) ورزشگگگي:، معنوي، برگزاري اردوي تفريحي يارت ا ، ها كپار ، هك ن متبركز

سگگازي كپا، انجام ورزش صگگبحگاهي، نكبازديد از اما، جمعيروي دسگگتهپياده

ست( محيط شنهادي         ، زي شعار و محورهاي پي ستاي  سالم در را شنواره غذاي  ج

 هاي جسمانيمنظور ترويج شيوه زندگي سالم و افزايش فعاليتوزارت متبوع به 

10 
هداشگگگت و حوزه تحت پوشگگگش        معاونت ب

 دانشگاه

در راسگگتاي ترويج فعاليت جسگگماني و  زيهمراه با اهداي جوامسگگابقات  برگزاري

 اصالح الگوي شيوه زندگي
8 

هداشگگگت و حوزه تحت پوشگگگش        معاونت ب

 دانشگاه

 هاي سالمتز و پايگاهكمرا 234 پوستر، آموزشي CD، تكپمفلت و ترا، توزيع بنر

، پزشگگك، ارولوژيسگگت توسگگط) :انجام مشگگاوره و معاينات رايگان بانوان و آقايان

شناس تغذيه  شناس ، كار شناس مامايي/ ك، روان شار      ار ضعيت ف سي و ، خون برر

BMI ،ات عموميمعاين، تست رايگان قند خونRapid test) ، غربالگري سرطان

 CBEغربالگري سرطان پستان و انجام ، انجام پاپ اسميرس و كسروي

9916 

گاه   مراكز ، ها پارك  پاي مت    و  ،  هاي سگگگال

 و بسگگگيج و مسگگگاجد و حوزه و   اه ارخانه  ك 

 سراهاي محله و ...

 30-70هاي زودهنگام ساز مرگنترل عوامل زمينهك) رگزاري جلسات آموزشي:ب

اهش ك، تغذيه صگگحيح، فرزندپروريفرزندآوري و ، يم بنيان خانوادهكتح، سگگال

ي كپو، پيشگيري از فشار خون  ، اهش استرس ك، فعاليت جسماني ، كمصرف نم 

، خودآزمايي پسگگتان، هاي شگگايع زنان و مردانسگگرطان، پاپ اسگگمير، اسگگتخوان

، نقش پدر فرزندپروري، زندگي ايراني اسالمي كسب، هاي پرخطربارداري، ديابت

شگگگيوه زندگي  ، ديابت و فشگگگار خون  ، هاي قلبي عروقي بيماري عوامل خطر در  

 (سالم

24579 

عموم  ، هاي سگگالمتز و پايگاهكمراجعين مرا

،  باشگاه ورزشي، اوليا و مربيان، رابطين، مردم

نگ ، نان كارك  ها  فره له سگگگراي، سگگگرا ،  مح

 بهزيستي، بسيج، شهرداري

 د.ين هفته برگزار نگرديشده در ا ينيبشياقدامات پ ياجتماع يگذارو طرح فاصله Covid-19روس يوع ويران با شيته: با توجه به مقارن شدن هفته سالمت مردان اكن *
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 سالمت سالمندان
 60باالي گروه سني ) رواني و اجتماعي سالمندان، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، تأمين، برنامه اين هدف كلي

از اسگگت كه هاي مختلف در دوران سگگالمندي بهتر از جنبهمندي آنان از كيفيت زندگي منظور بهرهبه سگگال(

بهبود شگگيوه زندگي »اسگگت:  زير گروه 2اين برنامه داراي گيرد. انجام ميهاي بهداشگگتي طريق طراحي برنامه

 «.هاي ادغام يافته سالمندانمراقبت»و « سالم در دوران سالمندي

ست كه به           ستاندارد ا شي ا سالمندي يك برنامه آموز سالم در دوره  شيوه زندگي  منظور آموزش برنامه بهبود 

ير رفتار سالمندان  سطح آگاهي و نگرش و تغي  ءهدف ارتقا بهبود شيوه زندگي سالم به سالمندان با    سالمت و 

يافته هاي ادغامبرنامه مراقبت شود. در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا مي    1384سال  از

هاي باليني كليدي نشگگانه ها در سگگالمندان كه از حداقل عوامل خطر ومنظور كاهش بار بيماريسگگالمندان به

 اين برنامه در اواخر شگگده اسگگت. موقع اسگگتفادهع بهارجا درمان مناسگگب و، براي شگگناسگگايي زودرس بيماري

ستان ري آغاز     1386سال  شهر شهر       1388سال  كه در شد از  سالم ستان ا شهر به  1392سال  و در اواخر به 

 نوب نيز گسترش يافت.جمنطقه تحت پوشش مركز بهداشت 

 1398در سالآمار سالمندان آموزش ديده در برنامه بهبود شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي  -21 -2جدول

 نوع مراكز گروه هدف
ديده تعداد سالمندان آموزش

 سال 70تا  60

ديده تعداد سالمندان آموزش

 به باالسال 70

جمع سالمند 

 ديدهآموزش

 60سگگگالمندان  

 ساله و باالتر

 20028 5857 14171 شهري

 3875 1495 2380 روستايي

 2346 766 1580 ييروستا يشهر

 26249 8118 18131 جمع

 1398در سالاز سامانه سيب هاي ادغام يافته برنامه مراقبت ت به سالمندان درآمار خدم -22 -2جدول

 بهداشتخانه  پايگاه سالمت *خدمت ارائه شده به گروه سالمند

 7733 171771 تعداد

 يخطرسنج  قياز طر يو مغز يقلب يهاتهكاز س  يريشگ يپ، غربالگري افسردگي ، غربالگري تغذيه، خدمت شامل: مراقبت از نظر سقوط و عدم تعادل   *

شار خون باال و اختالالت چرب ، ابتيد افتهيو مراقبت ادغام  شخ ، نخو يف ستان    يزود هنگام و غربالگر صيت  يزودهنگام و غربالگر خصيش ، سرطان پ

 .98لت كن بويباشد بر اساس آخرمي تالكولوركسرطان 

 اركگروه تخصصي سالمت محيط و  -3

 طيمحواحد مهندسي بهداشت 
با  اماكن عمومي   7574 توزيع و فروش مواد غذايي و ، مركز تهيه  27100 در حوزه بهداشگگگت محيط بيش از 

براي ، فعال هسگگتند كه از طرف دانشگگگاه ، دانشگگگاهنظارت در منطقه تحت ، نفر متصگگدي و كارگر 57132

 است. صادر شدهمعتبر  ياز آنها كارت بهداشت نفر 42913
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 1398سالدر گزارش عملکرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط  -23 -2جدول

 فصل

 شدهتعداد بازديدهاي انجام
 تعداد متخلفين

 شده به دادگاهمعرفي

 تعداد

 شدهمحل تعطيل

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تربيتي -آموزشي

 مراكز خدمات

 جامع سالمت

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 مراكز

 تهيه و توزيع

 اماكن

 عمومي

 18 216 18 216 490 1264 6752 30338 بهار

 28 305 28 305 711 178 5733 28960 تابستان

 26 398 26 398 1054 2480 4798 27444 زييپا

 29 359 29 359 1570 1145 5660 29507 زمستان

 101 1278 101 1278 3825 5067 22943 116249 جمع

 

 

 1398در سالگزارش عملکرد فصلي دانشگاه در حوزه بهداشت محيط  -24 -2جدول

 فصل
تعداد كارت معاينه 

 بهداشتي صادر شده

تعداد صدور  شدهلرسنجي انجامكتعداد 

 صالحيت

تعداد سنجش مواد غذايي با 

 مطلوب كل تجهيزات پرتابل

 7172 228 17127 17984 13939 بهار

 7085 295 18551 19127 8872 تابستان

 10198 355 17787 18078 7961 زييپا

 8404 297 16365 16586 8530 زمستان

 32859 1175 69830 71775 39302 جمع

 

 1398در سالتحت نظارت دانشگاه  برداري از آب آشاميدني مناطقنمونه -25 -2جدول

 دوره زماني

 روستاييمناطق  مناطق شهري

 برداري باكتريولوژي از آب آشاميدنينمونه برداري باكتريولوژي از آب آشاميدنينمونه

 جمع نامطلوب مطلوب جمع نامطلوب مطلوب

 646 5 641 3018 3 3015 ماهه اولشش

 708 0 708 2983 0 2983 ماهه دومشش

 1354 5 1349 6001 3 5998 جمع
 

 

 1398در سالشي ككشي شهري و روستاهاي داراي آب لولهكنترل آب آشاميدني در شبکه لوله -26 -2جدول

 تعداد ارزيابي شيميايي نمونه تعداد آزمايش ميكروبي آب لر سنجيكتعداد  نوع مناطق

 530 6001 55495 شهري

 471 1354 16280 روستايي

 1001 7355 71775 جمع
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 1398در سالنظارت دانشگاه  بازديد و كنترل آب استخرهاي شناي فعال در مناطق تحت -27 -2جدول

 فصل
تعداد 

 استخر

تعداد 

 بازديد

سرانه بازديد از 

 هر استخر

لر ك

 سنجي
PH كدورت 

آزمايش كليفرم 

 گرماپاي

هاي باكتري

 هتروتروف

 431 434 348 661 661 7/4 322 68 بهار

 605 603 607 802 802 4/7 545 74 تابستان

 566 570 574 646 661 2/6 449 72 زييپا

 392 392 364 541 545 5 348 70 زمستان

 1994 1999 1893 2650 2669 7/23 1664 70 جمع

 1398در سالننده قليان كز عرضهكن و مراكگيري ساليانه از اماگزارش -28 -2جدول

 موضوع
 صنفنوع 

 خانه/قهوه

 چايخانه

 رستوران سنتي/

 خانه سنتيسفره
 شاپافيك رستوران

 ز فروشكن و مراكتعداد اما

 ابزار آالت و ادوات قليان

 198 154 635 137 845 تعداد موجود

 0 2 0 36 607 تعداد داراي مجوز عرضه قليان

 972 771 760 777 1972 تعداد بازديد شده

 74 37 135 41 490 تبي صادر شدهكتعداد اخطار 

 16 1 51 8 76 تعداد موارد معرفي به مراجع قضايي

 63 1 47 13 149 *شدهتعداد موارد پلمپ

صگرفاً با  مواردي بدون ارجاع به مراجع قضگايي و  ، با توجه به اينكه در روزهاي پاياني سگال گذشگته و شگرايط اضگطرار پيش آمده بابت بيماري كرونا     *

 پلمپ مراكز متخلف صورت گرفته است.، حضور نماينده قضايي

 1398در سال« سالمت ماه مبارك رمضان»كنترل و بازرسي بهداشتي در طرح  -29 -2جدول

 نوع مركز
تعداد تحت 

 پوشش

تعداد موارد 

 بازديد شده

تعداد موارد 

اخطار نواقص 

 بحراني

موارد تعداد 

اخطار نواقص 

 غيربحراني

تعداد موارد 

شده به معرفي

 مراجع قضايي

تعداد موارد 

 تعطيل شده

تعداد كارت 

بهداشت صادر 

 شده

يه  عرضگگگه و ، مراكز ته

 فروش مواد غذايي
27664 9976 154 2102 213 130 3395 

 602 11 45 218 23 1645 7655 اماكن عمومي

 33 0 0 32 2 38 58 راهياماكن بين

 4030 141 258 2352 179 11659 35377 جمع

 1398در سال« سالمت ماه مبارك رمضان»برداري در طرح نتيجه نمونه -30 -2جدول

 موارد فاقد نتيجه *موارد صفر نامطلوب مطلوب جمع موارد فعاليت

 0 - 149 159 308 برداري از مواد غذايي سنتينمونه

 0 - 5 8 13 برداري از مواد غذايي صنعتينمونه

 نمونه ميكروبي
 15 - 1 535 551 آشاميدني آب

 9 - 2 73 84 آب استخر شنا

نجش     لر آزاد  ك سگگگ

 باقيمانده

 - 40 301 6348 6689 آشاميدني آب

 - 7 14 79 100 آب استخر شنا
 باشد.مطلوب و نامطلوب نمي صورتبهگيري خراب شده است و قابل تفكيك ست كه نمونهيعني مواردي، موارد صفر *
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 1398در سال« سالمت ماه مبارك رمضان»ساير اطالعات طرح  -31 -2جدول

 تعداد موضوع

 1125.3 يلوگرم/ ليتر(ك) شف و معدوم شدهكمقدار مواد غذايي فاسد 

 ايات مردميكتعداد موارد رسيدگي به ش
 329 190گزارش سامانه 

 15 گزارش متفرقه مردمي

 41 گرددورهفروشان تعداد موارد برخورد با دست

 134 برنامه ريدرگ يهاها و دستگاهبا سازمان كمشتر يسو بازر يموارد نظارت

 11 يزيرو برنامه يتعداد جلسات هماهنگ

 4505 شده عيچاپ و توز يرسانه آموزشتعداد موارد 

 38 يو ساعات ادار ليتعطريغ يدر روزها يو نظارت يبازرس يهاپيكتعداد ا

 8 يراداريو ساعات غ ليتعط يدر روزها يو نظارت يبازرس يهاپيكتعداد ا

 134 يو ساعات ادار ليتعطريغ يدر روزها يو نظارت يبازرس يهاپيكتعداد پرسنل فعال در ا

 117 يراداريو ساعات غ ليتعط يدر روزها يو نظارت يبازرس يهاپيكتعداد پرسنل فعال در ا

 28824 انجام شده بر حسب نفر ساعت ياركحجم 

 1398در سالدر دهه اول ماه محرم  گزارش عملکرد واحد بهداشت محيط -32 -2جدول

 حجم فعاليت عنوان فعاليت

 753 هاي تحت پوششهيأتها و تعداد كل مساجد، تكايا و حسينيه

 417 هاي برگزاري عزاداريها و محلحسينيهتعداد موارد بازديد از مساجد، تكايا و 

 95 تعداد كارت بهداشت صادر شده براي افراد موضوع اين دستورالعمل

 124 تعداد موارد كنترل و نظارت بر توزيع مواد غذايي مربوط به مراسم

 56 برداري از مواد غذايي از اماكن موضوع اين دستورالعملتعداد موارد نمونه

 4 برداري از مواد غذايي نامطلوب بوده استمواردي كه نتيجه نمونهتعداد 

 168 برداري از آب اماكن موضوع اين دستورالعملتعداد موارد نمونه

 1918 تعداد كلرسنجي انجام شده

 19 تعداد موارد جديد نصب سيستم صابون مايع دستشويي در اماكن موضوع اين دستورالعمل

 0 مواد غذايي در مراسمتعداد موارد مسموميت 

 15 هاتعداد جلسات آموزشي گروهي برگزار شده در مساجد، تكايا و حسينيه

 37 مقدار مواد غذايي مشكوك معدوم شده )كيلوگرم(

 51 هاي مرتبطتعداد موارد بازديد مشترك انجام شده با سازمان

 1629 تعداد كل بازديدهاي انجام شده از كليه مراكز و اماكن حساس

 219 هاي صلواتيتعداد بازديدهاي انجام شده از ايستگاه

 356 هاي صلواتي فعال تحت پوششتعداد ايستگاه

 56 تعداد موارد رسيدگي به شكايات بهداشتي

 8 هاي فعالتعداد بازديدهاي انجام شده از موكب

 8 هاي فعال تحت پوششتعداد موكب

 959 پرتابلتعداد موارد سنجش با تجهيزات 
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 هاي بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاهشاخص

 1398در سالهاي بهداشت محيط در منطقه تحت نظارت دانشگاه شاخص -33 -2جدول

 درصد تعداد كل/ تعداد عنوان

 100 51796/51796 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

 12/98 51796/50824 باشندخانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي

 65/98 51796/51098 خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

 41/99 51796/51489 كنندآوري ميخانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

 71/96 213/206 كنندآوري ميفضوالت حيواني را به روش بهداشتي جمعخانوارهاي روستايي كه 

 39/85 7096/6059 شهري() بهسازياماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 

 16/79 475/376 روستايي() بهسازياماكن عمومي داراي معيار بهداشتي و 

 72/85 25119/21533 شهري() بهسازيمراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي و 

 07/81 1981/1606 روستايي() بهسازيمراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي و 

 42/74 51864/38598 شهري() بركاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معت

 91/81 5268/4315 روستايي() كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر

 26/86 211/182 شهري() هستندمراكز خدمات جامع سالمت كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب 

 25/85 61/52 روستايي() هستندمراكز خدمات جامع سالمت كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب 

 100 32/32 هايي كه آب مصرفي آنها مطلوب استبيمارستان

 75/93 32/30 آوري زباله آنها مطلوب استهايي كه جمعبيمارستان

 88/96 32/31 فاضالب دارندآوري و دفع مطلوب هايي كه جمعبيمارستان

 50/87 32/28 خانه آنها مطلوب استهايي كه رختشويبيمارستان

 88/71 32/23 هايي كه آشپزخانه آنها مطلوب استبيمارستان

 44/99 180/179 ساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوبمراكز كاربرد پرتوهاي يون

 95/99 6001/5998 شهري() استشده هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناختهنمونه

 63/99 1354/1349 روستايي() استشده هاي آب آشاميدني كه از نظر باكتريولوژيكي مطلوب شناختهنمونه

 

 مصرفي كو نم كنترل نان

 1398در سالدر مناطق تحت پوشش دانشگاه  يهاي مجاز توزيعبرداري از نمكنمونهنتايج  -34 -2جدول

 و خلوص مطلوب يُد باتعداد  خلوص مطلوب باتعداد  مطلوب يُدبا تعداد  تعداد نمونه نمك ز بهداشتكه/ مركشب

 10 15 10 15 اسالمشهر

 19 21 21 36 ري

 40 45 47 55 جنوب تهران

 69 81 78 106 جمع

 1/65 4/76 6/73 - درصد
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 1398در سالشيرين و نمك در نان سنتي هاي جوشنتايج آزمايش نمونه -35 -2جدول

 جمع روستايي يشهر نوع نان موضوع

 برداريتعداد موارد نمونه

 284 55 229 لواش

 81 5 76 تافتون

 82 13 69 سنگك

 238 63 175 بربري

 32 3 29 رومال بربري

 696 139 557 جمع

يش        جواب آزمگگا مواردي كگگه  تعگگداد 

شگگيرين در دهنده مصگگرف جوشنشگگان

 نان بوده است

 178 30 148 لواش

 38 2 36 تافتون

 36 4 32 سنگك

 57 14 43 بربري

 16 4 12 رومال بربري

 325 53 272 جمع

مك بيش از      كه داراي ن عداد مواردي  ت

 انديك درصد( بوده) مجازحد 

 132 27 105 لواش

 44 2 42 تافتون

 8 5 3 سنگك

 153 35 118 بربري

 338 70 268 جمع

 سالمت نوروزي برنامه

 1398در سالنظارت بر مراكز و اماكن در برنامه سالمت نوروزي  -36 -2جدول

 نوع مركز

تعداد 

تحت 

 پوشش

تعداد موارد 

 بازديد شده

تعداد موارد 

اخطار نواقص 

 بحراني

تعداد موارد 

اخطار نواقص 

 غيربحراني

تعداد موارد 

شده به معرفي

 مراجع قضايي

تعداد موارد 

 تعطيل شده

تعداد كارت 

بهداشت 

 شدهصادر 

يه  عرضگگگه و ، مراكز ته

 فروش مواد غذايي
10491 14711 377 2987 195 93 2521 

 284 7 15 714 37 4356 3636 اماكن عمومي

 45 1 1 54 10 109 38 راهياماكن بين

 - 0 0 - - 66 73 تعداد سامانه آبرساني

 2850 101 211 3755 424 19242 14238 جمع

 

 1398در سالبرداري در برنامه سالمت نوروزي نتيجه نمونه -37 -2جدول

 موارد فاقد نتيجه موارد صفر نامطلوب مطلوب جمع موارد فعاليت

 0 - 95 124 219 غذايي سنتيبرداري از مواد نمونه

 0 - 1 7 8 برداري از مواد غذايي صنعتينمونه

 0 - 1 510 511 آشاميدني آب نمونه ميكروبي
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 موارد فاقد نتيجه موارد صفر نامطلوب مطلوب جمع موارد فعاليت

 0 - 4 159 163 آب استخر شنا

نجش     لر آزاد  ك سگگگ

 باقيمانده

 - 13 115 5756 5882 آشاميدني آب

 - 3 17 281 301 آب استخر شنا

 1398در سالساير اطالعات برنامه سالمت نوروزي  -38 -2جدول

 مقدار موضوع

 9809.4 يلوگرم/ ليتر(ك) شف و معدوم شدهكمقدار مواد غذايي فاسد 

 ايات مردميكتعداد موارد رسيدگي به ش
 335 190گزارش سامانه 

 19 گزارش متفرقه مردمي

 نندگان قليانكز عرضهكمرا

 814 لكتعداد 

 857 تعداد بازديد

 20 تعداد معرفي به دستگاه قضايي

 0 تعداد تعطيلي موقت

 9 گردفروشان دورهتعداد موارد برخورد با دست

 21 هاي بازرسي در هر روز در كل منطقه تحت پوششيپكميانگين تعداد ا

 6 پوششهاي نظارتي در هر روز در كل منطقه تحت يپكميانگين تعداد ا

 150 هاي بازرسي و نظارتييپكنان فعال در اكاركميانگين تعداد 

 11256 حجم كاري انجام شده برحسب نفر ساعت

 1398در سالبرداري از مواد خوراكي و آشاميدني نتايج نمونه -39 -2جدول
 درصد تعداد موضوع

 - 3227 برداريكل موارد نمونه

 7/56 1830 موارد قابل مصرف

 9/42 1384 موارد غيرقابل مصرف

 4/0 13 تعداد موارد نامشخص

 تعداد موارد از نظر نوع آلودگي

 4/36 1176 ميكروبي

 8/60 1961 شيميايي

 6/0 21 ميكروبي و شيميايي

 1/2 69 ساير

 برداريتعداد موارد از نظر علت نمونه

 62/74 2408 كنترل مستمر

 14/17 553 شكايتي

 42/5 175 درخواستي

 22/0 7 مشكوك به فساد

 0 0 برداري مجددنمونه

 60/2 84 ساير

 6/40 1312 تعداد موارد معرفي به دادگاه

 ايمهندسي بهداشت حرفهواحد 
 و ارائهار كآور موجود در محيط نترل عوامل زيانكارزيابي و ، يياي شگگناسگگا مهندسگگي بهداشگگت حرفه هدف 

 ر است. اكسازي محيط و حفظ سالمت نيروي هاي بهداشتي درماني به منظور سالممراقبت
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 1398در سالاي ها و شاغلين تحت پوشش بهداشت حرفهارگاهكتعداد  -40 -2جدول

 تعداد/ درصد عنوان

 32033 ي تهرانكهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشارگاهك

 190843 شاغلين تحت پوشش دانشگاه

 2/48 شاغلين تحت پوشش دانشگاه نسبت به استان

 61/1 شوركشاغلين تحت پوشش دانشگاه نسبت به 
 

شت حرفه   خالصه  طوربه ه يلكدر ار كط يارگر و محك، اركسالمت   يو ارتقا مينأاي علم و هنر تمهندسي بهدا

ه يا كباشد. در منطقه تحت پوشش نظارتي دانشگاه صنايع مختلفي وجود دارند     يم يو ادار هاي شغلي محيط

ها از نظر ارگاهكباشگگند. آمار اين صگگنايع و اي ميارشگگناس بهداشگگت حرفهكار داراي كالزاماً و يا برحسگگب نوع 

در  ارشگگناسك كارگاه يك 300نظارتي حائز اهميت اسگگت. در بخش دولتي و براي نظارت صگگحيح به ازاي هر 

ارشناس برخوردار نيستند. اطالعات اين موضوع در كن از تعداد مورد نياز كنظر گرفته شده است ولي برخي اما

 زير ارائه شده است. جدول

 1398در سال اي بخش دولتيارشناسان بهداشت حرفهكتعداد بازرسين و  -41 -2جدول

 عنوان
 درمانيز بهداشتي كمرا

 مبودك موجود مورد نياز

 30 90 120 ايارشناس بهداشت حرفهك

 بازرس مد نظر است. يكارگاه ك 300هر  يبه ازا يدر بخش دولت 

 1398در سالاي هاي بازرسي بهداشت حرفهشاخص -42 -2جدول

 عنوان شاخص
 درصد

 بازرسي و نظارت

 6/93 بازرسي شدههاي ارگاهكدرصد 

 45/75 ين تحت پوشش بازرسيدرصد شاغل

 31 درصد شاغلين آموزش ديده

 48 درصد شاغلين معاينه شده

 3 اندار و وضعيت بدني نامناسب شاغلين را اصالح نمودهكه ايستگاه كهايي ارگاهكدرصد 

 2 درصد شاغلين در مواجهه با حمل بار نامناسب

 5/18 آنها اصالح شده است ار و وضعيت بدني نامناسبكايستگاه ه ك ينيدرصد شاغل

 49/18 اركار نامناسب و وضعيت نامناسب بدن در حين كدرصد شاغلين داراي ايستگاه 

 تعداد/ درصد يكولوژيآور و بهاي حوادث و عوامل شيميايي زيانشاخص

 5/13 آوردرصد شاغلين در مواجهه با عامل شيميايي زيان

 2/3 اندنترل نمودهكآور را ه عوامل شيميايي زيانكهايي ارگاهكدرصد 

 03/69 نندكه از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده ميكهاي شيميايي درصد شاغلين در معرض آالينده

 164 هاي مشمول حوادث شيميايي بازرسي شدهارگاهكتعداد 

 100 بازرسي شدههاي مشمول حوادث شيميايي ارگاهكدرصد 

 13832 تعداد شاغلين مشمول حوادث شيميايي بازرسي شده
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 عنوان شاخص
 درصد

 بازرسي و نظارت

 100 درصد شاغلين مشمول حوادث شيميايي بازرسي شده

 8/7 آوري زيانكدرصد شاغلين در مواجهه با عوامل بيولوژي

 درصد آوري زيانكهاي عوامل فيزيشاخص

 98/0 اندنمودهنترل كآور را ه صداي زيانكهايي ارگاهكدرصد 

 4/21 اندنترل نمودهكه روشنايي نامناسب را كهايي ارگاهكدرصد 

 45/1 آوردرصد شاغلين در مواجهه با ارتعاش زيان

 3 آورهاي حرارتي زياندرصد شاغلين در مواجهه با استرس

 19 آوردرصد شاغلين در مواجهه با صداي زيان

 25/4 آورپرتوهاي زياندرصد شاغلين در مواجهه با 

 9/2 درصد شاغلين در مواجهه با روشنايي نامناسب

 75/65 نندكه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده ميكدرصد شاغليني 

 درصد هاي بازرسي هدفمندشاخص

 98 و دو بازرسي شده كهاي درجه يارگاهكدرصد 

 83 يمورد انتظار بازرس يهاارگاهكدرصد 

 96 هاها و پيگيريدرصد بازرسي

 91 يريگيو پ ين تحت پوشش بازرسيدرصد شاغل

 1398در سالاي در صنايع منطقه تحت پوشش يالت بهداشت حرفهکتش -43 -2جدول

 تعداد/ درصد عنوان

 38 ايستگاه بهگر

 103 ارگريكخانه بهداشت 

 27 اركز بهداشت كمر

 552 اركميته حفاظت فني و بهداشت ك

 7 هاي داراي ايستگاه بهگرارگاهكدرصد 

 100 اركز بهداشت كهاي داراي مرارگاهكدرصد 

 38 ارگريكهاي داراي خانه بهداشت ارگاهكدرصد 

 20 اييالت بهداشت حرفهكهاي داراي تشارگاهكدرصد 

 8/66 اركميته حفاظت فني و بهداشت كهاي داراي ارگاهكدرصد 

 1398در سالاي در منطقه تحت پوشش نتايج نظارت بر صنايع فعال و اقدامات قانوني بهداشت حرفه -44 -2جدول

 درصد /تعداد عنوان
 36539 هاي مورد انتظارل بازرسيك
 35077 هاي انجام شدهبازرسي لك

 15422 اعالم نواقص بهداشتي
 9/43 اعالم نواقص بهداشتي يدارا يهاارگاهكنسبت 

 12373 اخطاريه بهداشتي
 2/35 اخطاريه بهداشتي يدارا يهاارگاهكنسبت 
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 درصد /تعداد عنوان
 1156 معرفي به دادگاه

 3/3 به دادگاهشده معرفي  يهاارگاهكنسبت 
 2808 موارد رفع نقص بدون مراجعه به دادگاه

 

 1398در سالهاي منطقه تحت پوشش اي براي بيمارستاناقدامات بهداشت حرفه -45 -2جدول

 درصد /تعداد عنوان

 35 هاي موجودبيمارستان

 35 اي شاغلارشناسان بهداشت حرفهك

 100 در قالب بازديدهاي اعتباربخشي و نظارتي() شده يبازرس يهامارستانيب

 58/87 شاغلين آموزش ديده

 37/30 شاغلين تحت پوشش معاينات

 98  اركهاي حفاظت فني و بهداشتميتهك يدارا يهامارستانيب

 18/58 اركآور محيط گيري عوامل زيانهاي تحت پوشش خدمات اندازهبيمارستان

 50 اندار نمودهكآور و يا بهسازي محيط نترل عوامل زيانكه اقدام به كهايي بيمارستان

آور در بازنشستگي پيش از موعد شاغلين ميته استاني بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيانكعملکرد  -46 -2جدول

 1398در سالصنايع منطقه تحت پوشش 

 تعداد عنوان

 55 بدوي و تجديد نظر() هاي استاني برگزار شدهكميته

 31230 هاي بررسي شدهپرونده

 50779 تعداد مشاغل مورد بررسي

 36863 تعداد شاغلين بازنشسته شده

 1256 مشمول() يان متقاضيارفرماكار جهت كط يمح يه صادر شده بهسازيتعداد اخطار
 

 1398در سالكار دهنده خدمات سالمتهاي ارائهشركت برفعاليتعملکرد برنامه نظارت  -47 -2جدول

 تعداد/ درصد عنوان

 11 ايهاي بهداشت حرفهتكشر

 300 اركط يمح يهاندهيش آاليمورد پا يهاارگاهك

 3 اركهاي طبتكشر

 9 اركز تخصصي طبكمرا

 11 مجوز مطب ين دارايمتخصص

 11 ار دولتيكز طبكمرا

 14 ار در مطبكان طبكپزش

 5 اريكان شاغل در واحد كپزش

 50189 ينه شده توسط بخش خصوصين معايشاغل

 41222 ينه شده توسط بخش دولتين معايشاغل

 %63 نه شدهين معايشاغل
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 1398در سالبرنامه مدون( ، همايش، ارگاهك، جلسه) هاي آموزشيفعاليت -48 -2جدول

 نفر ساعت آموزش ديده نندگانكتكتعداد شر عنوان

 240 40 اركدوره بازآموزي مدون طب 

 150 25 ايهاي بهداشت حرفهتكدوره بازآموزي مسئولين فني شر

 684 38 دوره تربيت بهگران صنايع

 6390 355 اي صنايعارشناسان بهداشت حرفهكهمايش فصلي 

 4176 87 ز بهداشتي درمانيكاي مراحرفهجلسات آموزشي بازرسين بهداشت 

 22500 1250 يتخصص يهار دورهيسا

 هاي واگيرگروه تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماري -4
روبي هسگگتند  كه عمدتاً عامل بيماريزا ويروسگگي و ميكهاي واگيردار دار پيشگگگيري از بيمارياين گروه عهده

شد.  مي سال با شگاه        1398در  شش منطقه جغرافيايي دان ست آمده از جمعيت تحت پو سب اطالعات بد  برح

شهر   كشب ) سالم شت جنوب تهران(  كه ري و مركشب ، ه ا ستي وا كليه مواردي كز بهدا ، سن فلج اطفال كه باي

ساالن كديفتري و ، پنتاواالن، سل ، سرخجه و اوريون(  كسرخ ) MMRگانهسه   Bمننژيت و هپاتيت، زاز بزرگ

 امل پوشش داده شده و انجام شده است.ك طوربهشده تزريق مي

 1398در سالهاي مرتبط با فلج اطفال در منطقه تحت پوشش شاخص -49 -2جدول

 زير جمعيت

 نفر()سال 15

ل موارد ك

 فلج شل حاد

ميزان موارد فلج 

 رپوليويييشل غ

درصد 

هاي نمونه

 كافي

نمونه به وصول 

آزمايشگاه ظرف 

 روز 3

موارد گزارش 

 7شده ظرف 

 روز

موارد بررسي 

 48شده ظرف 

 ساعت

658835 36 100 100 100 100 100 

 

 1398در سالهاي مراقبت از سرخك و سرخجه در منطقه تحت پوشش شاخص -50 -2جدول

 جمعيت ز بهداشتكه/ مركشب
 تعداد

 انتظارمورد 

 تعداد موارد

 گزارش شده

 تعداد موارد

 مثبت آزمايشگاهي

 ميزان بروز

 موارد غيرسرخكي

 8/3 0 22 20 570923 اسالمشهر

 2/3 0 31 36 953578 ري

 2/3 0 49 60 1530122 جنوب تهران

 3/3 0 102 116 3054623 جمع

 باشد. 2.2رسرخكي بايد باالي يتوضيح: شاخص ميزان بروز موارد غ

 

 هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذاپيشگيري و مبارزه با بيماري
هاي انگلي از راه شگگگوند. همچنين برخي بيماريروبي از راه آب و غذا منتقل ميكهاي ميبسگگگياري از بيماري

برداري نهيابد. جداول زير آمار بازرسگگي و نموارتباط مسگگتقيم و گاهي همراه آب و غذا به فرد ديگر انتقال مي

 ند.كها را ارائه ميبراي پيشگيري از مهمترين اين بيماري
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 1398در سالهاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا تعداد بيماري -51 -2جدول

 موارد
 ز بهداشتكشبكه/مر

 جمع
 جنوب تهران ري اسالمشهر

 3930 2084 867 979 برداري التورنمونه

 19059 6754 8475 3830 پديكولوز() شپش سر

 27 18 3 6 *طغيان

 ي استفاده كرده و عالئم باليني مشترك داشته باشند.كه دو نفر يا بيشتر از يك خوراكها حالتي است طغيان بيماري*

 1398در سالبرداري شده هاي انگلي و منتقله از راه آب و غذا و موارد نمونهبيماري -52 -2جدول

 موضوع
 ز بهداشتكشبكه/ مر

 جمع
 جنوب تهران ري اسالمشهر

 3930 2084 867 979 برداريموارد نمونه جمع

 جنسيت
 1954 1006 457 491 زن

 1976 1078 410 488 مرد

 گروه سني
 2630 1580 567 483 سال 2بيشتر از 

 1300 504 300 496 و كمترسال 2

تعداد نمونه 

 شدهآزمايش

 329 234 7 88 بيمارستاني

 3601 1850 860 891 خارج بيمارستان() سرپايي

 محل سكونت
 3499 2057 680 762 شهر

 431 27 187 217 روستا

 مليت
 2742 1998 531 213 ايراني

 1188 86 336 766 خارجي

 وارده از كشور
 582 86 283 213 افغانستان

 0 0 0 0 عراق

 0 0 0 0 تعداد مبتاليان

 0 0 0 0 شدهتعداد بيماران مبتالي بستري

 0 0 0 0 اثر بيماري شده برتعداد مبتاليان فوت

 3930 2084 867 979 شده انسانيتعداد نمونه تهيه

 3930 2084 867 979 شده انسانيتعداد نمونه آزمايش

 انتقال از دام به انسانهاي قابلبيماري

 1398در سالسن و سرم هاري مصرف شده كحيوان گزيده و مقدار وا -53 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت
 مرد زن

ه كل مجروحان ك

 اندامل گرفتهكدرمان 

ه كل مجروحان ك

 انددرمان ناقص گرفته

هاري مقدار واكسن 

 دُز() مصرف شده

مقدار سرم هاري 

 واحد() مصرف شده

 26550 1299 255 67 294 28 اسالمشهر

 96940 2796 391 578 121 848 ري

 2277610 11941 2927 4443 4875 2495 جنوب تهران

 2401100 16036 3573 5088 5290 3371 جمع
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 1398در سالدر منطقه تحت پوشش  كيست هيداتيكتعداد مبتاليان به  -54 -2جدول

 هر دو مورد تماس با سگ با آب تنها جاتيسبز شستن مرد زن ل مبتاليانكتعداد  ز بهداشتكه/ مركشب

 0 0 0 0 0 0 اسالمشهر

 0 0 0 0 1 1 ري

 2 4 8 5 5 10 جنوب تهران

 2 4 8 5 6 11 جمع

 

 1398در سالتعداد بيماران مبتال به بيماري سالك در منطقه تحت پوشش  -55 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

 مليت هاي سنيگروه جنسيت
 جمع

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

 4 2 2 1 1 0 2 0 0 4 0 اسالمشهر

 26 19 7 6 3 4 4 2 7 13 13 ري

 31 25 6 2 5 7 7 3 7 20 11 جنوب تهران

 61 46 15 9 9 11 13 5 14 37 24 جمع

 

 1398در سالتعداد بيماران مبتال به تب مالت در منطقه تحت پوشش  -56 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

 منبع آلودگي سال -هاي سنيگروه جنسيت

 جمع
 0-19 مرد زن

29-

20 

39-

30 

49-

40 

به  50

 باال

لبنيات 

 آلوده

تماس 

 با دام

هر دو 

 مورد
 نامشخص

 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 اسالمشهر

 43 1 9 11 31 11 6 6 7 13 27 16 ري

 9 1 0 1 7 4 1 2 2 0 5 4 جنوب تهران

 54 2 9 12 40 15 8 8 10 13 32 22 جمع

 

 1398در سالشناسي در منطقه تحت پوشش حشره كچ -57 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
 شناسي انجام شدهحشره كتعداد چ

 جمع
 يكخاپشه  آئدس آنوفل

 6 0 0 6 اسالمشهر

 26 0 20 6 ري

 37 0 37 0 جنوب تهران

 69 0 57 12 جمع

 

شبختانه در چ  شره  كخو ست. همچنين        ح شده ا سي هيچ مورد مثبتي گزارش ن سال شنا در بين  1398در 

ساكن در منطقه تحت پوشش و موارد محتمل وارد شده    مهاجرت در پورت( هيچ موردي از بيماري ) جمعيت 

شده      ، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو سايي ن شاليزار شنا سپيروز(  ) و موردي از بيماري تب زرد و تب  لپتو

 وتب دنگ گزارش نشده است.
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 HIVنترل كبرنامه پيشگيري و 

 1398در سالنترل بيماري ايدز كرد برنامه پيشگيري و کعمل -58 -2جدول

 تعداد موضوع

 374 موارد مشاوره و تست

 334 شده از طريق مشاوره و تستموارد مثبت شناسايي

 334 يل پرونده(كتش) جديدموارد مثبت 

 1864 بيماران تحت درمان ضد رتروويروسي

 287 شدهه درمان ضد رتروويروسي براي آنها شروعكل بيماراني ك

 33 اندبوده 4يا  3يل پرونده در مرحله باليني كه در زمان تشكموارد مثبت 

 2707 (PMTCTبرنامه ) *شده در زنان باردار با وضعيت نامشخصهاي انجامتست

 PMTCT 2شده در زنان باردار در برنامه موارد مثبت شناسايي

 HIV 7ل نوزادان متولد شده از مادر مبتال به ك

 0 مثبت HIVنوزادان 
شده زنان    * كل پرونده  شكيل  شبكه ت شش باردار در  شد كه  مي 15535 تعداد ،هاي تحت پو ست  قبال نفر 12828تعداد با ت

 انجام شده است. (Rapid Test)نفر تست سريع ايدز2707انجام داده بودند و براي تعداد  HIVااليزا 

 1398سال پايان -آمار تجمعي بيماري ايدز -59 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
ز كبيماران داراي پرونده در مر

 *مشاوره رفتاري

موارد مثبت جديد 

 درمانتحت 
 تعداد موارد مرگ

 10 12 146 اسالمشهر

 11 39 276 ري

 18 116 1442 جنوب تهران

 39 167 1864 جمع

 (.يماريبا توجه به مزمن بودن ب 1398و  قبل يهاسالاز )ه مراجعه فعال دارند كتحت درمان زنده ماران يل بك* 

 مراقبت از بيماري آنفلوانزا

 1398در سال( در منطقه تحت پوشش ILI) موارد شبه آنفلوانزا -60 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
 تعداد موارد

 مشكوك به آنفلوانزا

 تعداد كل

 مراجعين به پزشك

 كوكدرصد بيماران مش

 نندگانكل مراجعهكبه

 23/3 14418 466 اسالمشهر

 82/4 7284 351 ري

 62/1 4139 67 جنوب تهران

 42/3 25841 884 جمع

 1398در سالموارد مثبت آنفلوانزا در مناطق تحت پوشش  -61 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
 هايتعداد نمونه

 شدهتهيه

از نوع  تعداد موارد مثبت

A-H3N2 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 0 19 171 اسالمشهر

 8 16 361 ري
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 ز بهداشتكه/ مركشب
 هايتعداد نمونه

 شدهتهيه

از نوع  تعداد موارد مثبت

A-H3N2 

تعداد موارد مثبت از 

 Bنوع 

 31 94 1712 جنوب تهران

 39 129 2244 جمع

 

 1398در سال خطرهاي پرخطر و در معرض شده جهت گروهواكسيناسيون آنفلوانزا انجام -62 -2جدول

ز كه/ مركشب

 بهداشت

 نانكارك

 بهداشتي

نان كارك

 درماني

 هابيمارستان

بيماران 

 خاص

و 

HIV+ 

نان كارك

هاي پايگاه

 اورژانس

سالمندان و 

 نانكارك

 هاآسايشگاه

 نانكارك

 دامپزشكي

 كاركنان

 زيستمحيط
 جمع ساير نظاميان

 1250 55 2 4 14 600 1 415 120 39 اسالمشهر

 2148 970 0 83 35 0 0 255 352 453 ري

 3333 600 0 0 0 0 0 725 1000 1008 جنوب تهران

 6731 1625 2 87 49 600 1 1395 1472 1500 جمع

 ماالريا

 1398در سالبيماريابي و تعداد بيماران مثبت ماالريا  -63 -2جدول

 فراواني

 ز بهداشتكه/ مركشب
 يتكتعداد  تعداد الم

 مليت بيماران موارد مثبت

 ساير افغاني ايراني ساير فالسيپاروم سكويوا

 0 0 0 0 0 0 22 418 اسالمشهر

 2 6 0 1 0 7 167 1564 ري

 0 2 0 0 0 2 1466 4693 جنوب تهران

 2 8 0 1 0 9 1655 6675 جمع

 

 سل و جذام

 1398در سالوضعيت بيماران مبتال به سل  -64 -2جدول

 موارد جديد سل

 جمع موارد عود خارج ريوي اسمير منفي و نامشخص اسمير مثبت

 بروز تعداد تعداد بروز تعداد بروز تعداد بروز تعداد

194 4/6 61 2 104 4/3 14 373 2/12 
 

 1398در سالادامه آمار وضعيت بيماران مبتال به سل  -65 -2جدول

 درجه مثبت بودن اسمير ميانه سني ل مواردكدرصد از 

درصد 

 غيرايراني

درصد 

 زنداني

اسمير 

 مثبت
 مواردكل 

 9-0درصد

 باسيل
 +3درصد +2درصد  +1درصد 

 جمع

 +3+و2

3/34 7/2 5/47 47 8/9 7/33 1/16 4/40 5/56 
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 1398در سالبا مسلوالن  كآمار اقدامات انجام شده براي افراد در تماس نزدي -66 -2جدول

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

 سال 6تعداد باالي  سال 6تعداد زير 

ندارد/ 

 نامشخص

 دارد

كودك در 

 تماس

كودك 

بررسي 

 شده

موارد سل 

 تشخيصي

 موارد

 پروفيالكسي

فرد در 

 تماس

فرد 

بررسي 

 شده

موارد سل 

 تشخيصي

در طول 

سال 2

 گذشته

تا  2بين 

سال 5

 گذشته

بيشتر از 

سال 5

 گذشته

77 69 0 69 720 628 2 9/85 5/3 4/2 2/8 
 

 1398در سالهاي آزمايشگاهي ز ارجاع دهنده بيماران و دادهكمقايسه وضعيت مرا -67 -2جدول
 هاي آزمايشگاهيوضعيت داده درصد() +Sسهم مر كز ارجاع دهنده موارد

نظام شبكه 

 سرپايي

نظام شبكه 

 بستري
 بخش درمان بخش خصوصي

خود معرف و 

 ساير

تعداد بيمار 

مشكوك 

 بررسي شده

تعداد بيمار 

خلط مثبت 

 شناسايي شده

درصد نمونه 

هاي فاقد خلط

 كيفيت

3/25 9/46 4/12 1/5 3/10 6560 190 8/8 

بهداشت و درمان شهرري تحت پوشش تعداد بيماران مبتال به جذام ثبت شده در مركز آزادگان شبکه  -68 -2جدول

 دانشگاه طي پنج سال اخير

 1398 1397 1396 1395 1394 سال

 2 2 2 2 0 تعداد

 

 ره()خمينيامامالمللي پايگاه مراقبت بهداشت مرزي مستقر در فرودگاه بين

 1398در سالرد پايگاه در پروازهاي ورودي و خروجي مشمول مراقبت کعمل -69 -2جدول

 پروازهاي خروجي پروازهاي ورودي

 تعداد موضوع تعداد موضوع

 4577 عتبات 3229 عتبات

 100 حج تمتع 270 افغانستان ستان وكپا

 15322 ساير پروازها 120 حج تمتع

  - 16383 ساير پروازها

 19999 پروازهاي خروجي مراقبت شده جمع 20002 پروازهاي ورودي مراقبت شده جمع

 هاي مربوط به آموزش حجاجفعاليت

 1398در ساللي مربوط به اعزام و بازگشت حجاج كاطالعات  -70 -2جدول

 تعداد بازگشت تعداد اعزام

 120 پروازهاي وروديل ك 100 ل پروازهاي انجام شدهك

 22810 ل حجاجك 170 هااروانكل ك

 170 هااروانكل ك 23000 زائرين خروجي

 995 پمفلت آموزشي توزيع شده 235 ان آموزش ديدهكپزش، روحانيون

 1000 توزيع شده كماس 17500 پمفلت توزيع شده
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 تعداد بازگشت تعداد اعزام

 88 شناسايي شده ILIموارد  94 كجلسه آموزشي برگزار شده توسط پزش

 11 شده شناسايي SARI موارد  -

 10 اجساد ترخيص شده  -

 

 1398در ساللي مربوط به آموزش زائرين به عتبات در اربعين كاطالعات  -71 -2جدول

 تعداد موضوع

 400 ل پروازهاي خروجي به عتبات در ايام اربعينك

 هزار نفر 70 آموزش داده شدهل زائرين خروجي ك

 352 ل پروازهاي ورودي از عتباتك

 هزار نفر 100 شور و غربالگري شدهكل زائرين ورودي به ك

 25 ل موارد اسهالي ثبت شدهك

 25 موارد نمونه التورگرفته شده از زائرين

 0 ل موارد التور مثبتك

 0 اجساد ترخيص شده

 هاي غيرواگيرمبارزه با بيماريگروه تخصصي پيشگيري و  -5
ته قلبي و مغزي و کو مراقبت ادغام شده در پيشگيري از س يعروق يقلب يهايماريب يخطرسنج يابيارز -72 -2جدول

 1398در سالب يديابت برگرفته از سامانه س

 تعداد موضوع

 131957 *تعداد خطرسنجي انجام شده

 97561 درصد10 از مترك خطر سطح

 3941 درصد20-10 خطر سطح

 633 درصد30 -20خطر سطح

 5444+332 **درصد30 باالي خطر سطح

 15081 تعداد پره ديابت

 4678 نترل مطلوب قند ناشتاكبا  يبيمار ديابتتعداد 

 461 مطلوب HbA1cتعداد 

 10640 مبتال به ديابت
 باشد.مي جام شده بيشترتعداد خطرسنجي ان* اين تعداد به دليل عدم پيگيري مراجعان از جمع 

 مورد. 5444 يالت قلبكمش يمورد و دارا 332 يالت قلبكبدون مش درصد30شتر از ي* سطح خطر ب*

 

 1398در سالد در نوزادان يروئيت ياركم ك يو غربالگر يريشگيبرنامه پ
ل ك پس از تولد نسگگگبت به تعداد    5تا  3 يانجام شگگگده در روزها  يبه هنگام: منظور تعداد غربالگر   يغربالگر

 باشد.يانجام شده م يغربالگر
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شده نسبت به تعداد موارد ارجاع شده     ييماران شناسا  ي: تعداد بكوكن موارد مش يماران از بيب ييدرصد شناسا   

 .يديش وريانجام آزما يبرا

 .يل غربالگركنامناسب نسبت به تعداد  يها: تعداد نمونهزان نمونه نامناسبيم

پاشنه   يبه عالوه تعداد غربالگر 20شتر از  يو ب 10-19.9پاشنه پا نوبت اول =   يتعداد فراخوان: تعداد غربالگر

 .20شتر از يو ب 10-19.9و  5-9.9پا نوبت دوم =

 1398در سالد در نوزادان يروئيت ياركم كنترل كو  يريشگيبرنامه پ يهاشاخص -73 -2جدول

 تعداد/ درصد موضوع

 69 واحد غربالگري

 44240 سالكجمعيت زير ي

 38908 نوزادان غربالگري شده

 30854 روز پس از تولد( 5تا  3) نوزادان به هنگام غربالگري شده

 77 اري تيروئيدكمكموارد مبتال به 

 شده يتولد غربالگر 506مورد در هر  1 بروز بيمار ساليانهميزان 

 558 نمونه نامناسب و مرجوعي

 59 روز 28موقع و قبل از درمان به

 77 ل موارد درمان شدهك

 322 يديش وريانجام آزما يفراخوان برا

 9/87 پوشش برنامه

 3/79 به هنگام يزان غربالگريم

 8/0 يديش وريانجام آزما يزان فراخوان برايم

 09/1 *كوكن موارد مشيماران از بيب ييشناسا

 5/1 نمونه نامناسب

 6/76 درمان به موقع
 مورد( 7024تعداد ) باشند.يم يديمجدد پاشنه پا به عالوه موارد فراخوان نمونه ور يشامل غربالگر كوك* موارد مش

 در نوزادان ييشنوامك يغربالگر
بار  يبند( در رتبهYLD) يشگگده با ناتوان يسگگپر يهان عامل بر اسگگاس سگگال يبه عنوان پنجم ييشگگنوامك

ست     يمعرف 2013سال  يهايماريب س    يه رتبه باالتركشده ا سبت به ب مزمن مانند  يهايمارياز ب ياريرا ن

با  در نوزادان ييشنوا مك. غالب موارد باشد ي( دارا مCOPD) مزمن يانسداد  يوير يماريا و بيمانش يد، ابتيد

 .ص زود هنگام قابل درمان هستنديتشخ

 1398در سالدر نوزادان  ييم شنواك يو غربالگر يريشگيبرنامه پ يهاشاخص -*74 -2جدول

 تعداد موضوع

 28 تعداد واحد غربالگري

 22120 سالكجمعيت زير ي

 OAE 30238نوزادان غربالگري شده با روش 

 AABR 2444ننده به كتعداد موارد مراجعه 
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 تعداد موضوع

 35 صيننده به مرحله تشخكتعداد نوزادان مراجعه 

 14 ننده به مرحله مداخلهكتعداد نوزادان مراجعه 

 3/77 )درصد( پوشش برنامه
 1398سال  ن معاونت صورت نگرفته است. لذا آمار ششماهه اول    يبه ا يست يتوسط بهز ، دوم سال  ارسال آمار ششماهه   ، روناك يدميبا توجه به بروز اپ*

 د.ياعالم گرد

 1398در سال كهاي ژنتيرد برنامه غربالگري و مراقبت از بيماريکعمل -75 -2جدول

 تعداد/ درصد و تاالسمي كبيماري متابولي PKU-G6PDعنوان برنامه 

 9/87 (PKU-G6PD) نوزادان يغربالگرپوشش 

 3/79 (PKU-G6PD) پس از تولد 5تا3غربالگري بهنگام نوزاد در روز  پوشش

 PKU 54در خانواده بيماران  كيل پرونده ژنتيكدرصد تش

 100 يفرزندآور ي( براPKU) يكدر زنان باردار در معرض خطر ژنت PND2درصد انجام 

 PND2 100ن در آزمايش يدر جن PKUدرصد سقط در صورت تشخيص بيماري 

 2 نفر 10000در  PKUبروز ساالنه 

 60 نوزادان يل غربالگركارثي نسبت به  كدرصد نوزادان غربالگري شده در زمينه متابولي

 100 يفرزندآور يماژور( برا يتاالسم) يكدر زنان باردار در معرض خطر ژنت PND2درصد انجام 

 PND2 100ن در آزمايش يماژور در جن يدرصد سقط در صورت تشخيص بيماري تاالسم

 1398در سالتال( كولورك) غربالگري سرطان روده بزرگ -76 -2جدول

 فيت مثبت فيت منفي فيت ثبت شده تعداد

 1372 11345 12717 معاونت
 

 1398در سالخون در منطقه تحت پوشش دانشگاه  يپوشش مراقبت پر فشار -77 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
تعداد مبتال به فشار خون باال 

 مراقبت شده

تعداد فشار خون باال 

 شده ييشناسا

 5546 4685 اسالمشهر

 6463 5762 ري

 8424 6477 جنوب تهران

 20433 16924 جمع

 1398در سالنترل شده در منطقه تحت پوشش دانشگاه كزان فشار خون يم -78 -2جدول

 ز بهداشتكه/ مركشب
خون  يتعداد مبتال به پرفشار

 نترل شدهك

خون  يتعداد مبتال به پرفشار

 شده ييشناسا

 5546 3352 اسالمشهر

 6463 4819 ري

 8424 5266 جنوب تهران

 20433 13437 جمع
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 ومير در شهر تهرانثبت مرگ -6
ترين اقدام دانشگاه  عنوان دو رويداد مهم جمعيتي ضروريست. مهم  آوري اطالعات وقايع حياتي تولد و مرگ بهجمع

المللي  بندي علل مرگ بر اسگگگاس اسگگگتاندارد بين     داده؛ اجراي نظام ثبت و طبقه   وميرهاي رخ در برنامه ثبت مرگ   

ICD-10 ست. از   براي ا شهر تهران ا شت وزارت متبوع  1398سال  ولين بار در  سئوليت جمع ، معاونت بهدا آوري م

شده از متوفيان  آوريهاي مرگ شهر تهران را به دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار نموده است. اطالعات جمع    داده

افزار مخصگگوص ثبت مرگ در نرمبعد از بررسگگي از نظر كيفي ، هاي فوت و كليه منابع اطالعاتيبر اسگگاس گواهي

ش   شت درمان و آموزش پز صلي قبل از ورود اطالعات متوفيان به   شوند. يكي از ي ثبت ميكوزارت بهدا فرآيندهاي ا

از علل  كموظف اسگگگت هر ي كدگذاراي مرگ و كدگذاري علل اسگگگت. بر اين اسگگگاس تعيين علت زمينه، افزارنرم

كدگذاري و طبق قوانين    ICD-10ها  المللي بيماري بندي بين شگگگده بر روي گواهي فوت را بر اسگگگاس طبقه  ثبت 

 اي مرگ اقدام نمايد.مربوطه نسبت به تعيين علل زمينه

 وميرآوري اطالعات مرگمنابع جمع

 احوالاداره ثبت .2 زهراسازمان بهشت .1
 ارامنه() خاورانآرامستان  .4 آرامستان دارالسالم اسالمشهر .3

 مربوط منابع از اطالعات دريافت نحوه

 اسالمشهر دارالسالم آرامستان تصوير گواهي فوت .2 زهرابهشت سازمان از فوت گواهي نكاس .1
 احوالتهران از سازمان ثبت شهر وميرمرگ آمار .4 گريگوري ارامنه گريخليفه از فوت گواهي تصوير .3

سب و  كبراي  شده از مراجع مختلف  نترل منا صحت آمار تهيه  سازمان ثبت احوال  ، اطمينان از  شور  كموارد با آمار 

 شود.هاي احتمالي برطرف ميمقايسه و مغايرت

 1398در سالومير رد دبيرخانه ثبت مرگکآمار عمل -79 -2جدول

 تعداد عنوان

 62581 افزاروردهاي واردشده به نرمكر

 3 انكهاي برگزار شده جهت پزشارگاهك

 127 ديدهان آموزشكپزش

 13090 يو درمان يز بهداشتكشده به مراداده ليتحو يهاو گواهي قطع عضو فوت يگواه

 و اعتياد ياجتماع -يسالمت روانگروه  -7
 1398در سالي در طرح تحول نظام سالمت کروانپزشهاي برنامه اختالالت فعاليت -80 -2جدول

 محل تشكيل جلسه
 تعداد

 جلسه نظارتي
 فراگيران جلسه آموزشي

 380 436 13 شبكه بهداشت اسالمشهر

 615 - 7178 ز خدمات جامع سالمت اسالمشهركمرا

 107 557 12 مركز بهداشت جنوب تهران
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 محل تشكيل جلسه
 تعداد

 جلسه نظارتي
 فراگيران جلسه آموزشي

 288 - 14437 ز خدمات جامع سالمت جنوب تهرانكمرا

 139 139 6 شبكه بهداشت ري

 445 - 11955 ز خدمات جامع سالمت ريكمرا

 22 23 1 معاونت بهداشت

 1996 1155 33602 جمع

 شود هاي بهداشت و درمان ارائه ميپزشكي در مراكز خدمات جامع سالمت شبكههاي فراگيران برنامه اختالالت روانفعاليت

 ست.يگيري ناز سامانه سيب قابل گزارش يول

 1398در سالهاي زندگي و فرزندپروري هاي توسعه آموزش مهارتفعاليت -81 -2جدول

 محل تشكيل جلسه

 هاي فرزندپروريمهارت هاي زندگيمهارت

آموزش  ارگاهك

 انفرادي

آموزش  ارگاهك

 فراگيران تعداد فراگيران تعداد انفرادي

 1299 7914 527 1992 12308 820 شبكه بهداشت اسالمشهر

 2650 14810 987 2450 17586 1172 بهداشت جنوبمركز 

 2809 19154 1277 3744 21211 1414 شبكه بهداشت ري

 7 - - 10 73 3 معاونت بهداشت

 6765 41878 2791 8196 51178 3409 جمع

 1398در سالپيشگيري از خودكشي  -82 -2جدول

 عنوان فعاليت
تعداد 

 برنامه

تعداد 

 نندهكتكشر

با محوريت مديريت درمان و مراقبت از بيماران افسگگرده  ارگاه برنامه پيشگگگيري از خودكشگگيكبرگزاري 

 ويژه روانشناس
2 69 

 - 10 هادر خصوص بهبود نحوه گزارش رفتارهاي خودكشي در رسانهمصاحبه و انتشار مقاله در رسانه

شي   سه آموز سايي      –برگزاري جل شنا شي با محوريت مديريت  شگيري از خودك ارجاع و خود ، توجيهي پي

 مراقبتي از بيماران افسرده ويژه پرسنل بهداشتي
3 182 

 300 8 شيكثير و توزيع پمفلت با موضوع پيشگيري از افسردگي و خودكتدوين و ت

 55 4 شيكميته برنامه پيشگيري از خودكبرگزاري 

 150 3 ژه اصحاب رسانهيو« يشكرسانه و خود»ارگاهكس يبرگزاري و تدر

 - 22 در طرح تحول نظام سالمت يشكاز خود يريشگيبرنامه پ ينظارت بر اجرا

 1398در سالهاي برنامه پيشگيري از خشونت خانگي فعاليت -83 -2جدول

 تعداد/ نفر تعداد برنامه عنوان فعاليت

 52 2 ارگاه آموزشي برنامه پيشگيري از خشونت خانگي براي روانشناسانك يبرگزار

 456371 - توسط مراقب سالمت() خشونت خانگي -غربالگري اوليه سالمت اجتماعي

 4645 - توسط مراقب سالمت() خشونت خانگي -غربالگري مثبت اوليه سالمت اجتماعي

 3907 - توسط روانشناس() خانگيخشونت  -ميلي مثبت سالمت اجتماعيكغربالگري ت

 183 - (كتوسط پزش) موارد ارزيابي خشونت خانگي
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 پيشگيري از اعتياد

 1398در سالشده براي پيشگيري از اعتياد هاي ارائهآموزش -84 -2جدول

 كنندگانجمع شركت تعداد برنامه گروه هدف

 1785 119 آموزگارانوالدين و ، آموزاندانش

 35609 2527 خانوارها/ رابطين بهداشتي

 - - افراد پرخطر

 563 38 هاي كاريافراد شاغل در محيط

 215 5 ارگاه آموزشي(ك) نانكارك

 - - دانشجويان

 - - هاساير افراد و گروه

 38172 2689 جمع

هاي ل در نظام مراقبتکسيگار و ال، برنامه غربالگري و مداخله درماني اختالالت مصرف موادهاي فعاليت -85 -2جدول

 1398در سالسيب( ) پارچه بهداشتکاوليه مستخرج از سامانه ي

 نفر() تعداد عنوان

 11709 توسط بهورز() ل و موادكل موارد غربالگري اوليه اختالالت مصرف سيگار الك

 369219 توسط مراقب سالمت() ل و موادكغربالگري اوليه اختالالت مصرف سيگار الل موارد ك

 8554 توسط روانشناس() ل و موادكميلي اختالالت مصرف سيگار الكل موارد غربالگري تك

 23019 موارد مثبت غربالگري اوليه ارجاعي از مراقب سالمت

 3872 اختالالت مصرف دخانياتشده با خطر متوسط و باال ل موارد شناساييك

 2267 شده با خطر متوسط و باال اختالالت مصرف موادل موارد شناساييك

 285 لكشده با خطر متوسط و باال اختالالت مصرف الل موارد شناساييك

 43614 پوشش آموزشي برنامه نوجوان سالم

 ناشي از اعتياد كاهش آسيب

 1398در سالاعتياد  شده در مراكز فعال كاهش آسيبهاي انجامفعاليت -86 -2جدول

 جمع تهران جنوب ري اسالمشهر عنوان فعاليت

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

 30 13 10 7 اهش آسيبكز كبازديدهاي نظارتي از مراكل 

 192975 105365 57353 30257 براي مراكز معتادين گذريتوزيع سرنگ و سرسوزن استريل 

 51254 28352 15310 7592 شده از مراكز معتادين گذريآوري سرنگ و سرسوزن استفادهجمع

 997 504 253 240 مراجعه جهت دريافت سرنگ و سرسوزن رايگانكل 

 2005 1137 514 354 مراجعه جهت دريافت خدمات برنامه سالمت جنسي كل

 2934 1657 667 610 هاي كاهش آسيبمراجعه جهت دريافت خدمات مشمول برنامهكل 

 697 339 276 82 مراجعه جهت دريافت درمان نگهدارنده با متادونكل 

 HIV 232 574 662 1468مراجعه جهت دريافت آزمايش سريع  كل
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 سالمت يواحد آموزش و ارتقا

 واحد آموزش و ارتقاء سالمت ياختصاص يهاشاخص -الف

 1398در سال سالمت ارتقاء و آموزش واحد اختصاصي هايشاخص -87 -2جدول

 ف شاخصيتعر انتظار/ درصدمورد  وضع موجود/ درصد شاخص

پگگوشگگگگگش بگگرنگگامگگه   

 خودمراقبتي فردي
47/48 55 

سف ك ييتعداد خانوارها سالمت دارند به تعداد  يه  ل كر 

 تحت پوشش يخانوارها

 پگگوشگگگگگش بگگرنگگامگگه  

 يازمانس يخودمراقبت
76/50 55 

ل كسالمت به   يارتقا يشورا  يدارا يهاتعداد سازمان 

مان   حت پوشگگگش   يها سگگگگاز و   يدولت، مدارس ) ت

 (يردولتيغ

ف     سگگگگالمگگت راني سگگگگ

 يآموزدانش
11/14 16 

ل  ك به تعداد    يآموزران سگگگالمت دانش يتعداد سگگگف 

 آموزاندانش

پگگوشگگگگگش بگگرنگگامگگه   

 خودمراقبتي اجتماعي
68 55 

شوراها  ستا  /يشهر  يتعداد  شورا  ييرو  يحام ياريو 

 ياريو شورا ييروستا /يشهر يل شوراهاكسالمت به 

 6 6 ياريخود
سف  ل كار به تعداد يسالمت عضو گروه خود  ران يتعداد 

 تحت پوشش يخانوارها

 

 ردکآمار عمل -ب

 يسواد بهداشت يارتقا -1

 1398در سالهدف  يهاژه گروهيد شده ويآموزش سالمت تول يهاتعداد رسانه -88 -2جدول

 گروه هدف عيتعداد توز ديتعداد تول ينوع رسانه آموزش

 عموم مردم 101823 85 تابچه و ...(ك، بروشور، تكترا، پمفلت) يچاپ يهارسانه

 عموم مردم 38 38 سالمت يهاگاهيمترو و پا يبرا يشينما يهاه رسانهيته

 عموم مردم 1972 1972 يمجاز يفضا يبرا يآموزش يهاه رسانهيته

 

 1398در سال يطيمح يآموزش سالمت برگزار شده توسط واحدهاتعداد جلسات  -89 -2جدول

 يموضوع آموزش

 گروه هدف

 يبخشنيب يهاسازمان ران سالمت خانوادهيسف

 رانيتعداد فراگ تعداد جلسات رانيتعداد فراگ تعداد جلسات

 74803 2010 105921 14024 يزندگ كسب

 8580 424 40692 5844 ييجز يهايناخوش

 13703 617 49701 6345 يخطرسنج

 179 15 12826 1876 يهفته به هفته باردار

 15907 690 59184 7902 سالمندان و ... (، انساالنيم، سالم يبارور) نير عناويسا
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 1398در سالران سالمت جذب شده يتعداد سف -90 -2جدول

 مورد انتظار تعداد ريسف

 402575 1سالمت خانوادهر يسف
 نفر 477692

 15647 2ير سالمت افتخاريسف

 نفر 21713 4641 (3يرابطان بهداشت) ر سالمت محلهيسف

 4ير سالمت دانش آموزيسف

 41286 ييمقطع ابتدا

 نفر 76350
 14351 مقطع متوسطه اول

 11730 مقطع متوسطه دوم

 67367 جمع

  3951 5يير سالمت دانشجويسف
 سگگگواد خوانگگگدن و نوشگگگتن دارد و بگگگه صگگگورت  ، كگگگالس 8سفير سالمت عضوي از اعضاي يك خانوار است كه حداقل ر سالمت خانواده: يسف -1

 .امعه را بر عهده داردج وليت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سالمت خگود و اعگضاي خگانواده وئداوطلبانه مس
 خانوار(. 5ثر كحدا) دهدچند خانوار بدون سفير سالمت را تحت پوشش قرار مي، فردي است كه عالوه بر خانوار خود: يسالمت افتخار ريسف -2
سالمت محله: يسف  -3 سالمت( ب ) ر  ض  كي، خانوار 40هر  يه ازارابط  شش هر مر  يخانوارها يانفر از اع سالمت  داوطلبانه گاهيز/ پاكتحت پو  با نظام 

 .شوديم تيسالمت محله ترب ريو به عنوان سف دينمايم ياركهم
رواني و اجتماعي و ، جسمي ) هاي مختلف سالمت هاي گروهي در حيطهمند به فعاليتآموزان داوطلب و عالقهبه دانش: يآموزر سالمت دانش يسف  -4

 شود.معنوي( اطالق مي

 

 هاي حامي سالمتتوسعه محيط -2

 1398در سال يطيمح يتحت پوشش واحدها سالمت  يحام يهاتعداد سازمان -91 -2جدول

 مورد انتظار تعداد سازمان

 873 سالمت يمدارس حام

 291 (يردولتيو غ يدولت) سالمت يحام يهاسازمان 1263

 1164 جمع
 طور داوطلبانه درگير اقدام انتخابي هستند كه بههايي سازمان، هاي حامي سالمتسازمانسالمت:  يحام يهاسازمان ،

 .مشتريان و جامعه باشند، كاركنان، ارتقاي سالمت سازمان خود مشاركتي و فعال بگراي

 يطيمح يان در واحدهايو پژوهش دانشجو يارورزك -3

 1398سالدر  يطيمح يان در واحدهايتعداد دانشجو -92 -2جدول

 ترا و باالتركمقطع د ارشديارشناسكمقطع  يارشناسكمقطع  اردانكمقطع  

 نفر 515 نفر 79 نفر 260 - ارآموزكان يدانشجو

 نفر 787 نفر 26 نفر 489 - ارورزكان يدانشجو

 26 نفر 20 - - نامهانيو پا يقاتيطرح تحق

 واحد امور دارويي -8
 باشد.عدد مي 12عدد و در بخش خصوصي  13روستايي در بخش دولتي هاي طرف قرارداد بيمه داروخانه
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 1398در سالشده در واحد امور دارويي هاي انجامفعاليت -93 -2جدول

 مورد/ تعداد موضوع

 12 (HOP) هاي امور دارويي در سامانه برنامه عملياتي وزارت بهداشتبارگذاري فعاليت

 4 سل به صورت فصلي و ارسال به وزارت متبوعكهاي اها در فرمهاي داروهاي بيماريبرآورد درخواست

 36 هاي تابعههكبهداشت شب يهاسالمت و خانه يهاگاهيپا، فاقد داروخانه، ز داراي داروخانهكبازديد از مرا

 68 ارشناسي براي امور معاونتكجلسه 

 8 هاي تابعههكنيروهاي طرحي براي شبمصاحبه جهت جذب 

 894 مراقبين سالمت و مراجعين، هانسينكت، عنوان جهت داروسازان 15شده در جلسه آموزشي برگزار

 

 1398در سالهاي سازمان جهاني بهداشت ز جامع سالمت و شاخصكهاي مرانسخ داروخانه -94 -2جدول

 درصد موضوع

 59/3 در هر نسخه اقالم نيانگيم

 2/53 كيوتيبيآنت كيحداقل  ينسخ دارا

 3/38 يقيقلم تزر كيحداقل  ينسخ دارا

 5/20 يقيتزرواستروئيد كورتيكقلم  كيحداقل  ينسخ دارا

 

 1398در سالهاي مراكز خدمات جامع سالمت تعداد نسخ پيچيده شده در داروخانه -95 -2جدول

 نسخ بهداشتي نسخ درماني هاي فعالتعداد داروخانه ز بهداشتكه/ مركشب

 8247 157866 16 اسالمشهر

 12211 58376 5 ري

 10132 47968 7 جنوب تهران

 30590 264210 28 جمع

 

 1398در سالع شده حوزه معاونت بهداشت يشده و توز يداريخر يهاملکم -96 -2جدول

 ع(يتوز) ل صادرهكتعداد  وارده() ديل خركتعداد  ملكم

 11279760 10143630 پسولك -قرص

 582600 545539 قطره

 

 1398در سالمعاونت  ييع شده واحد امور داروين و توزيتأم يتعداد داروها -97 -2جدول

 ونيشامپو و لوس تكي آمپول شربت پسولكا يقرص  دارو

 - 12065 50 1950 2007926 دزيا يداروها

 - - 110 70 537894 سل يداروها

 - 3640 1050 - 16086 ايماالر يداروها

 36349 - 1900 - - لوزيكو پد كسال يداروها
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 سالمت دهان و دندانواحد  -9

 سال 6سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از 

 1398در سالسال 6خدمات سالمت دهان و دندان كودكان كمتر از  -98 -2جدول

 تعداد وارنيش فلورايد تعداد فيشور سيالنت تعداد مراكز خدمت دهنده خدمتواحد ارائه

 43170 253 70 بهداشتمعاونت 

 سال 6-14سالمت دهان و دندان كودكان 

آموزان مقطع ابتدايي از ليه دانشكاجراي نوبت اول طرح كشوري پيشگيري از پوسيدگي دنداني براي  -99 -2جدول

 1398سال طريق وارنيش فلورايدتراپي در مهر ماه

دهنده واحد ارائه

 خدمت

 اردانكتعداد 

 دهنده خدمتارائه

 آموزانتعداد دانش

 شش پايه

 تعداد وارنيش

 شدهفلورايدتراپي انجام

 يلكتعداد تش

 كترونيكشناسنامه ال

 67427 200258 265000 89 معاونت بهداشت

 

 1398سالدر سال 6-14خدمات سالمت دهان و دندان كودكان  -100 -2جدول

 دهنده خدمتتعداد مراكز ارائه دهنده خدمتواحد ارائه
 تعداد واحد خدمت

 پالپوتومي فيشور سيالنت

 10717 4983 70 معاونت بهداشت

 

 1398در سالخدمات دندانپزشکي به مراجعين مراكز خدمات جامع سالمت  -101 -2جدول

 جمع مراكز روستايي مراكز شهري عنوان

 128645 12017 116628 معاينه دهان و دندان

 39976 3413 36563 كشيدن دندان

 46638 4788 41850 ترميم دندان

 8939 785 8154 گيري و بروساژجرم

 10717 520 10197 پالپوتومي

 

 (1398تا آخر  1394سال از) هاهکآمار نوسازي تجهيزات فرسوده واحد دهان و دندان شب -102 -2جدول

دهنده واحد ارائه

 تجهيزات

خريد يونيت 

 و صندلي

يونيت و 

 صندلي اهدايي
 مپرسورك الوكاتو 

اليت 

 يورك

دستگاه 

 گيريجرم
 آمالگاماتور

سيار يونيت 

 اهدايي

 30 51 43 50 52 60 42 35 معاونت بهداشت
 

سال  شت جنوب تهران  كدر مر يگريواحد د، 1398در  ش كمرا صورت بهز بهدا اندازي ي راهكز تجميعي دندانپز

 ي ارائه شده است.كهاي سيار دندانپزشكلينيكي توسط كمورد خدمات دندانپزش 2915شده و تعداد 
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 تغذيهواحد بهبود  -10

 1398در سالاي واحد بهبود تغذيه هاي تغذيهعملکرد مراقبت -103 -2جدول

 گروه سني

 علت مراجعه
 جمع مادر باردار به باالسال 60 سال 30-60 سال 18-30 سال 5-18 سال 5-0

تيگگاز    م گوي     ك ا ل بي ا م ارزيگگا

 تغذيه
3860 11767 4559 22402 4641 4221 51450 

 1233 1233 - - - - - كم خوني

 2322 - - - - 1063 1259 كوتاه قدي

 4134 - - - - - 4134 كم وزني

 4246 530 129 505 954 2128 - الغري

 23771 1930 1836 13517 2616 3872 - اضافه وزن

 37542 1283 4617 22830 3192 5620 - چاقي

 4226 394 510 2937 181 184 20 پره ديابت

 8479 725 3142 4461 87 60 4 ديابت

 11329 156 4662 6401 71 36 3 فشار خون باال

 11884 144 3801 7476 236 207 20 ديس ليپيدمي

 160616 10616 23338 80529 11896 24937 9300 جمع

 

 1398در سالعملکرد آموزشي واحد بهبود تغذيه  -104 -2جدول

  گروه مخاطب
 گيرندهتعداد جلسه/ آموزش

 جمع
 جنوب تهران ري اسالمشهر

 ز خدمات جامع سالمتكمراجعين به مرا

 ساالن و سالمندان(ميان، جوانان، نوجوانان) 

 2258 776 881 601 جلسات

 27524 9182 10521 7821 افراد آموزش ديده

 رابطين و سفيران سالمت
 1067 369 215 483 جلسات

 8263 2971 1408 3884 افراد آموزش ديده

 (يدرونبخش) درمانينان بهداشتيكارك
 332 119 126 87 جلسات

 2461 820 1028 613 افراد آموزش ديده

 (يبرونبخش) هانان ساير ارگانكارك
 610 119 193 298 جلسات

 6909 1356 2475 3078 آموزش ديدهافراد 

 متوسطه اول و دوم، آموزان مقاطع ابتداييدانش
 2245 1093 519 633 جلسات

 101672 50941 24265 26466 افراد آموزش ديده

 مادران باردار و شيرده
 309 101 96 112 جلسات

 2301 715 637 949 افراد آموزش ديده
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 1398در سالز خدمات جامع سالمت كه شاغل در مرايارشناسان تغذك ياهيتغذ يهادستاورد مراقبت -105 -2جدول

 گروه سني

 علت مراجعه 
 سال 5-0

18-5 

 سال

30-18 

 سال

60-30 

 سال

به سال 60

 باال
 جمع مادر باردار

 %7/85 %87 %81 %5/89 %8/77 %80 %4/84 ن ارزيابي الگوي تغذيهييافراد با امتياز پا

 %73 مورد ندارد %6/66 %3/76 %76 %2/76 %70 نترل شدهكافراد مبتال به الغري 

 %79 مورد ندارد %5/75 %5/79 %71 %71 %79 نترل شدهكافراد مبتال به اضافه وزن 

 %5/69 مورد ندارد %5/69 %5/70 %45 %5/59 %63 نترل شدهك يافراد مبتال به چاق

 %68 %89 %62 %5/60 %86 %86 %50 نترل شدهكابت يافراد مبتال به پره د

 %65 %6/72 %4/65 %3/63 %5/65 %5/65 %82 نترل شدهكابت يافراد مبتال به د

 %87 %5/82 %89 %87 %3/92 %3/92 %50 نترل شدهكافراد مبتال به فشارخون 

 %7/99 %5/57 %66 %5/60 %92 %92 %92 نترل شدهك يدميپيس ليافراد مبتال به د

 %7/63 %7/63 - - - - - ش از انتظاريش وزن بيمادر باردار با افزا

 %78 %78 - - - - - متر از انتظاركش وزن يمادر باردار با افزا

 بالياو مديريت خطر  -11
 1398در سالا( يخانوار در برابر بال يآموزش و آمادگ) DARTبرنامه  يهاشاخص -106 -2جدول

 درصد عنوان

 6/21 ايپوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در بال

 5/20 ايپوشش برنامه آموزش خانوار در بال

 4/20 ايشده در برابر بال يابيارز يخانوارها يآمادگ

 6/21 ايمنطقه در برابر بال يل خانوارهاك يآمادگ

 1398در سال( يبهداشت يواحدها يارسازهيو غ ياسازه يمنيا) SARAبرنامه  يهاشاخص -107 -2جدول

 درصد عنوان

 100 يبهداشت يبرنامه در واحدها يپوشش اجرا

 49 يبهداشت يواحدها ياسازه يمنيا

 52 يبهداشت يواحدها يار سازهيغ يمنيا

 51 يبهداشت يواحدها يردكعمل يمنيا

 ردکل عمليآمار و تحل، گروه فناوري اطالعات -12

 كاتوماتي يابيمركز ارز
ش  يستم يس ، كياتومات يابيارز زكمر سان   ك، دهندگانخدمتاز  لكمت شنا جهت ارائه  ينولوژكت و هانديفرآ، ار

افزار افگگگزار و نگگگرمگيري سختكاربههوشمندانه خدمات متمركز و يكپارچه از طريق نيگگگروي كار متخصص و 

 يكبهداشت دانشگاه علوم پزش    ونتباشد. معا يوري اطالعات به تمام افراد حقيقي و حقوقي مامبتني بر فگگگگن

 نياز ا، رمجموعهيز يسگگالمت در واحدها يهامراقبتانتقال درسگگت و اطالع از  ييآزمايتهران به جهت راسگگت
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ه توسگگط كباشگگد يممربوطه  زاتيتجه اب يارتباط سگگتگاهيا 8ز شگگامل كمر نيا .دينماياسگگتفاده م سگگتميسگگ

 شود.ياداره م دهيارشناسان آموزش دك

 1398در سال كيز تماس اتوماتكمرشده توسط هاي گزارشتقديرها و پيشنهاد، درصد شکايات -108 -2جدول

هاي تماس

ن گيرشده پيامضبط
دي

ور
فر

ت 
هش

ديب
ار

 

داد
خر

 

ير
ت

داد 
مر

ور 
ري

شه
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

 

د
ي

ن 
هم

ب
 

ند
سف

ا
 

 15 0 3 0 12 1 13 5 15 12 10 6 ايتكش

 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 تقدير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پيشنهاد

 1398سال -نترل فشار خون ك يمل جيطرح بس ييآزما يراست -109 -2جدول

 جمع جنوب تهران ير اسالمشهر ه/ مركز بهداشتكشب

 1134 545 349 240 ل شدهيمكپرسشنامه ت

 599 335 100 164 پرسشنامه بدون پاسخ

 1733 880 449 404 جمع

 1398در سال كيتماس اتومات سنجي دريافت خدمت از طريق مركزدرصدرضايت -110 -2جدول

 يسنجتيرضا

ن
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هش
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 91 87 91 90 90 87 81 82 90 87 89 87 رضايت از خدمت

 9 13 9 10 10 13 19 18 10 13 11 13 عدم رضايت از خدمت

 7 6 5 5 4 4 5 10 9 7 5 8 عدم دريافت خدمت

 1398در سالجهت ارائه خدمت  كيتماس اتومات مركزانجام شده از طريق  يسنج تيتعداد رضا -111 -2جدول

 تعداد تماس موفق تعداد تماس ناموفق ل تماسكتعداد  ماه

 818 338 1156 فروردين

 1923 522 2445 ارديبهشت

 1328 316 1644 خرداد

 1473 440 1913 تير

 880 305 1185 مرداد

 898 182 1080 شهريور

 1533 524 2057 مهر

 729 250 979 آبان

 1547 464 2011 آذر

 1262 353 1615 دي

 941 379 1320 بهمن

 749 349 1098 اسفند

 14081 4422 18503 جمع
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 آزمايشگاه معاونت بهداشتواحد  -13
 1398در سال IVنسل  تيكشده با  دأييت انجام و HIVهاي شيتعداد آزما -112 -2جدول

 جمع جنوب تهران ري اسالمشهر عنوان

 IV 14 677 302 993ت نسل كيبا  HIVشات انجام شده يتعداد آزما

 IV 12 230 265 507ت نسل كيبا  HIVش يتعداد موارد مثبت آزما

 1/51 7/87 9/33 7/85 درصد موارد مثبت

 1398در سالهاي انجام شده و موارد تشخيصي در بخش سل آمار فعاليت -113 -2جدول

 درصد تعداد عنوان

 - 5057 ل مراجعينكتعداد 

 5/81 4122 شت سلكتعداد موارد 

 3/6 262 شت مثبتكتعداد موارد 

 84 4251 تعداد موارد اسمير مستقيم انجام شده

 13 555 تعداد موارد اسمير مثبت

 30 1528 نيل مراجعكانجام شده به تعداد  GeneXpertتعداد 

 8/28 441 ل انجام شدهكمثبت به  GeneXpertتعداد 

 2 9 به تعداد موارد مثبت GeneXpertتعداد موارد مقاوم به ريفامپين با روش 

 5/12 637 انجام شده PCRتعداد 

 9/3 25 مثبت PCRتعداد 

 - 300 بيوگرام خط اول انجام شدهتعداد آنتي

 - 10 بيوگرام خط دوم انجام شدهتعداد آنتي

 - NTM 19تعداد موارد 

 - 242 ولوزيسكتوبرتريوم كوباكموارد ماي

 - MDR 9موارد 

 - PHD 1هاي انجام شده مقطع نامهپايان

 - 6 روزه( 7هاي دوره) هاي عمليافراد آموزش داده شده در بازآموزي
 

 1398در سالهاي انجام شده و موارد تشخيصي در بخش غربالگري نوزادان آمار فعاليت -114 -2جدول

 تعداد/ درصد عنوان

 46421 هاي نوزادان غربالگري شدهل نمونهك

 4272 آزمايش هيپوتيروئيدي نوزادان به روش االيزا cut offموارد باالتر از حد 

 2/9 آزمايش هيپوتيروئيدي نوزادان به روش االيزا cut offموارد باالتر از حد 

 20 شده يل نوزادان غربالگركمجموع  سنجي ازيه روش رنگ PKUآزمايش cut offموارد باالتر ازحد 

 04/0 شده يل نوزادان غربالگركسنجي از مجموع به روش رنگ PKUآزمايش cut offموارد باالتر از حد 

 885 شده يل نوزادان غربالگركاز مجموع  G6PD كوكموارد مش

 1/19 شده يل نوزادان غربالگركاز مجموع  G6PD كوكموارد مش
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 1398در سالآمار موارد غربالگري و تأييد شده تاالسمي مينور  -115 -2جدول

 جمع جنوب تهران ري اسالمشهر عنوان

 19351 7892 8432 3027 ل مراجعينك

 1970 534 1258 178 موارد غربالگري شده تاالسمي

 1/10 7/6 9/14 8/5 موارد غربالگري شده تاالسمي

 HbA2 70 52 281 403موارد تأييد شده تاالسمي به روش 

 HbA2 3/2 6/0 5/3 1/2موارد تأييد شده تاالسمي به روش 

 

 خدمات جامع سالمتبه مراجعين مراكز  يخدمات سرپاي
دهد. ها را به تفكيك ارائه خدمات سگگرپايي نشگگان ميجدول بعدي مراكز خدمات جامع سگگالمت فعال شگگبكه

هاي خدمات پزشكي)پزشك و دندانپزشكي عمومي، تخصص اطفال، زنان مراكز خدمات جامع سالمت در حوزه

شكي، طب  شناس به    و زايمان، روانپز سالمت، ماما، بهورز، كار سالمت )مراقب  شت كار(، تيم  روان و تغذيه( و دا

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

هاي بهداشت و درمان به تفکيك روستايي و روستايي شبکهمراكز خدمات جامع سالمت شهري، شهري -116 -2جدول

 1398سال ارائه خدمات سرپايي در

 خدمات
 ري جنوب تهران اسالمشهر

 شهري
 شهري

 روستايي
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي
 شهري روستايي

 شهري

 روستايي
 روستايي

ي
شك

پز
 

          عمومي

          دندانپزشك عمومي

 - -  - - - - - - متخصص اطفال

 - - - - - - - - - متخصص پوست و مو

    - - - - - - متخصص طب كار

 - -  - - - -  - متخصص روانپزشكي

 - -  -  - -  - متخصص زنان و زايمان

خدمات سرپايي پاراكلينيكي )آزمايشگاه، 

 پانسمان، تزريقات و داروخانه(
         

ت
الم

 س
يم

ت
 

  -   -     مراقب سالمت

     -     مامايي

    - - - - - - +ماما -مراقب سالمت

  - -  -   - - بهورز

     -     كارشناس بهداشت روان

     -     كارشناس تغذيه

 باشد.دهي ميگردد و در سامانه يكپارچه بهداشت)سيب( نيز ثبت گرديده و قابل گزارشدر اين مراكز خدمات سرپايي ارائه مي ✓
 دهي نيست.گردد و قابل گزارشگردد ولي در سامانه يكپارچه بهداشت)سيب( ثبت نميدر اين مراكز خدمات سرپايي ارائه مي 

 گردد.در اين مراكز خدمات سرپايي ارائه نمي -

 روستايي و روستايي شبكه بهداشت ري فعاليت دارند.ماما فقط در مراكز شهري، شهري -+: مراقب سالمت
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سرپايي به پزشك و تيم سالمت، توسط مراكز خدمات جامع       16394219، مجموعاً 1398سال  در نفرخدمت 

شبكه بهداشت، پذيرش شده و خدمات سرپايي به آنها ارائه شده است. بيشترين خدمات مربوط         3سالمت هر  

وط به كارشناس  نفر و كمترين خدمات مرب 5424188نفر و پس از آن ماما با  8206835به مراقب سالمت با  

در كل جزئيات آمار پذيرش مراجعين و ارائه خدمات پاراكلينيك  نفر بوده اسگگت. 140039بهداشگگت روان با 

 است.آمده روستايي و روستايي در ادامه گزارش مراكز خدمات جامع سالمت شهري، شهري

جعين مراكز خدمات جامع سالمت در سامانه يکپارچه خدمات سرپايي ارائه و ثبت شده به مرا -117 -2جدول

 1398سال بهداشت)سيب( در

 تعداد خدمت گرفته تعداد خدمت شدهنوع خدمت ارائه رديف

 769714 1588533 پزشك عمومي 1

 98878 177108 دندانپزشك عمومي 2

   تخصص اطفال 3

   تخصص زنان و زايمان 4

   تخصص روانپزشكي 5

   كارتخصص طب 6

 1229203 8206835 مراقب سالمت 7

 990726 5424188 ماما 8

 169093 583580 بهورز 9

 55588 140039 كارشناس بهداشت روان 10

 118216 273936 كارشناس تغذيه 11

   آزمايشگاه 12

   پانسمان 13

   تزريقات 14

   داروخانه 15

 3431418 16394219 جمع

 462086 2337213 +ماما -مراقب سالمت 16

 3893504 18731432 جمع
شود.ی سيب ثبت نشده است اطالق میدار به خدماتی که در مراکز ارائه شده ولی در سامانه: موارد ستاره 

 روستايي و روستايي شبكه بهداشت ري فعاليت دارند.فقط در مراكز شهري، شهري +: 

خدمات سرپايي ارائه و ثبت شده در سامانه يکپارچه بهداشت)سيب( به مراجعين مراكز خدمات جامع  -118 -2جدول

 1398سال سالمت به تفکيك نوع مركز در

 شدهنوع خدمت ارائه رديف

 روستايي روستاييشهري هريش

تعداد خدمت 

 گرفته
 تعداد خدمت

تعداد خدمت 

 گرفته

تعداد 

 خدمت

تعداد خدمت 

 گرفته

تعداد 

 خدمت

 271914 124964 189370 97444 1119058 547306 پزشك عمومي 1

 22914 12175 26025 14522 132818 72181 دندانپزشك عمومي 2

 0 0 0 0 0 0 تخصص اطفال 3

 0 0 0 0 0 0 تخصص زنان و زايمان 4
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 شدهنوع خدمت ارائه رديف

 روستايي روستاييشهري هريش

تعداد خدمت 

 گرفته
 تعداد خدمت

تعداد خدمت 

 گرفته

تعداد 

 خدمت

تعداد خدمت 

 گرفته

تعداد 

 خدمت

 0 0 0 0 0 0 تخصص روانپزشكي 5

 0 0 0 0 0 0 كارتخصص طب 6

 234245 54610 361983 69862 7610507 1104731 مراقب سالمت 7

 56647 218822 17958 9001 5187408 925078 ماما 8

 451236 131951 132344 37142 0 0 بهورز 9

 23313 8970 16360 5481 100366 41137 روانبهداشتكارشناس  10

 28713 12348 32760 14728 212463 91140 كارشناس تغذيه 11

       آزمايشگاه 12

       پانسمان 13

       تزريقات 14

       داروخانه 15

 1251257 401665 780342 248180 14362620 2781573 جمع

 283852 60025 387828 81439 1665523 320622 +ماما -مراقب سالمت 16

 1535109 461690 1168170 329619 14362620 3102195 جمع

  ويزيت پزشكان اطفال، روانپزشكي و همين طور خدمات آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه در تعدادي از مراكز

 شود ولي در سامانه سيب ثبت نشده و آمار آن در دسترس نيست.روستايي اين شبكه ارائه ميشهري
 شگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه در تعدادي از ويزيت پزشكان زنان و زايمان، روانپزشكي و همين طور خدمات آزماي

 شود ولي در سامانه سيب ثبت نشده و آمار آن در دسترس نيست.روستايي اين شبكه ارائه ميمراكز شهري

 شود ولي در سامانه روستايي اين شبكه ارائه ميخدمات آزمايشگاه، پانسمان، تزريقات و داروخانه در تعدادي از مراكز شهري

 سيب ثبت نشده و آمار آن در دسترس نيست.
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 تعداد خدمت تعداد خدمت گرفته مركز/ شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي

 پزشك عمومي

 شهري

 368356 343707 جنوب تهران

 221671 125862 اسالمشهر

 487094 158699 ري

 1077121 628268 جمع

 روستاييشهري

 0 0 جنوب تهران

 53220 32860 اسالمشهر

 136150 65565 ري

 189370 98425 جمع

 روستايي
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 46714 23954 اسالمشهر
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 تعداد خدمت تعداد خدمت گرفته مركز/ شبكه بهداشت نوع مراكز حيطه خدمتي

 139491 83815 ري

 251635 164111 جمع

پزشگگگگك      ن دنگگدا

 عمومي

 شهري

 40323 37896 جنوب تهران

 34246 20241 اسالمشهر

 48760 29282 ري

 123329 87419 جمع

 روستاييشهري 

 0 0 جنوب تهران

 12456 8662 اسالمشهر

 13569 10722 ري

 26025 19384 جمع

 روستايي

 6405 6436 جنوب تهران

 3454 2045 اسالمشهر

 19685 10800 ري

 29544 19281 جمع
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