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  مقدمه:

و تامین آن یکی از مقوله هایی است که از دیر باز مورد توجه بشر بوده سالمتی حق و نیاز اساسی تمام انسانهاست 

است و دولت ها تالش می کنند تا شرایطی را فراهم نمایند تا مردم از حداکثر سطح سالمت با توزیعی عادالنه از آن 

اجتماع ، میزان توزیع در حال حاضر نیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روي کیفیت سالمت مردم آن بهره مند شوند. 

عادالنه سالمت در میان طیف هاي مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل 

تامین، حفظ و اصلی شبکه هاي بهداشت و درمان  ماموریت آسیب رسان به سالمت آن اجتماع قضاوت می نمایند. و

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاري شده  شتی درمانی به مردم می باشد.ارتقاء سالمتی از طریق ارائه خدمات بهدا

براي مشکالت مرتبط با سالمت مردم ، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمت در طول دوره هاي زمانی مشخص است 

منابع مالی و  که این امکان را می دهد تا با بهره گیري از منابع مشتمل بر امکانات و تسهیالت بهداشتی و درمانی،

  انسانی، قوانین و برنامه ها، مقدمات دستیابی به اهداف سالمتی و برقراري در سالمت فراهم گردد.

لذا با توجه به وجود مشکالت فراوان در منطقه تحت پوشش این شهرستان از جمله صنعتی بودن منطقه و جمعیتی بالغ 

دستیابی به اطالعات مرتبط با سالمت  ،مهاجر پذیري باال  ، هزار نفر جمعیت که اغلب آنها غیربومی هستند  243بر 

ارتقاء رشد کمی و کیفی شاخص  .مردم به دلیل تراکم زیستی باال توام با سختی ها و مسائل جانبی فراوان می باشد 

گر این شهرستان به خوبی مشهود است. که این نمایان 1394هاي خدمات بهداشتی و درمانی در گزارش عملکرد سال 

تالش مستمر و خالصانه همه همکاران محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز می باشد.در پایان الزم میدانم به 

این نکته اشاره نمایم که آنچه که در گزارشاتی از این قیبل ارائه می شود، سندي است براي انجام مداخالت و ارتقاي 

این شهرستان زندگی می کنند. امید است سعی  ما در بخش  سطح سالمت آحاد مردمی که در منطقه تحت پوشش

بهداشت در جهت دستیابی اقشار مختلف جامعه براي برخورداري از زندگی سالم و نعمتهاي الهی با تعهد و همکاري 

  محقق گردد. سایر بخشها

  دکتر سعید جعفري                                                                                         

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز                                                                                         
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  1394سال  - شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز  –جدول ساختار گسترش   

 تعداد / درصد شهرستان شاخص  ردیف

 3 تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستائی فعال 1

 7 تعداد خانه هاي بهداشت فعال 2

 7 تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهري فعال 3

 6 تعداد پایگاه بهداشت غیرضمیمه فعال 4

 0 تعداد مرکز آموزش بهورزي فعال 5

 1 تعداد مرکز بهداشت شهرستان 6

 5 تعداد مراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه پزشک خانواده 7

 8 تعداد پزشک شاغل در برنامه پزشک خانواده 8

 9 تعداد ماما شاغل در برنامه پزشک خانواده 9

10 
مناطق شهري نسبت به مراکز درصد دسترسی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی در 

 100 بهداشتی درمانی شهري

11 
درصد دسترسی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی در مناطق شهري نسبت به پایگاه 

 100 هاي بهداشت غیرضمیمه

12 
درصد دسترسی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی در مناطق روستایی نسبت به مراکز 

 7/98 بهداشتی درمانی روستایی

13 
دسترسی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی در مناطق روستایی نسبت به خانه درصد 

 7/98 هاي بهداشت

 0 راه اندازي مرکز بهداشتی درمانی روستایی 14

 0 راه اندازي خانه بهداشت 15

 0 راه اندازي مرکز بهداشتی درمانی شهري 16

 0 راه اندازي پایگاه بهداشت غیر ضمیمه 17

 واحدهاي بهداشتی درمانی تعداد بازدید از 18

 20 مرکز روستایی

  12 خانه بهداشت

  22 مرکز شهري

  26 پایگاه بهداشت
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   1394سال  درواحد گسترش عملکرد 

  برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

  مقدمه:

آباد تحت پوشش شریف آباد و نصرت شهري  مرکز) و مراکز 3کل مراکز بهداشتی درمانی روستایی (  1394در سال  

برنامه بیمه روستایی ( پزشک خانواده) می باشند که تعداد افراد داراي دفترچه بیمه روستایی به به شرح جدول ذیل می 

  باشد:

  درصد خانوارهاي داراي دفترچه  مرکز بهداشتی درمانی  ردیف

  11007  شریف آباد  1

  6000  نصرت آباد  2

  

  1557  حصار خروان  3

  

  1919  باورس  4

  

  3799  پیریوسفیان  5

  24282  جمع
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  :نیروهاي انسانی برنامه بیمه روستایی 

تأمین نیروهاي انسانی مورد نیاز برنامه بیمه روستایی در مراکز مجري این طرح به عهده شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان می باشد که با توجه به جمعیت تحت پوشش و طبق دستورالعمل برنامه مذکور و شرایط شهرستان در پایان 

  مشغول ارائه خدمت بوده اند.(قراردادي)  ماما 9و نفر قراردادي) 1( نفر پزشک  7تعداد  94اسفند ماه سال 

  انعقاد قرارداد و تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده توسط طرفین قرارداد

ماما) طبق قانون کار منعقد گردید براي پرسنل طرحی تفاهم نامه طبق دستورالعمل  –قرارداد کلیه پرسنل ( پزشک  -

  منعقد شد.  16شماره 

  :نامه پزشک خانوادهپرداخت حقوق پرسنل بر -

  پرداخت شد.  16طبق دستورالعمل شماره   94سال  اسفند ماه انیحقوق پرسنل تا پا

  مراکز بهداشتی درمانی مجري بیمه روستایی: II,Iوضعیت خدمات درمانی برنامه بیمه روستایی سطح 

  داروخانه) 5( براي خدمات دارویی کلیه مراکز با داروخانه هاي خصوصی قرارداد منعقد شد. - 

  مکان  داورخانه  ردیف

1  

2  

3  

4  

  دکتر موحد حسینی

  دکتر شهامت

  دکتر زنده طلب

  دکتر یعقوبی

  مرکز نصرت آباد

  مرکز پیریوسفیان

  مرکز شریف آباد

  مراکز باورس،حصارخروان

  

ارائه شده  در دو آزمایشگاه مرکز بهداشتی درماانی الوند یک و مرکز بهداشتی درمانی شریف آباد خدمات آزمایشگاه -

همچنین رادیولوژي به صورت دولتی توسط بیمارستانهاي دانشگاه ارائه شده است.و  شگاهیخدمات آزماهمچنین  است
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حهت ارائه خدمات بهتر با آزمایشگاه و رادیو لوژي بیمارستان رحیمیان قرارداد امضاء شده و دارندگان دفترچه بیمه 

  به این مرکز ارجاع گردیده اند .  روستایی براي دریافت خدمات با تعرفه مصوب

پس از ارجاع توسط پزشکان مراکز مجري طرح توسط بیمارستانهاي دولتی و بیمارستان رحیمیان و  IIخدمات سطح  -

  سایر مراکز مورد تأیید، انجام شده است. 

  پایش برنامه پزشک خانواده 

و پس از اعمال ضرایب عملکرد حقوق کلیه برنامه پزشک خانواده توسط کلیه واحدها به صورت فنی پایش شده 

محاسبه شده و پس از پایان ماه اول بعد از فصل پایش شده پرداخت  16پزشکان و ماماها طبق دستورالعمل شماره 

   ]پرداخت شده استپرسنل پایان هر ماه به طور مرتب حقوق  %70الزم به ذکر است  [شده است. 

  ه توسط اداره کل بیمه خدمات درمانی و ارائه پاسخ مربوطه        بررسی پس خوراند پایش هاي انجام شد -

   مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و نیروهاي ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرزپرداخت کارانه 

  

  اجرا و استقرار برنامه هاي تحول سالمت در حوزه بهداشت :        

  نصب نرم افزار شهاب بر روي سیستمهاي موجود در مراکز بهداشتی درمانی  

  به مراکز  تعریف کد کاربري ویژه کاربران ( بهورزان و ...  ) و اعالم آن  

 و تهیه پاورپوینت آموزشی ارائه آموزشهاي الزم به کاربران جهت کار با سامانه شهاب 

  هزار نفر جمعیت بشرح ذیل : 50تا  20نفر جمعیت و  هزار 20انجام سرشماري روستاها و شهرهاي زیر  

 برگزاري جلسه هماهنگی در سطح ستاد  - 1

 تنظیم جدول زمانبندي سرشماري و ورود اطالعات  - 2

 توجیهی با پرسنل مراکز بیدستان و محمدیه  –برگزاري جلسات آموزشی  - 3

 توجیهی براي آنها –فراخوان پرسشگران ( داوطلبان سالمت ) ، گروه بندي و برگزاري جلسات آموزشی  - 4

 صدور کارت شناسایی براي پرسشگران - 5

 طراحی و تکثیر فرم خانوارهاي غایب و عدم همکاري - 6
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 چاپ فرم سرشماري به تعداد مورد نیاز - 7

 برآورد اقالم و ملزومات مورد نیاز سرشماري - 8

 ی هاي بین بخشی مکاتبه با فرمانداري ، نیروي انتظامی و ... انجام هماهنگ - 9

 اطالع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق نصب بنر ، ارسال پیامک ، توزیع تراکت و .... -10

 صدور ابالغ براي مسوولین مراکز محمدیه و ناظرین  ( همکاران شاغل در بلوك ) و تعیین شرح وظایف -11

 ستاد و صدور ابالغ تعیین شرح وظایف براي پرسنل -12

 جذب کاربران و برنامه ریزي براي ورود اطالعات همزمان با سرشماري -13

 همزمان در هر دو شهر 14/6/94آغاز سرشماري از روز شنبه مورخ  -14

 

  :عملکرد در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سالمت 

  آئین نامه ارسالی )راه اندازي پایگاههاي سالمت برون سپاري شده ( تجهیز پایگاهها بر اساس  

  تعامل با شرکت طالقانی در خصوص مکان یابی و و استقرار پایگاههاي سالمت  

 ) 94نفر تا پایان  23جذب نیروهاي شرکتی براي ارائه خدمات سالمت (  

  آغاز فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تحت عنوان مراکز سالمت جامعه ( کلیه مراکز تا پایان سال مطابق گانت

  )اجرایی 

 ( کلیه پایگاهها تا پایان سال ) تبدیل پایگاههاي بهداشتی به پایگاههاي سالمت  

  برگزاري دوره هاي آموزشی مراقبین سالمت و پرسنل پایگاهها و مراکز جهت فعالیت آنها تحت عنوان مراقب

  سالمت 

 برگزاري آزمون نهایی و صدور گواهی براي مراقبین سالمت  

 ي اولیه سالمت در شهرستان و انجام اقدامات مربوطه تشکیل کمیته تأمین مراقبتها  

 صدور ابالغ براي اعضاء کمیته تأمین مراقبتهاي اولیه سالمت در شهرستان  

  تشکیل جلسات کمیته تأمین مراقبتهاي اولیه سالمت هر دو هفته یکبار  

  تنظیم صورتجلسات و پیگیري مصوبات  

  تنظیم شناسنامه مرکز براي مراکز سالمت جامعه  
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 تهیه سردرب براي مراکز و پایگاهها منطبق با الگوي جدید  

 تهیه مهرهاي براي مراکز و پایگاهها منطبق با الگوي جدید  

  برآورد و چاپ تعداد فرم هاي مورد نیاز در بحث غربالگري هاي جدید  

 بهداشت ابالغ آئین نامه ها و دستورالعمل ها به واحدهاي مجري برنامه طرح تحول نظام سالمت در حوزه  

  فراهم نمودن بستر الزم براي اجراي هرچه بهتر بسته هاي خدمات جدید  

 ارائه آموزش هاي مکرر به پزشکان ، ماماها و سایر اعضاء تیم سالمت براي اجراي بسته هاي جدید خدمات  

 تکثیر پکیج آموزشی ویژه مراقبین سالمت 

  براي پرسنل شرکتیاستخراج لیست کارکرد ماهیانه و تنظیم لیست حضور و غیاب 

  انجام پایش هاي مکرر از مراکز و پایکاههاي سالمت جامعه و استخراج ضریب عملکرد فصلی براي پرسنل

 شرکتی

  تهیه و ارسال تراکت شرح وظایف همکاران با توجه به دستورالعمل اجراي برنامه گسترشPHC   

 بالغ آن به مراکز سالمت جامعهترسیم فلوچارت مسیر ارجاع در راستاي طرح تحول نظام سالمت و ا 

  خرید یک باب پایگاه در شهر محمدیه مطابق مصوبات جلسه کمیته خرید و احداث پایگاهها  

  

  : 1394در طول سال واحد گسترش رئوس فعالیتها و اقدامات انجام گرفته 

 تهیه و بروز رسانی اطالعات مربوط به وضعیت موجود مراکزبهداشتی درمانی 

  1394خرد ( برنامه استراتژیک ) و همچنین برنامه عملیاتی ( تفصیلی ) براي سال تدوین اهداف  

  مورد 10برگزاري نشست ها ي مشترك کارکنان  ستاد و مرکز بهداشتی درمانی  

  استقرار ستاد کشیک نوروزي و هماهنگی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطح شهرستان در مراکز

  و تهیه مجلدي از گزارش فعالیتهاي انجام شده  1394عطیالت نوروزي سال بهداشتی درمانی در ایام ت

  آموزش همکاران در بدو ورود به سیستم  

 پیگیري و تأمین و توزیع نیروهاي طرحی  

  انجام پیگیریهاي الزم در خصوص نصب و راه اندازي نرم افزار اتوماسیون اداري در پایگاههاي سالمت و خانه

  هاي بهداشت
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 ت تعمیرات و تجهیزات و برآورد نیاز براي کلیه مراکز ، پایگاهها و خانه هاي بهداشت تکمیل لیس 

  نظارت بر روند مدیریت مصرف حامل هاي انرژي در سطح مراکز بهداشتی درمانی ( بررسی نقاط قوت و

  ضعف و اتخاذ تدابیرکنترلی و راهکارهاي الزم )

  

  94رمانی و سالمت جامعه تحت پوشش در دداشتی عملکرد  تعمیرات انجام شده  شده در مراکز به

نام   ردیف

  شهرستان

  هزینه  مبلغ   خالصه ریز تعمیرات انجام شده    سال   نام مرکز 

  ریال )    (

تعمیرات اساسی کف ها وروشنائی وموتورخانه   94  نصرت اباد  البرز  1

  ورنگ امیزي

600000000  

سیستم موتور خانه راه اندازي ونصب تجهیزات   94  بیدستان  البرز  2

  و لوله کشی نصب رادیاتورها

450000000  

محوطه سازي واسفالت محوطه رنگ امیزي   93  محمدیه  البرز  3

وتعمیرروشنائی مرکزوموتورخانه ایزو گام ولوله 

  گشی کولرها نصب نرده هاي مرکز

  

2000000000  

تعمیرات اساسی پایگاه و ضمیمه شامل سرامیک   94  بیدستان  البرز  4

  رنگ امیزي روشناي ولوله گشی گرمایشیکف 

  

200000000  

  4,400,000,000        جمع 

  

 

  94 سال تحت پوشش در خانه هاي بهداشتعملکرد  تعمیرات انجام شده  شده در 

نام   ردیف

  شهرستان

  هزینه  مبلغ   خالصه ریز تعمیرات انجام شده   سال  خانه بهداشت 

  (ریال )  

  30000000  پالستر نما ورنگ امیزي ودرب ها تعمیرات  94  حصارخروان  البرز  1

تعمیرات اساسی تعویض سیستم گرمایشی پکیچ   94  باورس  البرز  2

  تعمیرات کف ها وسرویس ها ورنگ امیزي 

200000000  

  670,000,000        جمع
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  94 سال تحت پوشش در پانسیون هاي مراکزعملکرد  تعمیرات انجام شده  شده در 

نام   ردیف

  شهرستان

  هزینه  مبلغ   خالصه ریز تعمیرات انجام شده   سال  نام مرکز  

  (ریال )  

تعمیرات پانسیونها شامل رنگ امیزي وایزوگام   94  حصارخروان   البرز  1

  وتاسیسات

200000000  

تعمیرات پانسیون سرایداري شامل رنگ امیزي   94  شریفیه   البرز   4

  وتعویض درب ها ونصب کا بینت 

60000000  

  340,000,000        جمع
 

  

  94لیست واحدهاي  احداثی و یا در حال احداث در سال 

نام   ردیف

  شهرستان

میزان پیشرفت   سال شروع احداث   نام واحد   

  پروژه

  مبلغ هزینه شده 

  ( به هزار ریال )

  17000000000  %100  94تا90  مرکز الوند جدید  البرز  1

  4000000000  %20  94  کلینیک تخصصی البرز  البرز  2

  4000000000  %25  94  کلینیک تخصص محمدیه  البرز  3

کالس اموزشی مرکز الوند   البرز  4

  1یک  

94  100%  300000000  

  27,000,000,000        جمع
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  واحد آمار                                                                     
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  1394سالدر واحد آمار عملکرد 

  1394اطالعات جمعیتی شهرستان البرز در سال 

  اهم فعالیتهاي انجام گرفته در این راستا :

  و افاغنه شهرستان ،سیاريبه تفکیک گروه هاي سنی شهري ، روستایی 1394مع آوري و کنترل آمار جمعیت ج -

  94سال Excelورود اطالعات جمعیت به تفکیک گروه هاي سنی شهري ، روستایی و افاغنه شهرستان به نرم افزار  -

  1394شهرستان البرز شهري و روستاییمراکز   وغیر ایرانی به تفکیک استخراج جمعیت ایرانی -

هري به تفکیک پایگاه و مراکز ش  (اصلی و قمر )استخراج جمعیت مراکز روستایی به تفکیک خانه هاي بهداشت -

  1394شهرستان البرز(ضمیمه و غیر ضمیمه )ها

  مراکز روستایی و مراکز شهري و جنسی  استخراج جمعیت به تفکیک گروه هاي سنی -

  استخراج جمعیت به تفکیک درصد گروه هاي سنی مراکز روستایی و مراکز شهري -

  

  »1394وضعیت جمعیت شهرستان البرز   در «   

 درصد تعداد 

  243772 جمعیت شهرستان کل

 99,7 243007 کل جمعیت ایرانی شهرستان

 0,31 765 کل جمعیت غیر ایرانی شهرستان

 9,45 222935 جمعیت شهري ایرانی

 8,23 20072 جمعیت روستایی ایرانی

 0,15 369 غیر ایرانی  کل جمعیت شهري

 0,16 396 غیر ایرانی کل جمعیت روستایی
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 1394ایرانی شهرستان البرز سال  جمعیت  اصلی شهري 

 زنان همسردار زن مرد گروههاي سنی

  116 131 کمتر از یکماه 

  
 1450 1534 یکماه تا یکسال 

 5757 6100 4تا1

 6123 6600 9تا5

 4 4991 5299 14تا10

  401 4738 4700 19تا15

 3149 8053 6308 24تا20

 7645 11669 10303 29تا25

 8412 10233 11662 34تا30

 6180 6791 8538 39تا35

 4713 5015 5875 44تا40

 3477 3735 4039 49تا45

 3233 3626 54تا50

  

 2341 2657 59تا55

 1379 1735 64تا60

 829 677 69تا65

 463 551 74تا70

 340 463 79تا75

 239 277 84تا80

 146 156 وبیشتر85

 33981 77641 81531  جمع کل

 159172 جمعیت

 42392  خانوار
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 1394جمعیت حاشیه  شهري سال 

 زنان همسردار زن مرد گروههاي سنی

 40 60 کمتراز  یک ماه
  

  

  

  

 541  630 یکماه تا یکسال

 2272 2501 4تا1

 2619 2712 9تا5

 0 2105 2238 14تا10

 163 1991 2014 19تا15

 1362 3216 2555 24تا20

 3145 4571 4062 29تا25

 3554 4169 4613 34تا30

 2622 2838 3463 39تا35

 2113 2231 2487 44تا40

 1323 1427 1717 49تا45

 1159 1413 54تا50

  

  

  

  

  

  

  

  

 748 979 59تا55

 416 538 64تا60

 245 267 69تا65

 165 166 74تا70

 134 170 79تا75

 88 101 84تا80

 40 62 وبیشتر85

 14282 31015 32748 جمع کل

 63763 جمعیت

 17062 خانوار 
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 1394جمعیت شهري  ایرانی شهرستان البرز سال کل 

 زنان همسردار زن مرد گروههاي سنی

 156 191 کمتر از یکماه 

  
 1991 2164 یکماه تا یکسال 

 8029 8601 4تا1

 8742 9312 9تا5

 4 7096 7537 14تا10

 564 6729 6714 19تا15

 4511 11269 8863 24تا20

 10790 16240 14365 29تا25

 11966 14402 16275 34تا30

 8802 9629 12001 39تا35

 6826 7246 8362 44تا40

 4800 5162 5756 49تا45

 4392 5039 54تا50

  

 3089 3636 59تا55

 1795 2273 64تا60

 1074 1244 69تا65

 628 717 74تا70

 474 633 79تا75

 327 378 84تا80

 186 218 وبیشتر85

 48263 108656 114279 جمع کل

 222935 جمعیت

 59454 خانوار
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 جمعیت روستاي قمرایرانی  جمعیت روستاي اصلی ایرانی

 زنان همسردار زن مرد واجدشرایط زن مرد گروه هاي سنی

 21 13 کمترازیک ماه

  

1 0 

  

 4 13 173 175 یکسالیکماه تا 

 38 29 652 682 4تا1

 38 44 743 827 9تا5

 0 35 32 5 692 719 14تا10

 5 31 32 215 632 683 19تا15

 22 46 43 605 819 851 24تا20

 40 54 53 882 1033 1125 29تا25

 39 49 48 785 894 1053 34تا30

 34 41 48 705 792 888 39تا35

 24 24 37 621 694 798 44تا40

 16 18 19 383 428 478 49تا45

 341 375 54تا50

  

15 13 

  

 13 7 263 266 59تا55

 18 16 228 207 64تا60

 18 6 171 135 69تا65

 12 11 133 122 74تا70

 12 11 89 111 79تا75

 5 9 66 75 84تا80

 2 2 33 35 وبیشتر85

 180 471 476 4201 8897 9618 جمع کل

 947 18515 جمعیت

 253 5277 خانوار
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  رنامه نظام ثبت  وطبقه بندي علل مرگ شهرستان :ب

مراکز بهداشتی درمانی ،بیمارستانها ، بهشت فاطمه و پزشکی ورود اطالعات دریافت شده از معابر اطالعاتی ( -

  93- 94سالهاي) در نرم افزار کشوري سیستم جامع ثبت مرگ ومیرقانونی قزوین

  تهیه و تنظیم لیست خطی موارد فوت (موارد فوت دریافتی از بیمارستانها،پزشکی قانونی ،بهشت فاطمه و...) -

و ورود اطالعات متوفیان در سامانه م طبقه بندي و ثبت مرگ در سیستم واحد آمارنظا 94سال نصب نرم افزار  -

  93 الس اطالعات متوفیانتکمیل و  مورد ثبت ) 608(آنالین 

، شهرستان  با سایر شهرستانهاي استان قزوین91-  92موارد مشترك مرگ سال  انجام پیگیریهاي الزم جهت -

 تکرارگیري ،اصالح 

استخراج تعداد و علل مرگ به تفکیک مراکزروستایی(پیریوسفیان ،حصار خروان، باورس ، حسن آباد) از نرم افزار  -

 و بررسی جدول مرگ برحسب سن وجنس زیج حیاتی خانه هاي بهداشت 93ثبت مرگ سال

 :تهیه پنل اطالعات مدیریت  -

 استخراج در صد علل مرگ شهرستان  -

 شهرها و روستاهاي شهرستان    درصد مرگ برحسب علت به تفکیک -

 انجام هماهنگی هاي الزم با واحدهاي مبارزه با بیماریها،بهداشت روان ،بهداشت خانواده  -

 90تهیه سیماي مرگ سال  -

  

  سیستم جامع اطالعات شبکه سالمت کشور:

خانه هاي بهداشت ، پایگاه  1394ورود اطالعات جدول جمعیت برحسب سن وجنس زیج حیاتی در ابتداي سال -

  hnisضمیمه و غیر ضمیمه در نرم افزار 

  شامل:1393تکمیل زیج حیاتی مراکز شهري وروستایی سال  -

 تعداد خانوارهاي مصرف کننده نمک یددار تصفیه شده  -

 جمعیت برحسب سن وجنس  -

 وزن وجنس،سن مادر وشرایط زایمان  تولد برحسب -
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 گردونه -

 مرگ برحسب سن وجنس -

  پوشش تنظیم خانواده برحسب نوع روش در آخرین روز هر فصل  -

بررسی همخوانی تعداد مرگ ثبت شده در نرم افزار ثبت مرگ با جدول مرگ برحسب سن وجنس زیج حیاتی سال  -

93  

جمعیت مراکز روستایی ومحاسبه آن با موارد کوچ کرده و فوت هماهنگی با کاردانهاي پلی واالن جهت استخراج  -

  شده و موالید و مهاجرین جمعیت تحت پوشش

  پایش:  - 

  1394بررسی نحوه استخراج جمعیت سال  -

  انجام پایش از کلیه مراکز ،پایگاه هاي بهداشت و خانه هاي بهداشت  -

  انجام پایشهاي فصلی برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی  -

  94پ و  تنظیم گزارشات پایش  ونمرات پزشکا ن سال تای -

  :زیج حیاتی شهرستان

  در جدول و گردونه زیج )   93شهرستان البرز (بعد از ورود آمار مرگ 1393تکمیل زیج روستایی سال  -

 تعداد خانوارهاي مصرف کننده نمک یددار تصفیه شده -

 جمعیت برحسب سن وجنس  -

 یط زایمان تولد برحسب وزن وجنس،سن مادر وشرا -

 گردونه -

 مرگ برحسب سن وجنس -

   پوشش تنظیم خانواده برحسب نوع روش در آخرین روز هر فصل -

تکمیل زیج حیاتی مراکز شهري شهرستان بجز موارد مرگ که بایستی از نرم افزار ثبت مرگ استخراج گردد (پس   -

  از اعالم معاونت بهداشتی )

  1393شهرستان سال استخراج شاخص هاي زیج حیاتی مناطق روستایی  -



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

  ٢٢   

 

شهرستان به تفکیک جمعیت ایرانی و غیر ایرانی مراکز   1394تهیه وتنظیم یک جلد اطالعات جمعیتی سال  -

 شهري و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی وواحدهاي ستادي

  اهم فعالیتها :

تفکیک مراکز شهري بررسی ،رفع اشکاالت موجود وجمع بندي به  مراکز از  مراجعین سرپایی دریافت آمار -

 ارسال به معاونت بهداشتی وروستایی و 

 تحویل آمارهاي کلیه واحدهاي ستادي -

استخراج و ترسیم  جداول مراجعین به پزشک و ماما و دندانپزشک مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی کل  -

 94سال 

واحدهاي بهداشتی جهت استفاده از آن ارسال نرم افزار استخراج جمعیت بمنظور استخراج جمعیت ابتداي سال  به  -

 بجاي فرم هاي چوب خط

 البرز  شهرستان 1393ل و تنظیم گزارش عملکرد ساتهیه  -

ساله ونصب در برد مدیریت  5واحدهاي فنی بصورت مقایسه 93تهیه وتنظیم مهمترین شاخصهاي سال  -

 شاخص )35(

 آموزش زیج حیاتی با فرمت جدید جهت کاردانهاو کارشناسان  -

 انجام باز آموزي جهت بهورزان در دوجلسه  -

  آموزش زیج حیاتی براي مراقبین سالمت شرکتی  -

 آموزش بدو ورود به سیستم -

 برگزاري کالس آموزشی پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی و کاردانها  وکارشناسان  -

  تهیه مطالب و تازه هاي واحد جهت سایت شبکه   -

  تهیه مستندات جهت ارزیابی عملکرد شبکه  -

 همکاري با واحدها در اجراي برنامه هاي خاص   -

 اعالم نظر در خصوص فصلنامه بهورزي  -

 آموزش دانشجویان رشته بهداشت عمومی  -

 پیش بینی دوره هاي آموزشی جهت همکاران  -
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 تهیه برنامه تفصیلی و جمع بندي برنامه تفصیلی شبکه  -

 ت مراکز بهداشتی درمانی شرکت در برنامه نشس -

 اداره ثبت احوال شرکت در جلسه وقایع حیاتی  -

 جهت چاپ  94تهیه میزان فرمهاي مورد نیاز سال  -

 توزیع شده است  )94جلددرسال 24تامین وتوزیع دفترچه هاي گواهی فوت (تعداد  -
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  واحد آموزش و ارتقاي سالمت
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  1394واحد آموزش  و ارتقاي سالمت در سال عملکرد 

  برگزاري جلسات بازآموزي و بدو خدمت:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

  عنوان 

 برگزاري جلسات آموزشی باز آموزي 19 31

  خاص آموزش و ارتقاي سالمت

 ( درون بخشی )
  بدو خدمت 3 5

تعداد شرکت کنندگان در جلسات فوق   باز آموزي 78 103

  بدو خدمت 17 40  الذکر

  

  

  

 برگزاري کارگاه ها و جلسات آموزشی:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  برگزاري جلسات آموزشی ارتقاء سالمت  0 13

 تعدادشرکت کنندگان در جلسات آموزشی ارتقاء سالمت 0 254

  تعداد کارگاههاي تشکیل شده خاص آموزش و ارتقاي سالمت 4 8

 

  در کارگاههاي فوق الذکر تعداد شرکت کنندگان 67 141

 

  تعدادکار گاهها و جلسات آموزشی تشکیل شده سایر واحدها با همکاري 59 167

 واحد آموزش و ارتقاي سالمت

  تعداد شرکت کنندگان در کارگاههاي فوق الذکر 1188 2404
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 جلسات درون بخشی و برون بخشی:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  آموزشتعداد کمیته   6 5

  شرکت در جلسات هماهنگی درون بخشی  33 36

 شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی 13 2

  

 :ها پایش

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

   عنوان

 رمراکزونظارت بر پایش 

  مرکزبهداشتی درمانی شهري  1 6 محیطی

  پایگاه بهداشتی 1 6

  مرکز بهداشتی درمانی روستایی 5 10

  خانه بهداشت 3 3

  

  

 تکثیر و توزیع نشریات بهداشتی:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

   عنوان

طراحی ، تکثیر و توزیع 

  طراحی  21 1 نشریات بهداشتی

  تکثیر 11500 260

 

  توزیع 8900 4992
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 جلسات آموزشی برگزار شده توسط همکاران:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

  

 عنوان

  شده توسطتعدادجلسات آموزشی تشکیل   1796 2262

  کارکنان بهداشتی

  

  تعدادشرکت کنندگان در جلسات فوق الذکر 44595 80715

 

2724 2026   

  

 تعداد شیوه هاي آموزشی مورد استفاده در کلیه جلسات آموزشی

  تعدادجلسات آموزشی برگزار شده توسط کارشناسان 50 333

  واحد هاي ستادي

 

 در جلسات فوق الذکرتعداد شرکت کنندگان  807 5496

  

  شیوه هاي آموزشی مورد استفاده در جلسات آموزشی

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  سخنرانی با سوال و جواب  1596 1833

 بحث گروهی 348 658

  نمایش عملی  56  124

 ایفاي نقش 6 93

 پرسش و پاسخ 2 1

  کارگاه 17 15

  سایر 27 109
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 بصري:فعا لیت هاي واحد سمعی و 

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

   عنوان

  

  فعا لیت هاي واحد

 سمعی و بصري

  تجهیز کتابخانه  1 2

  

 تعداد امانت کتاب 5 14

  تعداد امانت هفته نامه سالمت 13 0

  فیلمبرداري از مراسم ( تعداد مراسم ) 8 3

  

  عکسبرداري از مراسم ( تعداد مراسم ) 10 3

 

  

  

  آموزشیسایر فعالیت هاي 

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  مسابقات علمی، هنري، فرهنگی و ...  9 65

 نمایشگاههاي تهیه شده از مراسم و برنامه ها 21 39

 ایستگاههاي سالمت 130 347

  VCDو  DVDتوزیع  220 - 

 DVD و  VCDامانت 16 57

  تهیه و نصب پالکارد ، بنر و ... 57 635
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 آموزشی برگزر شده در محیطهاي حامی سالمتجلسات 

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

 ر شده در محیطهاي حامی سالمتاتعداد جلسات آموزشی برگز  14 18

  

  ر شده در محیطهاي حامی سالمتاجلسات آموزشی برگز تعداد شرکت کنندگان 500 899

  

  ارسال اخبار

 

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  عمومی روابط  11 30

  پورتال 11 30

  

  سایر فعالیتها:

ماهه  6

 دوم

ماهه  6

  اول

 عنوان

  تعداد جلسات آموزشی (سفیران سالمت دانشجو) - 8

  تعداد شرکت کنندگان (سفیران سالمت دانشجو) - 193

  تعداد سفیران سالمت جذب شده  -  125
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  واحد تغذیه                  
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  94تغذیه د سال  عملکرد واحد

  آمار توزیع مکمل هاي دارویی

  سال

  تعداد
  94سال   93سال   92سال   91سال   90سال 

  27771  18665  47199  11715  20053  قطره یا شربت آهن

  57356  16585  61146  23273  34017  قطره مولتی ویتامین

قرص یا کپسول مولتی 

  ویتامین
387716  67017  4875  44240  119519  

  130111  49302  675  86613  397043  قرص آهن

  46701  22990  0  14710  97888  قرص اسید فولیک

  23489  -  -  -  -  پرل ویتامین د

 

  )107آمار مراقبت تغذیه اي کودکان (فرم

  درصد  تعداد  شرح  ردیف

 - 125652 سال 8تعداد کل کودکان زیر   1

 49,1 61731 تعداد موارد مراقبت شده  2

 44,88 27711 3- 50کودکان بین صدك   3

 49,08 30303 50- 97کودکان بین صدك   4

 2,22 1371 97کودکان باالي صدك   5

 0,73 455 و خط قرمز) 3کودکان مبتال به سوء تغذیه متوسط (بین صدك   6

کودکان مبتال به کم وزنی شدید یا سوء تغذیه شدید ( مساوي یا زیر خط   7

 قرمز)

1891 3,06 

 5,2 3211 اختالل رشدکودکان دچار   8

 0,27 170 و خط قرمز) 3کودکان مبتال به کوتاه قدي متوسط ( بین صدك   9

 0,25 156 کودکان مبتال به کوتاه قدي شدید ( مساوي یا زیر خط قرمز)  10
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  سال 5برنامه مشارکتی و حمایتی کودکان زیر 
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نمودار مقایسه اي درصد کودکان بهبود یافته در برنامه حمایتی

 شرح ردیف
شش ماهه 

  اول

شش ماهه 

  دوم

 104 141 کننده سبد غذایی در دوره شش ماههتعداد کودکان دریافت  1

 73 90 تعداد کودکان بهبود یافته در دوره شش ماهه 2

3 
درصد کودکان بهبود یافته از طریق سبد غذایی در دوره شش 

 ماهه
63,82 70/1 

4 
تعداد مادران آموزش دیده در خصوص تغذیه ) تئوري عملی( 

 در دوره شش ماهه
1628 926 

5 
کودکان مبتال به سو تغذیه مراجعه کننده به واحد مشاوره تعداد 

 تغذیه در دوره شش ماهه
72 17 

6 
تعداد کودکان مبتال به سو تغذیه بهبودیافته توسط واحد 

 مشاوره تغذیه در دوره شش ماهه
72 14 

7 
درصد کودکان بهبود یافته از طریق مشاوره تغذیه در دوره 

 شش ماهه
100 82/35 

8 
کارگاهها و کالس هاي آموزشی برگزار شده در دوره تعداد 

 شش ماهه
3 2 

9 
تعداد شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشی و کالس هاي 

 آموزشی برگزار شاده در دوره شش ماهه
48 37 
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  مشاوره تغذیه ستاد شبکه

ردی

  ف
شش ماه اول   افراد مشاوره شده

 سال

شش ماهه 

  دوم
  94سال 

 536 464 72 مشاوره شدهتعدادکودکان   1

 0 0 0 تعداد کودکان ارجاع شده به متخصص  2

 0 0 0 تعداد کودکانی که مراجعه مجدد داشته اند  3

 779 391 388 تعداد مادران باردار مشاوره شده  4

 0 0 0 تعداد مادران ارجاع شده به متخصص  5

 0 0 0 تعداد مادرانی که مراجعه مجدد داشته اند  6

 230 174 56 سالمندان مشاوره شدهتعداد   7

 542 233 9 تعداد دانش آموزان مشاوره شده  8

 0 0 0 تعداد دانش اموزان ارجاع شده به متخصص  9

 1881 1836 45 سایر موارد  10

 0 0 0 ویزیت آزاد  11

   75 40   35 تعداد روزهاي مشاوره شده  12
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  مکمل یاري دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه

  

 ویتامین دپرل  آهن یاري شرح برنامه  ردیف

1 
 متوسطه اول پسرانه

 29 -  تعداد مدارس

 4813 -  تعداد دانش آموزان 2

3 
 متوسطه اول (دخترانه)

 26 26 تعداد مدارس

 4761 4761 تعداد دانش آموزان 4

5 
 متوسطه دوم (پسرانه)

 19 -  تعداد مدارس

 3641 -  تعداد دانش آموزان 6

7 
 متوسطه دوم (خترانه)

 27 27 تعداد مدارس

 3797 3797 تعداد دانش آموزان 8

 140000 125000 تعداد کل قرص هاي توزیع شده بین مدارس 9

 15 3 تعداد جلسات هماهنگی 10

11 
 جلسات آموزشی مرکز بهداشت

 82 71 دانش آموز

  8  8 غیر دانش آموز 12

13 
 آموزش گیرندگان تعداد

  9200  7900 دانش آموز

  150  150 غیر دانش آموز 14

15 
 آموزش ساعات

  دقیقه 4160  3760دقیقه دانش آموز

  240  240 غیر دانش آموز 16

جلسات آموزشی آموزش و  17

 پرورش

 29 -  دانش آموز

 4813 -  غیر دانش آموز 18

19 
 آموزش گیرندگان تعداد

 26 -  دانش آموز

 4761 -  غیر دانش آموز 20

21 
 آموزش ساعات

 19 -  دانش آموز

 3641 -  غیر دانش آموز 22

 100 180 تراکت 23

     پالکارد  24

  100  6 پوستر  25

   پمفلت  26
  

  1  1 مسابقه  27

   خالقیت 28
  

  62  55 چک لیست  29
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  خانوارهاي  روستایی روغنهاي خوراکینمک و برنامه اصالح الگوي مصرف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

نام 

  شهرستان

تعداد 

  خانوار

خانوارهایی که از 

نمک یددار استفاده 

  می کنند

خانوارهایی که از 

یددار تصفیه نمک 

  شده استفاده می کنند

خانوارهایی که 

منحصراً از روغن 

جامد استفاده می 

  کنند

خانوارهایی که منحصراً 

از روغن مایع و روغن 

مایع سرخ کردنی  

  استفاده می کنند

خانوارهایی که از 

انواع روغن ( مایع ، 

مایع سرخ کردنی ، 

جامد ) استفاده می 

  کنند

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  35,17  1945  57,97  3206  6,76  374  100 5530  100  5530 5530  روستا

 34,8 8577 54,53 13839 10,66 2728 100  25144  100  25144  25144  شهر

 34,31 10522 55,57 17045 10,12 3102 100 30674 100 30674 30674  شهرستان
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  کالسهاي برگزار شده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهریوروستایی

  

 

  

 گروه هدف موضوع آموزشی ردیف
تعداد آموزش 

 گیرندگان

مدت            

 آموزش (دقیقه)
 تعداد جلسات

 کم خونی فقر آهن 1

داراي کودك زیر مادران 

سال،   مادران بارداروشیرده ، 8

  دانش آموزان

3819  2430  41  

  کاهش مصرف نمک و بیماري فشار خون 2
مراجعین ، دانش 

  آموزان/میانساالن زن و مرد
2325  3210  82  

3 
کاهش مصرف شکر و شکر و بیماري 

  دیابت
  80  3341  2614  مراجعین

4 
کاهش مصرف چربی و بیماري قلب و 

  عروق
  47  1840  1299  مراجعین

  37  698  417  میانساالن  اهمیت مصرف لبنیات و پوکی استخوان 5

  اهمیت تغذیه در پیشگیري از سرطان 6
مراجعین/دانش 

  اموزان/میانساالن
1828  2541  56  

  65  2024  1546  مراجعین/مادران باردار  اهمیت مصرف مکملهاي دارویی 7

  68  2657  1145  مراجعین/دانش آموزان/کارکنان  اصالح الگوي مصرف نمک و روغن 8

9 
اختالل رشد کودکان (کوتاه قدي و کم 

  وزنی و پایش کودکان)
  31  832  490  سال8مادران داراي کودك زیر 

  67  1885  1400  مادان بارداروشیرده  تغذیه صحیح دوران بارداري و شیردهی 10

  122  3428  2598  سالمندان و اطرافیان آنها  تغذیه سالمندان. 11

  88  4165  7979  دانش آموزان ، اولیا و مربیان  تغذیه دانش آموزان 12

  42  1936  1267  مراجعین/جوانان  پیشگیري از چاقی و اضافه وزن 13

14 
آموزش متصدیان تهیه و توزیع مواد 

  غذایی
  67  2360  1766  متصدیان

15 

 

سال ( تغذیه تکمیلی  8تغذیه کودکان زیر 

  و تغذیه کودکان)

  53  1633  1024  تئوري

  39  1037  526  عملی

16 
سایر ( تغذیه سالم ، ماه رمضان ، 

  گروههاي غذایی و سایر مناسبتها...)
  102  3682  5558  مراجعین، دانش آموزان
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  آمار سه ماهه غربالگري تغذیه توسط مراقب سالمت

  1394سال   چهارم      سوم   □دوم     □سه ماهه:  اول      شهرستان البرز 

  
جمعیت تحت 

  پوشش مرکز

تعداد افراد 

  غربالگري شده

تعداد افراد ارجاع 

شده به کارشناس 

  تغذیه

تعداد پسخوراند 

یافتی از کارشناس رد

  تغذیه

 216 290 627 32005  سه ماه سوم

سه ماه 

  چهارم
191303 8006  2860  2180  

  2396  3150  8633  191303  94جمع سال 

  

  غربالگري تغذیه به تفکیک گروههاي سنی توسط مراقب سالمتآمارسه ماهه 

  1394سال     چهارم     □سوم   □دوم     □سه ماهه:  اول    البرز   مرکز بهداشت شهرستان

  گروه سنی
تعداد افراد 

  غربالگري شده

تعداد افراد ارجاع 

شده به کارشناس 

  تغذیه

تعداد پسخوراند دریافتی 

  از کارشناس تغذیه

  19 24  650  ماه 6تا  0

  108 118  711  ماه 12تا  6

  102 123  884  ماه 24تا  12

  168 172  802  سال 6تا  2

  83 111  299  سال 18تا  6

  1338 1903  4006  سال 59تا  19

  59 71  137  سال  به باال 60

  303 338  517  مادر باردار

 2180 2860  8006  جمع کل
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  در مراکز سالمت جامعه تغذیه آمار مشاوره

  1394سال                          سوم و چهارمسه ماهه             شهرستان البرز      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  موارد مشاوره شدهتعداد 

  باردار مادران

 6کودك تا 

  سال

  با اختالل

  وزن گیري

دانش 

  انآموز
  جوانان

  

  میانساالن

  

  سالمندان

مراجعین 

  چاق

بیماران 

  دیابتی

  بیماران

فشار 

  خونی

سایر 

  بیماریها

(باذکر 

  عنوان)

جمع 

  کل
اختالل 

وزن 

  گیري

سایر اختالالت 

  تغذیه اي

(آنمی، فشار 

خون،کلیوي و 

(...  

فصل 

 سوم
382 38  508  160  387  560  63  508  64  41  0  2711  

فصل 

 چهارم
269  38  444  180  264  770  62  1138  87  126  176  3554  

سال 

94 
651  76  952  340  651  1330  125  1646  151  167  176  6265  



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

  ٣٩   

 

  در مراکزسالمت جامعه به تفکیک گروههاي سنی تغذیهآمارمشاوره 

  94سال                    سه ماهه چهارم                                نام شهرستان : البرز       

علت 

 مراجعه

  

  گروه سنی

پایین بودن 

امتیاز 

ارزیابی 

الگوي 

  تغذیه

کم 

  خونی

کمبود      

  وزن

اضافه 

  وزن
  دیابت  چاقی

فشار 

خون 

  باال

  سایر  هایپرلیپیدمی
جمع 

  کل

  464  0  0  0  0  7  19  372  0 66  سال 0- 6

  233  0  0  0  0  17  80  101  0 35  سال 6- 18

  554  8  3  1  2  186  227  52  0 75  سال 19- 29

  1282  45  77  90  54  494  454  20  0 48  سال 30- 59

سال به  60

  باال
12 0  1  55  36  14  31  15  10  174  

  391  63  0  0  44  42  127  50  5 60  مادر باردار

 3098  126  95  122  114 782  962 596  5  296  جمع کل
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  واحد سالمت روان           
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  )SWOTتحلیل وضعیت موجود : (

  :93عصبی (روستایی ) در پایان سال وضع موجود بیماران روانی 

 344تعداد کل بیماران روانی عصبی تحت پوشش  

 نفر 35 تعداد کل بیماران روانی شدید 

  نفر 177تعداد کل بیماران روانی خفیف 

 نفر 57 تعداد کل بیماران صرعی 

  نفر 44تعداد کل بیماران عقب مانده ذهنی 

 نفر 31 تعداد کل بیماران سایر موارد 

  :94موجود بیماران روانی عصبی (روستایی ) در پایان سال وضع 

 448تعداد کل بیماران روانی عصبی تحت پوشش  

 نفر46 تعداد کل بیماران روانی شدید 

  نفر243تعداد کل بیماران روانی خفیف 

 نفر65 تعداد کل بیماران صرعی 

  نفر52تعداد کل بیماران عقب مانده ذهنی 

 نفر 42 تعداد کل بیماران سایر موارد  

  :93وضع موجود بیماران روانی عصبی (شهري) در پایان سال 

 955تعداد کل بیماران روانی عصبی تحت پوشش  

 نفر 88 تعداد کل بیماران روانی شدید 

  نفر546تعداد کل بیماران روانی خفیف 

 نفر 9 4تعداد کل بیماران صرعی 

  نفر 67تعداد کل بیماران عقب مانده ذهنی 

 نفر 160 سایر موارد تعداد کل بیماران  

  :94وضع موجود بیماران روانی عصبی (شهري) در پایان سال 

 1790تعداد کل بیماران روانی عصبی تحت پوشش  
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 نفر 133 تعداد کل بیماران روانی شدید 

  نفر 1168تعداد کل بیماران روانی خفیف 

 نفر120تعداد کل بیماران صرعی 

  نفر 73تعداد کل بیماران عقب مانده ذهنی 

 نفر 296 تعداد کل بیماران سایر موارد 

  

  93عملکرد آموزشی واحد سالمت روان در سال 

  

  

  94عملکرد آموزشی واحد سالمت روان در سال 

مهارتهاي 

 زندگی

مهارت 

فرزند 

  پروري

پیشگیري از 

  خودکشی

پیشگیري از 

  اعتیاد

حمایت هاي روانی 

  اجتماعی در بالیا

جمعیت در سال 

94  

10969  4748  3345  5899  1074  243007  

    ساعت 66  ساعت 298  ساعت 175  ساعت 170  ساعت 458

  

  

  

  

  

  

  

  

مهارتهاي 

 زندگی

مهارت 

فرزند 

  پروري

پیشگیري از 

  خودکشی

پیشگیري از 

  اعتیاد

حمایت هاي روانی 

  اجتماعی در بالیا

جمعیت در سال 

93  

7196  3401  1245  4067  0  220642  

    ساعت 0  ساعت 112  ساعت 50  ساعت 130  ساعت 250,5
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روستایی شھرستان البرز

شھری شھرستان البرز
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روستایی شھرستان البرز 2.33 12.33 3.4 2.63 2.13

شھری شھرستان البرز 0.77 6.78 0.69 0.42 1.171
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  94شاخص مقایسه اي بیماران روانی عصبی در سال 

محمدیھ الوند دو
نصرت 

آباد
بیدستان

پایگاه 
خطمی

پایگاه 
رجایی

الوند یک
شھرستان 

البرز

کل غربالگری ھای انجام شده 763 407 381 469 356 351 50 2778

تعداد بیماران شناسایی شده 445 143 126 121 64 87 15 1000

تعداد مشاوره ھای انجام شده 284 200 342 201 30 1078

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ن
وا

 ر
ت

الم
س

94شاخص مقایسه اي فعالیتهاي مراکز در حوزه سالمت روان در سال 
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  اهداف برنامه:

  حفظ شاخص موجود بیماران عقب مانده ذهنی 

 افزایش تحت پوشش بیماران روانی عصبی  

 افزایش بیماریابی جدید در جمعیت تحت پوشش 

 برگزاري جلسات آموزشی جهت گروه هدف 

 آموزش پزشگان  

 آموزش کاردانان  

 آموزش بهورزان 

 آموزش مربی رابطین  

 آموزش داوطلبان سالمت 

 آموزش والدین 

 آموزش دانش آموزان 

 آموزش عموم مردم 

 ارتقاء سطح آگاهی گروههاي هدف برنامه سالمت روان ، اجتماعی واعتیاد 

 ارتقاء سطح آگاهی عموم جامعه در زمینه برنامه سالمت روان ،اجتماعی واعتیاد 

  انجام مشاورات الزم 

 :94انجام شده در سالفعالیتهاي 

برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه سالمت روان واعتیاد جهت کاردانان و کارشناسان برنامه در مراکز  

  بهداشتی درمانی 

 برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه سالمت روان و اعتیاد جهت بهورزان   

 برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه سالمت روان و اعتیاد  جهت پزشکان  

 برگزاري جلسالت آموزش مهارتهاي زندگی ، ویژه دانش آموزان  

 برگزاري جلسالت آموزش سو ء مصرف مواد، ویژه دانش آموزان  

 برگزاري جلسات آموزشی مهارتهاي فرزند پروري ویژه والدین دانش آموزان  
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 کارگاههاي آموزشی با موضوعات سالمت روان واعتیاد  برگزاري 

پایش برنامه سالمت روان ، اجتماعی واعتیاد در مرکز بهداشتی درمانی و پایگاهها و خانه هاي بهداشت و تکمیل  

 چک لیست پایش برنامه سالمت روان ، اجتماعی واعتیاد 

 اعی واعتیادآموزش نیروهاي بدو ورود در زمینه برنامه سالمت روان ، اجتم 

 طراحی بنر ، پوستر و پمفلت با موضوع اعتیاد وسالمت روان 

 بازدید از کلینیک هاي ترك اعتیاد 

 بازدید از کمپهاي ترك اعتیاد 

و پیگیري مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر پیشگیري و مبارزه با مواد مخدر برگزاري کمیته شهرستانی  - 1

  حسن اجراي مصوبات

پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت برنامه ریزي آموزش  - 2

  علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

  آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان - 3

  اشت روانرتبط با برنامه بهدم نشریات و پمفلت – پوستر –نظارت علمی بر تهیه متون  - 4

  نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان - 5

  نظارت بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان - 6

  برنامه ریزي و نظارت و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان  - 7

  هاي اجرا شده در سطح شبکهمشارکت در امر پایش برنامه - 8

  همایشها و جلسات – کارگاهی –هاي آموزشی اجراي برنامه - 9

  درمانی - برنامه ریزي جهت باز آموزي پرسنل شبکه بهداشتی -10

  برگزاري کالس آمار و مروري بر نحوه دستورالعمل ها -11

  آموزش نیروهاي بدو خدمت -12

  درشهرستانبرگزاري کارگاه هاي آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سالمت  -13

  نظارت بر مدارس مروج سالمت -14

  شرکت در جلسات بین بخشی -15
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ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیري از بروز اختالالت روانپزشکی و ارتقاء سطح سالمت روان جامعه  -16

ازدواج، پیشگیري از هاي زندگی، فرزند پروري، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از (شامل: مهارت

  اعتیاد) (به صورت فردي و گروهی)

  تسهیل دسترسی به خدمات مددکاري اجتماعی براي بیماران -17

  برگزاري کارگاه هاي آموزشی در جهت پیشگیري از اعتیاد درشهرستان -18

  نظارت بر مراکز ترك اعتیاد و همکاري با تیم بازرسی  -19

  هاي آموزشی در زمنه پیشگیري از خودکشی برنامه ریزي و برگزاري کارگاه -20

  تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد  -21

  گردآوري اطالعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها -22

  هاي شهرستان در امر سالمت روانی و اجتماعی و اعتیادبررسی مسائل، مشکالت، تعیین نیازها و اولویت -23

  هاي سالمت روانی و اجتماعی و اعتیادپیشنهاد و تدوین برنامه -24

  برنامه ریزي ساالنه، میانه و بلند مدت در امر سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد -25

هاي هدف) در هاي اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ویژه گروهارائه روش -26

  امر سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد

  غربالگري، پیشگیري، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد ایش و ارزیابی برنامه پ -27

   شهرستان درمانی –هاي سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی نظارت و پایش برنامه -28

  ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح شهرستان  -29

هاي پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیري اجرا و تعیین اولویت -30

  نظارت بر حسن اجراي آن

  اي مرتبط با سالمتههاي مردم نهاد فعال در حیطهساماندهی و توانمندسازي سازمانها و گروه -31
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  واحد بهداشت خانواده      
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  94 در سالواحد بهداشت خانواده عملکرد 

  فعالیتهاي انجام شده واحد بهداشت خانواده اهم 

  :عملکرد برنامه سالمت مادران

 مادر باردار در شهرستان 4822تحت پوشش قرار دادن  

 تحت پوششمراقبت معمول جهت مادران باردار  22827انجام  

 مادر باردار در معرض خطر به دفترحمایت بیمارستان کوثر 4563ارجاع  

 پسخوراند ارجاع مادران باردار از بیمارستان کوثر و سایر مراکز درمانی   4540دریافت  

 مادر باردار جهت شرکت در کالسهاي آموزشی آمادگی براي زایمان فیزیولوژیک 515ارجاع  

مادران  %100کرده به واحدهاي مامایی و ارائه مراقیت نوبت اول پس از زایمان به مادر زایمان  4355 مراجعه 

 تازه زایمان کرده از طریق مراکز بهداشتی و بیمارستانها

برگزاري کالس آموزشی براي مادران در خصوص آموزشهاي دوران بارداري و پیش از بارداري وپس از زایمان  

 توسط همکاران ماما و پزشک 

 مورد)در شهرستان2همایش مادران باردار (برگزاري  

 برگزاري جلسه هماهنگی و آموزشی ویژه ماماها 

 برگزاري جلسه حساس سازي مرگ مادر ویژه ماماها و پزشکان  

 ارسال مفاد کمیته مرگ مادر به واحدهاي بهداشتی 

 پیگیري و ارسال نامه کوچ و مهاجرت مادران باردار به واحدها 

 پیگیري مادران جهت دریافت پسخوراند و مراجعه به موقع ادران پرخطر به بیمارستان وپیگیري موارد ارجاع م 

 و جهت انجام آزمایشهاي روتین بارداري، سونوگرافی و... 

 نظارت بر کامل واستریل بودن دائمی ست زایمان وست احیاء نوزاد 

 مراکز و هماهنگی جهت تعمیر وخرید وسایلتجهیزات  بررسی 

 مادران با مشکل وزن گیري به مرکز مشاوره تغذیه مرکز بهداشت نظارت بر ارجاع 

 هماهنگی با بیمارستان و آزمایشگاه ها جهت انجام اکو و آزمایش رایگان براي مادران باردار بی بضاعت 

 ویزیت مادران باردارپرخطر در منزل 
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  :عملکرد برنامه باروري سالم

در راستاي اهداف اختصاصی افزایش باروري و کاهش حاملگی هاي  94سال  اهم استراتژیها و فعالیتهاي انجام گرفته در

  پرخطر و ناخواسته:

  در زمینه ضرورت افزایش باروري آگاهی کارکنان بهداشتیحساس سازي و افزایش 

 ) 46,36) و مادران داراي دو فرزند (%46,54)، تک فرزند (%41,32مشاوره مادران بدون فرزند%( 

 98,59ماهه بدون منع بارداري ( 36-24ي کودك مشاوره مادران دارا%(  

  با  به درمان ناباروري آنهاافزایش دسترسی و  نابارور و تکمیل اطالعات جدول زوجین نابارور زوجینشناسایی

  معرفی مرکز جهاد دانشگاهی 

  نفر جهت انجام عمل  149کمیته اعمال جراحی پیشگیري از بارداري در شهرستان و ارجاع  39تشکیل

  توبکتومی 

 تشویق پرسنل فعال در ارائه خدمات باروري سالم  

 هاي هنگام ازدواج، فضاي هاي هنگام ازدواج(محتواي آموزشی درارائه آموزشارتقاء استانداردهاي مراکز آموزش

 کالس آموزشی، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ...)

 هاي آموزشی برنامه باروري سالمازدواج و سایر محتوا هايتامین و توزیع کتاب 

  و تجزیه و تحلیل چک لیست پایش و تکمیل چک لیست  شش ماهه وبازدید از مرکز مشاوره ازدواج بصورت
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 ارسال به استان و مریبان آموزشی

 نواده، ي مامایی و بهداشت خاکاردانهاو  کارشناسان،پزشکان سازي و آموزشی جهتبرگزاري جلسات حساس

 در خصوص رویکردهاي جدید برنامه باروري سالم مربیان مشاوره ازدواجو  بهورزان

 توزیع بسته آموزشی باروري سالم در بین کارکنان بهداشتی 

 ي مامایی و بهداشت کاردانهاو  کارشناسانو  تشکیل جلسات پسخوراند عملکرد جهت پزشکان مسول مراکز

  ازدواجمربیان مشاوره و  بهورزانخانواده، 

  ارسال رویکردهاي وزارت بهداشت در خصوص برنامه باروري سالم و افزایش نرخ باروري کلی به ادارات

  شهرستان

  مطرح کردن رویکردهاي وزارت بهداشت در خصوص برنامه باروري سالم و افزایش نرخ باروري کلی در

 کارگروه شوراي سالمت شهرستان 

  جمعیت مبتی بر سالمت مادر و کودكهاي کلی تبیین سیاستبرگزاري همایش 

 گذاري براي کلیه کارکنان بهداشتیکار اولین مراجعه فرد براي دریافت خدمات فاصلهبرگزاري کارگاه گردش 

 برگزاري جلسه آموزشی باروري سالم در فرمانداري شهرستان البرز 

 برگزاري نمایشگاه پویایی و بالندگی 

  نمایشگاه و ایستگاه سالمت و اهداء جوایز به  ،برگزاري مسابقهجمعیت (برگزاري مراسم بزرگداشت هفته جهانی

  و ...) برگزیدگان

  شناسایی گروههاي پرخطر و توزیع اقالم پیشگیري از بارداري به آنها 

 برگزاري کارگاه استانداردسازي آي یودي گذاري جهت ماماهاي دوره ندیده 

 اند و یا امتیاز حدنصاب را کسب ننموده اند مطابق با چک  پایش عملی ماماهاي آي یودي گذار که پایش نشده

 لیست استانداردسازي آي یودي گذاري توسط تیم پایش آي یودي

 ارسال پس خوراند نتایج به ماماهايو  تجزیه و تحلیل نتایج چک لیست هاي تکمیل شده IUD گذار  

 یشگیري از بارداري در پایان هرفصل و بررسی درخواستهاي دارویی واحدهاي بهداشتی و برآورد نیاز اقالم پ

 ارسال به استان

 تجزیه و تحلیل آمارها، استخراج شاخصهاي باروري سالم در پایان هرفصل و ارسال به واحدهاي بهداشتی 
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 الزحمه برنامه باروري سالممحاسبه اعتبارات و حق 

  

  

 
  

شهري  روستایی  شهرستان

3.93 4.11
3.96

3

4.57

3.2

ودار �قا��ھای �صد حام��ی ��وا��ه � سال   
��

����تان  ا��رز 94و  93

93سال  94سال 

شهري  روستایی  شهرستان

14.62

20.05
15.4914.15

17.35

14.55

ودار �قا��ه �ی �صد حام��ی ���� � سال 
��

����تان ا��رز 94و  93

93سال  94سال 

شهري روستایی شهرستان 

10.35
20.32 12.19

41.60

88.79

45.82

93سال  94سال 

ودار �قا��ه �ی �صد ا�جام �شاوره باروری سا�م ��ت ز�ن وا�د �ا�ط 
��

����تان ا��رز  94و  �93سال 



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

  ٥٢   

 

 :ملکرد برنامه سالمندان و میانساالنع

 هاهاي بهداشت خانواده جهت مسئولین پایگاهجلسه هماهنگی برنامه 5برگزاري  

 هاي سالمندان و میانساالنتدوین برنامه عملیاتی برنامه 

 و آموزش به آنها پرسنل داوطلبین سالمت،دعوت از سالمندان جهت حضور در کالسهاي آموزشی از طریق  

 و سالمت میانساالن جهت پزشکان مسئول مراکز سالمندانسالمت  برگزاري آزمون پودمانی 

  بازدید از خانه سالمندان و آسایشگاه سالمندان 

هاي هفته ملی سالمت سالمت زنان،مردان و روزنامه والیت، به مناسبت ،سایت شبکه رسال متن آموزشی بها 

 سالمندان

 نفر سالمند توسط همکاران مراقبین سالمت  7589اندازه گیري فشارخون  

 ال متن آموزشی به دفتر امام جمعه شهر الوند و شهر محمدیه در هفته ملی سالمت سالمندان و مردانارس 

 برگزاري هفته ملی سالمت سالمندان، زنان و مردان و تهیه مستندات آن 

 اولیا، مربیان، دانش آموزانمردان جهت  هاي شایعسرطان جلسات آموزشی سوانح، حوادث ترافیکی وبرگزاري  

 هاي ادغام یافته سالمت میانساالن جهت بهگراني جلسه آموزشی مراقبتبرگزار 

 اي شهر الوندهاي شایع زنان در مرکز آموزش فنی و حرفهبرگزاري جلسه آموزشی سرطان 

 برگزاري جلسه آموزشی سالمت زنان میانسال جهت مشاوران بانوان ادارات در فرمانداري 

 انسال جهت داوطلبین متخصص اداراتجلسه آموزشی سالمت مردان می 2برگزاري  

 هاي هفته ملی سالمت سالمندان و زنان میانسال در مراکزبرگزاري همایش سالمندان و میانساالن به مناسبت 

 هماهنگی با آزمایشگاه پاتوبیولوژي الوند در رابطه با انجام پاپ اسمیر به نرخ دولتی 

روزه ویژه مراقبین سالمت در مرکز  2مت میانساالن هاي ادغام یافته سالبرگزاري کارگاه آموزشی مراقبت 

 شهید بلندیان قزوین

هاي ادغام یافته سالمت هاي پستان و سرویکس و مراقبتهاي سرطانارسال جدیدترین دستورالعمل 

 میانساالن در سایت شبکه

مردان و زنان و  هاي شایعتکثیر و توزیع و ارسال بروشور، پمفلت در مورد سوانح، حوادث ترافیکی، سرطان 

 سالمندان به مراکز و ادارات
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 مورد  4928سال به تعداد  30- 59تشکیل پرونده سالمت زنان میانسال جهت زنان میانسال  

 مورد 283سال به تعداد  30-59تشکیل پرونده سالمت مردان میانسال جهت مردان میانسال  

 مورد پاپ اسمیر جهت زنان واجد شرایط  3222انجام  

 مورد معاینه پستان توسط پزشک و ماما  21102انجام  
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 :ماهه 1- 59عملکرد برنامه کودکان و نظام مراقبت مرگ کودکان 

 تکثیر وسایل کمک آموزشی (تراکت ، بروشور و ...) و چک لیست 

 ماهه  1-59برگزاري جلسات آموزشی ، هماهنگی، حساس سازي و کمیته نظام مرگ کودکان  

 مورد. 61هاي بهداشتی به تعداد واحدانجام پایش از  

 ماهه جهت کلیه مراقبین سالمت.  1- 59جلسه آموزشی برنامه کودکان و مرگ کودکان  6برگزاري  

 مورد همایش تکامل ابتداي دوران کودکی. 2برگزاري  

 جلسه بازآموزي کودك سالم جهت  بهورزان 2برگزاري  

 برگزاري مراسم روز جهانی و هفته ملی کودك 

 د اطالعات آمار کودکان و مرگ کودك در پورتال اداره سالمت کودکان ورو 

  هاي مورد نیاز برنامه کودکان به کلیه واحدهاي تحت پوشش درخواست کنندهارسال دستوالعملها و فرم  

 تهیه چکیده برنامه کودکان  و ارسال به واحدهاي بهداشتی 

 سال به معاونت بهداشتیبرآورد اقالم دارویی مانا،شیر مصنوعی،مکملها و ار 

 برگزاري آزمون پودمانی تکامل جهت پزشکان مراکز 

 ماهه  1- 59کمیته شهرستانی مرگ کودکان  4برگزاري  

 ماهه بیمارستان رحیمیان 1- 59مورد بازدید از برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان  4انجام  

 .94مورد پرسشگري مرگ کودك خارج بیمارستانی در سال  3انجام  

 ها و تحلیل آن.بندي آمارهاي کودکان و نظام مراقبت مرگ کودکان ،استخراج شاخصجمع  

 هاي انجام شده و تحلیل آن و ارائه راهکار در جهت رفع نقاط ضعف.جمع بندي پایش 

 هابررسی درخواست هاي دارویی مراکز و توزیع مکمل 

  یا خرید وسایل.بررسی تجهیزات مراکز بهداشتی در طول سال و هماهنگی جهت تعمیر  
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 :عملکرد برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

  برگزاري جلسات آموزشی ، هماهنگی، حساس سازي و چهار کمیته تغذیه با شیر مادر 

  مشاوره شیر مادر در سطح مراکز بهداشتی درمانی و ستاد 

  76,92زمینه شیر مادربهمیزان آموزش مادران باردار و شیرده در%  

   و در مراکز  94در سال  %4,87به  93در سال  2,24افزایش درصد مصرف شیر مصنوعی در مراکز روستایی از

 94در سال  5,6به  93در سال  4,4روستایی از 

   انجام مشاوره شیر مادر در سطح ستاد شهرستان 

  پایش واحدهاي بهداشتی و بررسی جدول گانت آموزشی 

 برگزاري مراسم هفته شیر مادر 

 برآورد شیر مصنوعی و ارسال به معاونت بهداشتی 

 برگزاري همایش شیر مادر 

 برگزاري همایش شیرخوارگان حسینی 
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اختالل رشد بیماری مادر مصرف دارو 
توسط مادر

جدایی والدین فرزند 
خواندگی
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              :برنامه هاي عمومی بهداشت خانواده

ارائه راهکار جهت رفع  تجزیه تحلیل آن و ارسال به واحدهاي بهداشتی و بررسی و استخراج شاخص ها و 

 نقاط ضعف

 همکاري در برگزاري مراسم هفته سالمت و تهیه مستندات و ارسال به معاونت بهداشتی 

پزشکان وکارشناس و  واحد هاي بهداشتی براي 92جلسه پسخوراند عملکرد و شاخصهاي سال برگزاري  

 کاردانان بهداشت خانواده

 واحدهاي بهداشتی در صورت لزومارسال نامه هاي رسیده از معاونت به  

 برگزاري کمیته فنی بهداشت خانواده ویژه ماماها و مسئولین بهداشت خانواده با حضور مدیر محترم شبکه 

 واحدهاي بهداشتی جهت پزشکان 92لسه بررسی نتایج جمع بندي چک لیست پایش سال برگزاري ج  

 کارشناس و کاردانان بهداشت خانواده

 انجام پایش از واحدهاي بهداشتی و ارسال پسخوراند به واحدها  

 تهیه مستندات آموزشی و مناسبتها 

  برگزاري جلسه بیان اهداف برنامه هاي بهداشت خانواده ویژه پزشکان مسئول مراکز 
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 واحد بهداشت حرفه اي
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  94عملکرد واحد بهداشت حرفه اي در سال 

 تفکیک نوع کارگاه و بعد کارکنان بهو شاغلین  توزیع کارگاهها

 
 

 عنوان
 نوع کارگاه و بعد کارکنان

 جمع <500 499-50 49-20 >20 خانگی

 2338 5 125 83 2006 119 کارگاه

 31921 5306 19312 2684 4464 155 شاغلین

  1 جدول

  94شاخص هاي بهداشت حرفه اي درسال 

 شاغلین تحت پوشش  به تفکیک مراکز بهداشتی درمانیمیزان کارگاههاي تحت پوشش ومیزان  

 

  
  ١نمودار

کاهش یافته است و میزان شاغلین تحت  %97به  %100از میزان 93درصد کارگاههاي تحت پوشش نسبت به سال 

تامین نیروي کاهش یافته است که علت عمده افت شاخص مذکور عدم  %99به %100از   93پوشش نسبت به سال

  نفر از نیروي انسانی واحد از مرخصی استعالجی بلند مدت (زایمان) بوده است. 4و استفاده  94انسانی در طول سال 

شاخص میزان کارگاههاو شاغلین تحت پوشش در مراکز بهداشتی درمانی شریف آباد، نصرت آباد ، پیریوسفیان و 

  اشته است .افت قابل مالحظه اي د 93بیدستان نسبت به سال 
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 میزان کارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي به تفکیک نوع تشکیالت

  
  2 نمودار

کاهش یافته  94درصد در سال 82,16به 93درصد درسال 83,3میزان کارگاههاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي از 

درصد در  91,58به میزان 93در سال  درصد 94,8است ومیزان کارگاههاي داراي کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از

  کاهش یافته است. 94پایان سال 

 94درصد در سال  91,8به  93درصد در سال  %90,1میزان شاغلین تحت پوشش تشکیالت بهداشت حرفه اي از 

درصد در  %95,5و همچنین میزان شاغلین تحت پوشش کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار از افزایش یافته است 

  افزایش یافته است. 94درصد در سال 96,5به 93سال 

 امل زیان آور به تفکیک نوع عاملوعشاغلین درمعرض درصد 

 

  

  3 نمودار
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و همچنین  %36و عامل زیان آور صدا با  % 50,5با توجه شاخص هاي مذکور، عوامل زیان آور ارگونومیک با میزان

درصد از مهمترین عوامل زیان آور شغلی در شهرستان  19,3و22,1عوامل زیان آور گردغبار وگاز وبخار به ترتیب با 

  بهداشت حرفه اي با اولویت بیشتري مدنظر قرارگیرد.  البرز محسوب می شود و می بایست در برنامه هاي جاري واحد

کاهش یافته  94درصد در پایان سال 36به 93درصد در سال 36,5الزم به توضیح است میزان شاغلین درمعرض صدا از

 94درصد در پایان سال  4,4به  93درصد در سال  8,5است و همچنین میزان شاغلین  درمعرض روشنایی نامناسب از 

درصد کاهش یافته است میزان شاغلین در معرض  5,4درصد به  6,4فته است میزان شاغلین درمعرض پرتو از کاهش یا

درصد  40,7درصد کاهش یافته است شاغلین داراي وضعیت نامناسب بدن از  10,2درصد به  11,7استرس حرارتی از 

  افزایش یافته است. 94درصد در سال  50,5به  93در سال 

  که عامل زیان آور در آنها کنترل شده است درصد کارگاههاي

 

  

  4 نمودار

میزان کارگاههایی که در آنها عامل زیان آور کنترل شده است نسبت به حدود انتظارات تعریف شده در برنامه عملیاتی 

  باالتر بوده است . 94واحد و اهداف استراتژیک واحد درسال 
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  معاینات کارگري 

 کارگاه معاینات کارگري به تفکیک بعد کارگراندرصد شاغلین تحت پوشش 

  

  ٥ نمودار

 میزان شاغلین معاینه شده به تفکیک  مراکز بهداشتی درمانی

  

  6 نمودار

ارتقا یافته است که علت  %80درصد به  75,4از  93نسبت به سال  94میزان شاغلین تحت پوشش معاینات در سال 

  پوشش واحد ستادي بوده است.اصلی رشد شاخص پیگیري کارگاههاي تحت 
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 ،حصارخروان محمدیه میزان پوشش معاینات شغلی کارگران در مراکز بهداشتی درمانی الوند یک، شریف آباد، بیدستان،

،پیریوسفیان و نصرت آباد افت کرده است که بخش عمده آن به علت ضعف در تامین نیروي انسانی مورد نیاز واحد 

 بوده است.

 ماریهاي محیط کار به تفکیک کد بیماريبیفراوانی میزان 

 

  ٧ نمودار

 %40,8مورد و به میزان  945مربوط به کاهش شنوایی شغلی با  94بیشترین موارد بیماري شغلی گزارش شده در سال 

  از کل موارد گزارش شده موارد جدید بوده است.   % 23,7می باشد و

دررتبه دوم قرارگرفته اند و  %  23,6و %5,2موردو فراوانی 667) با مجموع m-70وM-65اختالالت اسکلتی عضالنی(

از موراد جدید اختالالت اسکلتی عضالنی  را شامل می شود که می  % 60,9از موارد جدید کمردرد شغلی و % 26,9

توان یکی از دالیل اصلی آن را افزایش میزان کیفیت معاینات و اجراي معاینات پزشکی توسط متخصصین طب کار و 

  نین وجود عامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار دانست.هچ

از  %35,9در رتبه سوم قرار دارد ولی میزان موارد جدید %26,9موردو میزان  624) با تعداد باJ-68شرایط خاص تنفسی (

  کل موارد گزارش شده را به خود اختصاص داده است.

 1,3و  1,9ه درماتیت تحریکی و درماتیت آلرژیک به ترتیب با سایر بیماریهاي شغلی از جمله بیماریهاي پوستی از جمل

درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.و عموما موارد جدید بوده است که می توان علت آن را افزایش کیفیت معاینات 

  پزشکی و انجام آن توسط متخصصین طب کار را عنوان نمود.
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ه خدمات طب کار در بخش مراکز تخصصی طب کار روبه افزایش نتایج فوق بیان گر این مسئله است که کیفیت ارائ

است  و همچنین لزوم توجه بیشتر به اجراي برنامه هاي کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق مهندسی (کاهش و 

ه هاي حذف عوامل زیان آور) را می طلبد به خصوص با توجه به اینکه بروز موارد جدید، حاکی از ناکارآمد بودن برنام

  کنترلی متمرکز بر حفاظت فردي می باشد.

  برنامه بازرسی هدفمند

در راستاي اجراي برنامه بازرسی هدفمند،کارگاههاي شناسایی شده بر اساس دستورالعمل وبرحسب میزان ریسک درجه  

اف مورد جهت دستیابی به اهد 94بندي گردیدو برنامه بازرسی هدفمند براساس فرم مربوطه تدوین و درطول سال 

  انتظار اقدام گردید.

به منظور اجراي بهبنه برنامه در سطح واحد بهداشت حرفه اي ستاد ضمن تنظیم برنامه بازدید هفتگی و تاکید بر  

بازدید از کارگاههاي داراي درجه ریسک باالتر ، نتایج بازدید در بانک اطالعات کارگاهی و سامانه جامع بازرسی ثبت 

  طح مراکز بهداشتی درمانی نیز از روند اجراي برنامه پایش به عمل آمد.گردید و همچنین در س

  میزان بازرسی و پیگیري سالیانه انجام شده به تفکیک درجه بندي کارگاههاي از نظر سطح ریسک:

 

  ٨ نمودار

ده است بو %207درصد بازرسی هاي و پیگیري سالیانه انجام شده براساس برنامه بازرسی هدفمند در سطح شهرستان 

که بیش از انتظار برنامه بوده است با این حال میزان بازرسی و پیگیري کارگاههاي درجه یک کمتر از حد مطلوب می 

مداخالت الزم ازجمله تغییر در توزیع نیروي انسانی واحدو همچنین نظارت بیشتر بر روند  95باشد و می بایست در سال 

  اجراي برنامه به عمل آید.

207

95 116 107

455

0

100

200

300

400

500

کل درجھ یک درجھ دو درجھ سھ مشاغل خاص



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

  ٦٦   

 

  بازرسی  از کارگاهها و بهینه سازي سیستم بازرسی  بهداشت حرفه ايطرح تشدید 

در راستاي اجراي طرح تشدیدبازرسی از کارگاهها میزان سرانه بازدید هر یک از کارشناسان شاغل در مراکز بهداشتی   

بازرسی به ازاي هر مورد  6درمانی در پایش هاي شهرستانی مورد بررسی قرارگرفت و بر افزایش سرانه بازدید به میزان

  روز بازدید تاکید گردید 

مورد بوده است که از این میزان تعداد بازدید انجام شده توسط کاردانان و کارشناسان  4517کل بازدید انجام شده 

  مورد بوده است . 3772بهداشت حرفه اي شاغل در مراکز بهداشتی درمانی 

  مانی به شرح جدول زیر می باشد:آمار برنامه طرح تشدید در سطح مراکز بهداشتی در

تعداد کارگاه شناسایی  تعداد کارگاه موجود بعد کارکنان

 شده

تعداد کارگاه هاي مورد بازدید 

 بازرسان بهداشت حرفه اي

تعداد بازرسان بهداشت حرفه اي 

 درگیر در اجراي طرح

 کارشناس و باالتر کاردان کارشناس وباالتر کاردان

 8 1 3684 202 2125 2125 نفر 20کمتر از 

 153 2 83 83  نفر 49تا  20از 

 445 0 125 125 نفر 499تا  50از 

 31 0 5 5 نفر و بیشتر500

  8  1 4313  204 2338 2338 جمع

 ٢ جدول

)ارتقا داشته است براي بهبود شاخص مذکور %69( 93درصد بوده است که نسبت به سال %74میزان تحقق بازرسی 

  مدنظر خواهد بود. 95ریزي دقیق و پیگیري به موقع اجراي برنامه در سال برنامه 

  برنامه کنترل صدا درمحیط کار

درصد شاغلین تحت پوشش شهرستان در معرض عامل زیان آور  36بر اساس بررسی هاي انجام شده درحال حاضر 

درصد رتبه اول بیماریهاي شغلی  8/40صدا در محیط کار قرار دارند و همچنین کاهش شنوایی شغلی با میزان 

شهرستان را به خود اختصاص داده است با توجه به آمار مذکور اجراي برنامه کنترل صدا در محیط کار (برنامه حفاظت 

شنوایی ) از برنامه هاي اصلی واحد بهداشت حرفه اي می باشد و در همین راستا اقدامات زیر از سوي واحد بهداشت 

  ي و اجرا شده است.حرفه اي  برنامه ریز

به منظور آشنایی بازرسان بهداشت حرفه اي شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی با روش برگزاري کارگاه آموزشی: 

پیش بینی و اجرا گردید و بازرسان بهداشت حرفه اي  11/3/94هاي اندازه گیري صدا ، کارگاه آموزشی در مورخه 
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هاي اندازه گیري و فر م هاي یکسان سازي گزارش دهی برنامه مذکور شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی با روش 

  آشنا شدند.

جلسات  94در طول سال برنامه ریزي و اجراي جلسات توجیهی و آموزشی براي گروههاي هدف: 

  آموزشی براي گروههاي هدف پیش بینی واجرا شده است که به تفکیک گروههاي هدف به شرح جدول زیر می باشد .

  سطح ارائه دهنده خدمت  تعداد افراد آموزش دیده  وه هدفگر  ردیف

  کارگران و کارفرمایان  1
  تشکیالت بهداشتی کارگاهها  3508

  مراکز بهداشتی درمانی  37

  ٣جدول 

به منظور بررسی وضعیت صداي محیط نفر شاغل):  20اندازه گیري صدا در کارگاههاي کوچک(کمتر از 

واحد کارگاهی در برنامه هاي   122بررسی و سنجش صداي محیط کار  94برنامه سالکار در کارگاههاي کوچک در 

نفر شاغل داراي عامل زیان آور صدا بودند.  117کارگاه با تعداد 63واحد بهداشت حرفه اي پیش بینی و اجرا گردید که 

  مدیریتی انجام شده است.-کارگاه کنترل هاي فنی مهندسی 33همچنین در 

به منظور تسهیل در روند تهیه گزارش هاي آماري مورد نیاز ازه گیري و گزارش دهی برنامه : ثبت نتایج اند

،بانک اطالعات گزارش نتایج اندازه گیري صداي محیطی و فردي تهیه و اطالعات نتایج اندازه گیري انجام شده بر 

رفه اي در بانک مذکور ثبت اساس گزارش هاي ارسالی از سوي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت ح

  گردید.

مورد بوده است افزایش داشته  74که  93مورد بوده است که نسبت به سال  189 شده یصداسنج يارگاههاتعدادک

 40هاي فنی مهندسی یا مدیریتی در سال جاري  مجموع کارگاههاي با صداي کنترل شده توسط روشاست. همچنین 

  مورد بوده است افزایش داشته است. 28که  93مورد بوده است که نسبت به سال 

  برنامه ساماندهی روشنایی محیط کار

  در راستاي اجراي برنامه ساماندهی روشنایی محیط کار اقدامات زیر انجام شده است.

جلسات  94در طول سال برنامه ریزي و اجراي جلسات توجیهی و آموزشی براي گروههاي هدف: 

  ینی واجرا شده است که به تفکیک گروههاي هدف به شرح جدول زیر می باشد .آموزشی براي گروههاي هدف پیش ب
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  سطح ارائه دهنده خدمت  تعداد افراد آموزش دیده  گروه هدف  ردیف

  تشکیالت بهداشتی کارگاهها  2239  کارگران و کارفرمایان  1

  مراکز بهداشتی درمانی  40

 ٤جدول 

به منظور بررسی وضعیت روشنایی نفر شاغل):  20اندازه گیري روشنایی در کارگاههاي کوچک(کمتر از 

واحد کارگاهی در برنامه  164بررسی و سنجش روشنایی محیط کار  94محیط کار در کارگاههاي کوچک در برنامه سال

نفر شاغل داراي روشنایی نامطلوب  211 کارگاه با تعداد 93هاي واحد بهداشت حرفه اي پیش بینی و اجرا گردید که 

  بوده است.

به منظور تسهیل در روند تهیه گزارش هاي آماري موردنیاز، ثبت نتایج اندازه گیري و گزارش دهی برنامه : 

بانک اطالعات گزارش نتایج اندازه گیري روشنایی عمومی و موضعی طراحی گردیده است و اطالعات نتایج اندازه 

براساس گزارش هاي ارسالی از سوي شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي در  گیري انجام شده

  بانک مذکور ثبت گردیده است. 

مورد  221مورد به  111افزایش یافته است و از تعداد  93نسبت به سا ل 94درسال  مجموع کارگاههاي نورسنجی شده

تعداد کارگاه می باشد.  134 نامطلوب ای وبیمعیی روشنا دارايکارگاههاي تعداد رسیده است . از تعداد مذکور 

مورد بوده است که بیشتر از  67شده است  اصالح روشنایی آنها با اقدامات فنی مهندسی 94کارگاههایی که در سال 

  مورد) می باشد. 36( 93تعداد کنترل شده در سال 

  برنامه کنترل گردوغبار سیلیس در محیط کار

بوده است و  94گردو غبار سلیس در محیط کار یکی از برنامه هاي اصلی واحد بهداشت حرفه اي در سال  برنامه کنترل

  براساس اولویت مذکور مجموعه از اقدامات در این زمینه انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کارفرمایان  ، نشست گروهی با حضور  جهت معرفی برنامه و اهداف آن براي :معرفی برنامه براي کارفرمایان 

برگزار گردید که ضمن   04/05/94مدیران شرکتهاي مشمول در سالن اجتماعات شرکت کاشی پارس در مورخه 

  معرفی برنامه و اهداف آن ، مشکالت در خصوص روند اجرایی برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
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  معرفی برنامه براي بهداشتیاران و بهگران : 

در سالن اجتماعات مرکز  28/08/94به منظور بازآموزي برنامه سیلیس براي بهداشتیاران و بهگران ، جلسه اي در مورخه

  الوند برگزار شد و کلیات برنامه و اهداف آن براي گروه هدف تشریح شد. 2سالمت جامعه شماره 

  یط کاربرنامه کنترل سرب در مح

واحد  19درحال حاضر تعدادکارگاههاي داراي عامل زیان آور سرب در محیط کار بر اساس اطالعات جمع آوري شده  

  نفر می باشند . 124می باشد و تعداد شاغلین درمعرض سرب در محیط کار 

  آمار برنامه :

مورد بوده است و به صورت  32برنامه  از واحدهاي مشمول  94تعداد بازدید اولیه و پیگیري انجام شده در سال 

  میانگین حداقل دو نوبت از کارگاههاي مشمول برنامه بازدید و پیگیري به عمل آمده است .

واحد کارگاهی با روش هاي فنی و مهندسی مواجهه  14از مجموع کارگاههاي استفاده کننده از سرب در محیط کار 

  کارگران را کنترل نموده اند. 

  ارگونومیبرنامه 

با توجه به آمار استخراج شده مواجهه کارگران تحت پوشش واحد بهداشت حرفه اي با عوامل زیان آور ارگونومیک از 

جمله وضعیت نامناسب بدن حین کار و حمل نامناسب بار به ترتیب می باشد و همچنین بیماریهاي شغلی گزارش شده 

رتبه دوم %23,6و  %5,2نی و کمردرد هاي شغلی به ترتیب با نشان می دهد که اختالالت اسکلتی عضال 94در سال

بیماریهاي شغلی شهرستان را به خود اختصاص داده است. این آمار حاکی از آن است که اجراي برنامه ارگونومی 

  اي مد نظر قرار گیرد. هاي واحد بهداشت حرفهبایست در اولویت برنامهمی
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در این زمینه برنامه آموزشی سالیانه در ابتداي سال تدوین وه هاي هدف : اجراي برنامه هاي آموزشی براي گر

  ودر طول سال اجرا شده است که به تفکیک گروههاي هدف در جدول زیر آمده است:

  سطح ارائه دهنده خدمت  تعداد افراد آموزش دیده  گروه هدف  ردیف

  تشکیالت بهداشتی کارگاهها  4239  کارگران و کارفرمایان  1

  مراکز بهداشتی درمانی  85

  بهداشت حرفه اي ستاد  3  اعضاي کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  2

  بهداشت حرفه اي ستاد  90  کارشناسان بهداشت حرفه اي  3

  بهداشت حرفه اي ستاد  8  بازرسان بهداشت حرفه اي  4

 ٥جدول

جلسه می باشد.  2الزم به توضیح است تعداد جلسات آموزشی اجرا شده براي کارشناسان بهداشت حرفه اي  

 برنامه بهداشت کشاورزي

  به شرح زیر می باشد: 94بهداشت کشاورزي در سالدر زمینه برنامه انجام شده فعالیت 

جلسه براي کشاورزان درسطح مراکز  21تعداد  94در طول سال اجراي برنامه  آموزشی براي کشاورزان :

نفر از کشاورزان آموزش   104بهداشتی درمانی تحت پوشش برنامه ریزي و اجرا شده است که در این زمینه تعداد 

  اند.دیده

ی جلسه آموزش ،294:به منظور ارتقا سطح دانش بهورزان،در طول سال اجراي برنامه آموزشی براي بهورزان

  نفر از بهورزان برنامه ریزي و اجرا شده است. 31براي 

به منظور تسهیل ارائه مطالب آموزشی به کشاورزان و بر اساس هماهنگی با اداره جهاد طراحی پمفلت آموزشی: 

اي این شبکه اقدام به طراحی پمفلت آموزشی نموده است که درحال حاضر در کشاورزي شهرستان ،واحد بهداشت حرفه

  باشد.بررسی جهت انتشار میحال 

توان که کاهش یافته است که از جمله دالیل آن می 93بوده است که نسبت به سال  %42 کشاورزان معاینه شدهمیزان 

ی ،عدم همکاري مناسب دامداران جهت شرکت درکالسهاي آموزشی وانجام معاینات پزشک عدم تمایل کشاورزان وبه 

بهداشت روستایی و همچنین عدم وجود نیروي انسانی تمام وقت (کارشناس بهداشت هاي بهورزان در مراکز و خانه

 باشد.اي) شاغل در مراکز مربوطه میحرفه
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  طرح تربیت بهگر

در حین بازدید از شرکتهاي مشمول لزوم معرفی فردي  94جهت اجراي دوره آموزشی طرح تربیت بهگر از ابتداي سال 

انجام امور مربوط به  01/09/94واجد شرایط به این شبکه جهت گذراندن دوره مورد تاکید قرار گرفت.سپس از تاریخ

ثبت نام از واجدین شرایط بر مبناي دستورالعمل موجود  10/09/94برگزاري دوره آموزشی طرح بهگر آغاز شد. در تاریخ 

نفر در دوره آموزشی شرکت نمودند. در همین زمان  17نفر بودند که از این تعداد 23آغاز شد که تعداد ثبت نام شدگان 

با واحدهاي مختلف ستادي جهت مشارکت و تدریس دروس مرتبط هماهنگی هاي الزم بعمل آمد. سپس برنامه 

  تدوین و در اختیار واحدهاي مربوطه قرار گرفت.  آموزشی

 دوره آموزشی در سال جاري در دو مرحله اجرا شد:

 کمکهاي اولیه  نجات ومرحله اول:آموزش در 

مکاتبه گردید و یک نفر از مدرسین مجرب جهت آموزش به اداره هالل احمر شهرستان جهت آموزش کمکهاي اولیه با 

به  14-8از ساعت  30/09/94لغایت  16/09/94این شبکه معرفی گردید و آموزش در زمینه کمکهاي اولیه از تاریخ 

  طول انجامید.

  مراقبتهاي اولیه بهداشتی و ادامه آموزش بهگر در زمینه بهداشت حرفه اي و حفاظت فنی  

و با همکاري واحدهاي ستادي شبکه از جمله  13- 8:30از ساعت  30/10/94تا  12/10/94وزش از تاریخ مرحله دوم آم

واحدهاي بهداشت محیط ، بهداشت خانواده ، بیماریها، تغذیه ، سالمت روان ، آموزش و ارتقاي سالمت و نظارت بر 

  بهداشت دهان و دندان برگزار شد.

آزمون پایان دوره جهت  الوند 2در مکان آموزشی مرکز بهداشتی درمانی شماره  04/11/94پس از اتمام دوره در تاریخ

نفر از شرکت کنندگان برگزار شد.با تصحیح اوراق امتحانی و احتساب نمره تئوري و امتیاز کسب شده در دوره عملی  17

  جهت هر کارآموز گواهی پایان دوره از شبکه بهداشت به بهگران ارائه گردید.

 بهداشت حرفه ايآموزش 

باتوجه به نقش انکار ناپذیر آموزش در ارتقاي سطح سالمت جامعه و هچنین پیشگیري از بروز حوادث و بیماریهاي 

، توجه به این موضوع مهم  94شغلی در محیط هاي کار ، یکی از فعالیتهاي اصلی واحد بهداشت حرفه اي در سال 
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ن توجه شده است لذا برنامه هاي آموزشی پیش بینی شده در طول سال بوده است و در این راستا به نقش همه ذینفعا

  به علت تعداد موضوعات اجرا شده به صورت خالصه و دسته بندي شده به شرح زیر می باشد. 94

  عناوین و موضوعات آموزشی اجرا شده توسط واحد بهداشت حرفه اي :

 گروه هدف عنوان جلسه /کارگاه تاریخ اجرا ردیف
کت تعداد شر

 کننده

مدت جلسه 

 (به ساعت)

 3 10 بازرسان بهداشت کار جلسه توجیهی در زمینه برنامه هاي بهداشت حرفه اي 03/02/94 1

2 30/02/94 
چالش هاي فرا روي - مدل سازي انتشار مواد شیمیایی در صنعت

 بهداشت حرفه اي

کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
141 4 

3 11/03/94 

آشنایی با نحوه صداسنجی و عملکرد -محیط کارحذف آزبست از 

پودمان آموزشی آشنایی با فرمها و شاخصهاي - دستگاه صدا سنج

 بهداشت حرفه اي

 3 8 بازرسان بهداشت کار

4 28/03/94 
بیماریهاي - مضرات دخانیات- ارگونومی کاربردي براي کارگران

 انگلی روده اي
 3 40 بهداشتیاران و بهگران

 2 11 مدیران صنایع کنترل سیلیس در محیط کار 04/05/94 5

  6  9  بازرسان بهداشت کار  نمونه برداري از پرتوهاي غیریونیزان 11/05/94 6

7 
28/05/94 -

29/05/94 

گذاري مواد سیستم هماهنگ بین المللی طبقه بندي و برچسب

پودمان آموزشی  -مدیریت حوادث شیمیایی-) GHSشیمیایی(

 هاي دمایی حدود مجاز مواجهه تنش

کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
67 12 

8 
04/06/94 -

05/06/94 
 4 31 بهورزان بهداشت کشاورزي

9 11/06/94 
گذاري مواد سیستم هماهنگ بین المللی طبقه بندي و برچسب

 مدیریت حوادث شیمیایی-) GHSشیمیایی(

کارشناسان بهداشت 

حرفه  اي صنایع، 

 بازرسان بهداشت کار

16 6 

 2 57 مدیران صنایع برنامه کنترل صدا در محیط کار 28/06/94 10

11 
28/07/94 -

29/07/94 
 ارزیابی ریسک در محیط کار

کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
69 12 

12 13/08/94 
پودمان آموزشی حدود مجاز - طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

 مواجهه تنش هاي دمایی
 6 8 بازرسان بهداشت کار

 3 25 بهداشتیاران و بهگران عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار 28/08/94 13

14 
16/09/94 -

17/09/94 
 ایمنی،بهداشت،محیط زیست

کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
14 78 

  6  9  پزشکان  پودمان آخموزشی راهنماي تنظیم شاخص هاي بهداشت حرفه اي 14/10/94 15

 ارگونومی 28/11/94 16
کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
84 4 

 6 9 بازرسان بهداشت کار بهداشت حرفه اي در صنایع شیمیایی و رزین 07/11/94 17

 1 6 مراقبین سالمت کلیات بهداشت حرفه اي 11/12/94 18

 ارگونومی 12/12/94 19
کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
6 3 

 3 9 بازرسان بهداشت کار 94هاي بهداشت حرفه اي سال استخراج آمار و شاخص  12/12/94 20

 95نحوه اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي در سال  22/12/94 21
کارشناسان بهداشت 

 حرفه  اي صنایع
8 3 

  ٦ جدول
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   پایش خانه هاي بهداشت کارگري

هماهنگی که اعضاي آن  واحد خانه بهداشت کارگري و مرکز بهداشت کار از طریق شوراي 92از  94درطول سال 

شامل یک نماینده از اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی، یک نماینده از سازمان تامین اجتماعی ونماینده اي شبکه بهداشت 

مورد  29که تعداد آن  93و درمان می باشد، مورد پایش قرار گرفتند که این میزان نسبت به موارد پایش شده در سال 

بل مالحظه اي افزایش یافته است و از دالیل آن می توان به برنامه ریزي و هماهنگی مناسب بوده است به میزان قا

و حضور مداوم نمایندگان سایر ادارات علی الخصوص نماینده سازمان تامین اجتماعی  94انجام شده در طول سال

  مطابق برنامه ریزي اعالم شده عنوان نمود.

 پزشک خانوادهبرنامه پایش مراکز بهداشتی درمانی و 

درصد و درحد مطلوب بوده است.درخصوص مراکز  102میزان  94میزان تحقق پایش مراکز بهداشتی درمانی در سال 

سالمت جامعه نصرت آباد و بیدستان ، علت عدم تحقق برنامه ، عدم حضور نیروي بهداشت حرفه اي در مقاطعی از 

  بوده است. 94سال 

  بهداشت کار نظارت بر کمیته هاي حفاظت فنی و

اقدامات زیر توسط  94به منظور حفظ و ارتقاي شاخص مربوط به برنامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 

  واحد بهداشت حرفه اي این شبکه به عمل آمده است.

مورد صورتجلسه  1668تعداد  94در طول سال  بررسی صورتجلسات کمیته حفاظت فنی  بهداشت کار:

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به واحد بهداشت حرفه اي ارسال شده است که همه موارد آن توسط کارشناسان 

واحد بهداشت حرفه اي بررسی شده است ودر بانک اطالعات مربوطه ثبت گردیده است وهمچنین به صورت فصلی 

حفاظت فنی و بهداشت کار براي شرکتهاي مشمول ارسال شده است و از اعضاي کمیته  بازخورد تشکیل جلسات کمیته

  هاي فعال در طول سال تقدیر به عمل آمده است.
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  تعدادصورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار رسیده و بررسی شده به تفکیک ماههاي سال

  

  ٩ نمودار

کارگاه جلسات  174کارگاه بوده که تعداد  190،  94کار در سال تعداد کارگاه مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت 

  تشکیل داده و صورتجلسه آن را ارسال نموده اند. 94کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا پایان سال
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  واحد بهداشت محیط
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  بهداشت آب

  اطالعات کلی:

هر بخش نیز مشتمل بر شهرها و روستاهاي مختلف باشد و شهرستان البرز داراي دو بخش مرکزي و محمدیه می

باشند بغیر از شهر صنعتی البرز و بخشی از باشد. در بخش مرکزي کلیه شهرها تحت پوشش آبفاي شهري میمی

باشد. روستاهاي بخش مرکزي نیز همگی تحت پوشش شهر الوند که تحت پوشش شرکت شهرصنعتی البرز می

  باشد.بغیر از روستاي شهید مطهري که داراي شبکه خصوصی میباشند آب و فاضالب روستائی می

در بخش محمدیه کلیه شهرها و همچنین روستاهاي باورس و شترك تحت پوشش آبفاي شهري بوده و سایر 

باشد.روستاي کشت و صنعت شریفیه داراي شبکه روستاهاي اصلی و قمر تحت پوشش آب و فاضالب روستائی می

باشند که در حال رود جزو روستاهاي سیاري شبکه میاي آقاگیر، اکبرآباد، چاله و هیلهباشد. روستاهخصوص می

  باشند.حاضر داراي متولی آبرسانی نمی

  

  شهرها و روستاهاي شهرستان البرز

  

  روستاهاي تحت پوشش  شهرهاي تحت پوشش  بخش

  آبادنصرت –شهرصنعتی البرز  –الوند   مرکزي
 -شهید مطهري –منبره  –کوچار  –آباد کمال –پیریوسفیان 

  آبادحسن

  مهرگان -محمدیه  –شریفیه  –بیدستان   محمدیه

شترك  –ورس  –باورس  –والمدر  –میان کبریت –حصار 

  کشت و صنعت –دیزج  –قلعه قز –

  رود)هیله –چاله  -اکبرآباد - (آقاگیر
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   در بخش کنترل کیفی آب فعالیتهاي انجام شدهاهم * 

هاي آب و پیگیري کنترل کیفی کلرسنجی ونمونه برداري میکربینظارت بر عملکرد همکاران در زمینه  - 1

   مربوطه

و  به معاونت بهداشتیآمار ارسال دریافت آمار مربوط به آب آشامیدنی از مراکز بهداشتی و درمانی و  - 2

  هاي آب و فاضالبشرکت

و  شرکتهاي آب وفاضالب و مکاتبه باده ونمونه هاي میکربی آلوده پیگیري مواردنامطلوب میزان کلرآزادباقیمان - 3

  شرکت شهرصنعتی البرز

  ز شبکه هاي توزیع آب شربانجام نمونه برداري شیمیایی ابرداري شیمیائی آب و نظارت بر برنامه ریزي نمونه - 4

  وسایل مورد نیاز و پیگیري خریدآزمایشگاه آب بخش کنترل کیفی آب و  اتتجهیزبینی وسایل و پیش - 5

  برداري میکروبیبازدید از کارخانه یخ و نمونه - 5

  برداري میکروبی و شیمیائی نظارت بر عملکرد همکاران در زمینه بازدید از استخر شنا و نمونه - 6

  برداري میکروبی منابع آب خام در طی شش ماهنظارت بر نمونه - 7

  برداري از استخرهاي شنا نمونهاقدام قانونی الزم در خصوص موارد نامطلوب  - 8

        

  94سال  –اطالعات آب آشامیدنی شهرهاي شهرستان البرز 

  تعداد منابع آب  پوشش آب و فاضالبوضعیت از نظر تحت  نام شهر

  4  آبفا   الوند

  15  شرکت شهرصنعتی البرز  شهرصنعتی

  8  آبفا  بیدستان

  9  آبفا  مهرگان -محمدیه 

  5  آبفا  شریفیه

  2  آبفا  آبادنصرت
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  94سال  –اطالعات آب آشامیدنی روستاهاي شهرستان البرز 

از نظر پوشش آب و   از نظر پوشش شبکه  نام روستا  ردیف

  فاضالب

  توضیحات  تعداد منابع

    2  آبفار  اصلی  پیریوسفیان  1

    1  آبفار  اصلی  کمال آباد  2

    1  آبفار  قمر  کوچار  3

چاه آب آشامیدنی در شهرستان   *  آبفار  قمر  منبره  4

  آبیک قرار دارد

    2  شبکه خصوصی  قمر  شهید مطهري  5

    1  آبفار  اصلی  آباد حسن  6

    1  شبکه خصوصی  سیاري  کشت و صنعت  7

    1  آبفار  سیاري  دیزج  8

    2  آبفار  اصلی  حصار  9

    1  آبفار  قمر  کبریت میان  10

    1  آبفار  قمر  والمدر  11

آب آشامیدنی از محمدیه تامین   *  آبفا  اصلی  باورس  12

  شودمی

    1  آبفار  اصلی  ورس  13

آب آشامیدنی از محمدیه تامین   *  آبفا  اصلی  شترك  14

  شودمی

    1  آبفار  قمر  قزقلعه  15
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روستاي سیاري وجود دارد. از میان روستاهاي اصلی و قمر  2روستاي اصلی و قمر و  13در شهرستان البرز تعداد 

باشند و روستاهاي باورس و شترك تحت پوشش آبفا هستند. روستا تحت پوشش آب و فاضالب روستائی می 11

  باشند.روستاهاي شهید مطهري و کشت وصنعت شریفیه داراي شبکه خصوصی می

  

  

  

  94آب شرب مراکز شهري بر اساس استاندارد در سال  برداري میکروبیبررسی تعداد کلرسنجی و نمونه

مرکز بهداشتی 

  و درمانی
  جمعیت

حداقل 

 300استاندارد 

  روز کاري

تعداد کلرسنجی 

  94سال 

درصد رعایت 

حداقل 

استاندارد 

  کلرسنجی

حداقل 

استاندارد نمونه 

  برداري در سال

تعداد کل 

برداري نمونه

  میکروبی در سال

درصد رعایت 

حداقل 

ارد نمونه استاند

  برداري 

 900-1500 50139 1الوند 
1150  128 %  

120 
120  100 %  

 900-1500 27113 2الوند 
992  110 %  

66 
65  98,4 %  

 900-1500 22982 بیدستان
1030  114 %  

56 
55  98,2 %  

و  محمدیه

 مهرگان
80453 1800-1100 

931  85 %  
144 

98  68 %  

 900-1500 24218 شریفیه
907  100 %  

59 
60  100 %  

 900-1500 18030 نصرت آباد
519  57,6 %  

44 
48  109 %  
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  94برداري میکروبی آب شرب روستاها بر اساس استاندارد در سال بررسی تعداد کلرسنجی و نمونه

  جمعیت  نام روستا

حداقل 

 300استاندارد (

  روز کاري)

تعداد کلرسنجی 

  94سال 

درصد رعایت 

حداقل 

استاندارد 

  کلرسنجی

حداقل 

استاندارد نمونه 

  برداري در سال

تعداد کل 

برداري نمونه

  94میکروبی سال 

درصد رعایت 

حداقل 

استاندارد نمونه 

  برداري

  4078  پیریوسفیان
600-300  

781  260 %  12  12  100 %  

  2817  آبادکمال
600-300  

525  175 %  12  12  100 %  

  582  کوچار
96-48  

47  97,9 %  12  12  100 %  

  103  منبره
96-48  

43  89,5 %  12  13  108 %  

  29  شهید مطهري
96-48  

44  91,6 %  12  13  108 %  

 % 100  12  12  % 169  507  300-600  2750  حسن آباد

  حصار
4577  

600-300  
539  179 %  

12  
12  100 % 

 کبریت میان 
65  

96-48  
29  60,4 %  

12  
12  100 % 

  والمدر
152  

96-48  
27  56,2 %  

12  
11  91,6 %  

  باورس
2404  

600-300  
568  189,3 %  

12  
12  100 % 

  ورس
1406  

600-300  
139  46,3 %  

12  
12  100 % 

  شترك
483  

600-300  
271  90,3 %  

12  
12  100 % 

  قزقلعه
16  

96-48  
81  169 %  

12  
12  100 % 

  کشت و صنعت
98  

96-48  
32  66,6 %  

12  
12  100 % 

  دیزج
277  

96-48  
52  108,3 %  

12  
12  100 % 
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  94سال  –برداري میکروبی آب شرب به تفکیک مراکز شهري شهرستان وضعیت نتایج کلرسنجی و نمونه

  مرکزبهداشتی ودرمانی
تعدادکل 

  کلرسنجی

 تعداد مطلوب

  کلرسنجی

تعداد موارد 

  صفر و سایر

درصد 

مطلوبیت 

  کلرسنجی

تعداد کل 

  بردارينمونه
  موارد مطلوب

درصد 

 مطلوبیت

  میکروبی

  % 100  120  120  % 100  0  1150  1150  1الوند 

 % 100  65  65  % 100  0  992  992  2الوند 

 % 100  55  55  % 98,4  16  1014  1030  بیدستان

 % 100  98  98  % 99,6  3  928 931  محمدیه

 % 100  60  60  % 100  0  907 907  شریفیه

 % 100  48  48  % 100  0  519 519  نصرت آباد

 % 100  120  120  % 99,6  19  5510  5529  جمع کل

  

  

  94سال  –برداري میکروبی آب شرب روستاهاي شهرستان وضعیت نتایج کلرسنجی و نمونه

  نام روستا
تعداد کل 

  کلرسنجی

تعداد موارد 

مطلوب 

  کلرسنجی

تعداد موارد 

  صفر و سایر

درصد مطلوبیت 

  کلرسنجی

تعداد کل 

  بردارينمونه
  موارد مطلوب

درصد مطلوبیت 

  میکروبی

  % 100  12  12  % 99,3  5  776  781  پیریوسفیان

 % 100  12  12  % 99  5  520  525  آبادکمال

 % 100  12  12  % 87,2  6  41  47  کوچار

 % 100  13  13  % 100  0  43  43  منبره

 % 92,3  12  13  % 97,7  1  43  44  شهید مطهري

 % 100  12  12  % 96,4  18  489  507  حسن آباد

 حصار
539  508  31  94,2 %  12  11  91,6 % 

 کبریت میان
29  14  15  48,2 %  12  8  66,6 %  

 والمدر
27  27  0  100 %  11  11  100 % 
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 باورس
568  542  26  95,4 %  12  12  100 % 

 ورس
139  136  3  97,8 %  12  12  100 % 

 شترك
271  269  2  99,2 %  12  12  100 % 

 قزقلعه
81  80  1  98,7 %  12  12  100 % 

 کشت و صنعت
32  29  3  90,6 %  12  11  91,6 % 

 دیزج
52  47  5  90,3 %  12  12  100 % 

  جمع کل
3685  3564  121  96,7 %  181  174  96,1 %  

  

میان و همچنین آلودگی آباد، حصار، باورس و کبریتموارد نامطلوب کلرسنجی روستاهاي حسن 94در سال 

این امر خرابی دستگاه کلریناتور است که علت میان نسبت به سایر روستاها مشهود بودهمیکروبی روستاي کبریت

  بوده است.
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  94سال  –برداري شیمیائی آب آشامیدنی به تفکیک شهري، روستائی و سیاري شهرستان نتایج نمونه

  

تعداد موارد آزمایش   پوشش شبکه

  شیمیائی

درصد مطلوبیت   درصد مطلوبیت نیتریت  درصد مطلوبیت نیترات TDSدرصد مطلوبیت 

  فلوراید

  % 50  % 100  % 77,7  % 100  89  شهري

  % 61,5  % 100  %100  % 100  52  روستائی

  % 50  % 100  % 100  % 100  8  سیاري

  

  

  استخرهاي شنا

  باب استخر وجود دارد که عبارتند از: 3در شهرستان البرز 

  استخر امام علی(ع) شهر الوند –استخر کارگران شهرصنعتی البرز  –استخر بهاران شهر محمدیه 

  

  94سال  –نتایج کنترل کیفی استخرهاي شنا 

  باکتري هتروتروف  کلیفرم گرماپاي  کدورت  PHسنجش   کلرسنجی  تعداد بازدید

  مطلوب  کل   مطلوب  کل  مطلوب  کل   مطلوب  کل   مطلوب  کل 

67  184  137  154  154  97  34  122  113  119  108  

درصد 

  مطلوبیت
74,4%  100 %  35 %  92,6 %  90,7 %  

  

برداري میکروبی استخرهاي شنا هر دو هفته یکبار صورت پذیرد اما بعلت تعطیلی طبق استاندارد باید بازدید و نمونه

  علی (ع) در برخی از ماههاي سال تعداد بازدید کاهش یافته است.    استخر امام 

  

  زباله، فضوالت و فاضالب
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سالمت روستاها و پیگیري مسئولین مراکز بهداشتی و خوشبختانه با توجه به برگزاري جلسات شوراي  94در سال 

آوري زباله روستاها در دستور کار متولیان امر قرار گرفت.. در درمانی و کارشناسان بهداشت محیط طرح جمع

ها وجود ندارد و خانوارها خود اقدام به سوزاندن یا آوري زبالهروستاي منبره در حال حاضر متولی خاصی براي جمع

مشکالت مربوط به فضوالت دامی نیز در این شهرستان بسیار ناچیز است و در برخی فصول  اله می نمایند.دفع زب

گردد که با پیگیري و اقدامات الزم مرتفع سال در برخی از روستاها بصورت موردي مشکالتی مشاهده می

  گردد.می

. علی ایمربهداشتی فاضالب مواجه بودههاي گذشته در اکثر روستاها با مشکالت دفع غیمانند سال 94در سال 

الخصوص در روستاي باورس و ورس که بعلت مشکالت سنگ بستر حفر چاه براي خانوارها امکانپذیر نبوده و 

گردد. در شهرها و روستاها بناچار فاضالب ناشی از حمام، آشپزخانه و روشوئی بصورت غیربهداشتی دفع می

اند و برخی ن آموزش به خانوارها نسبت به صدور اخطار کتبی اقدام نمودهبازرسان بهداشت محیط و بهورزان ضم

اند. در شش ماهه دوم سال با همکاري اداره جهاد کشاورزي به مراجع قضائی معرفی شده 688موارد نیز طبق ماده 

ر الوند شهرستان کالس آموزشی با موضوع معضالت دفع غیربهداشتی فاضالب براي خانوارها و کشاورزان در شه

برگزار گردید و همچنین طبق هماهنگی با شهرداري الوند و شریفیه برخی از خانوارها به مراجع قضائی معرفی 

  شدند. 

  

  94سال  –اقدامات مربوط به زباله، فضوالت و فاضالب 

  کل شهرستان  روستائی  شهري  نوع اقدام

صدور اخطار کتبی براي متخلفین دفع 

  و فاضالبغیربهداشتی زباله، فضوالت 

150  60  210  

  167  31  136  688تعداد موارد معرفی به دادگاه طبق ماده 
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  بهداشت محیط مدارس

  

مدارس یکی از مراکز آموزشی مهم محسوب میشوند و براساس آئین نامه بهداشت محیط همکاران موظفند که در 

  به اجراي آئین نامه مرتبط اقدام نمایند.بازدید و نسبت فصلی یکبار از این مراکز طی سال 

  

  اهم اقدامات انجام شده در زمینه مدارس :

  نظارت و پیگیري بازدید کارشناسان بهداشت محیط مراکز از مدارس تحت پوشش - 1

 سالمت شهرستان مدارس در جلسات شوراي  یبهداشت تطرح مشکال - 2

                                              پرورشبندي مشکالت بهداشت محیط مدارس و ارسال به آموزش و جمع - 3

  گردان اطراف مدارس                            هماهنگی و پیگیري جهت برخورد با دستفروشان و دوره - 4

        هماهنگی و برنامه ریزي جهت بازدید مرحله اول از مدارس مروج شهرستان - 5

  بهداشت مدارس برگزاري کالس آموزشی براي مربیان - 6
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  جلسات شوراي سالمت

  94عملکرد جلسات شوراي سالمت شهرستان در سال 

  جمع کل  روستا  بخش  شهر  شهرستان  عناوین  ردیف

  تعداد جلسات برگزار شده  1
6 11 7 38 62 

  تعداد دستور جلسه  2
26 53 31 63 173 

  تعداد مصوبات  3
66 77 48 171 362 

  دستگاههاتعداد دستور جلسه پیشنهادي   4
3 0 4 10 17 

  تعداد مصوبات مربوط به دستگاهها  5
58 50 37 105 250 

  تعداد مصوبات اجرا شده  6
41 41 11 104 197 
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  بهداشت مواد غذایی

               

  

 

  اقدامات صورت گرفته - 13جدول شماره 

  کل شهرستان  روستایی  شهري  اقدامنوع 

  672  85  587  تعدادنمونه برداري موادغذایی

  160  23  137  تعدادمواردغیرقابل مصرف انسانی

  128  17  111  تعداد مواردمعرفی به دادگاه

 kg11  kg448,5  kg459,5  مقدارموادغذایی معدوم شده به کیلوگرم

  168  -  -  تعدادسنجش میزان یدازنمک

  231 37  194  ازنان براي کنترل جوش شیریننمونه برداري 

  3  -   3  برگزاري کارگاه آموزشی در زمینه بهداشت مواد غذائی

  59  9  50  تهیه و نصب پالکارد در خصوص بهداشت مواد غذایی

  مورد2000  -   -   توزیع پمفلت در خصوص بهداشت مواد غذایی

  کیلوگرم75  -   -   نمک غیر تصفیه جمع آوري شده در کل سال

  7  نمونه برداري از نمکهاي توزیعی
 

2 
9  

  1 -  1  کشف نمکهاي غیرمجازاز سطح عرضه ومکاتبه با معاونت غذاودارو

  180 -  -   مقدار مواد غذایی جمع آوري شده در طرح تشدید بعدازظهرها

  2 -  -   توقیف وسیله نقلیه حامل موادغذائی غیرمجاز و فله اي

  

  

 74  درصد نمونه هاي مواد غذائی با نتیجه مطلوب

  درصد
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  غذایی  غیر مجاز در شهرستان البرزانجام طرح ضربت جمع آوري مواد 

  تهیه برنامه زمانبندي سالیانه  نموته برداري از  مواد غذائی در سطح عرضه ونظارت براجراء بموقع -

  تهیه و ارسال لیست مواد غذائی غیر مجاز و تقلبی به مراکز بهداشتی درمانی ، مجمع امور صنفی و اتحادیه ها-

  بهداشت درخصوص انجام طرح ادغام مواد غذائیپایش از مراکز وخانه هاي -

  

  

  انوضعیت نمونه هاي نان از نظر مصرف جوش شیرین و ن

  باب میباشد  197تعداد کل نانوائیهاي تحت پوشش  

  

 نان از نظر مصرف جوش شیرین و نمکتعداد و وضعیت نمونه هاي  - 14جدول شماره 

تعداد موارد نمونه   نوع نان سنتی

  برداري

موارد داراي تعداد 

  جوش شیرین

تعداد موارد داراي نمک بیش از 

  )%3/2حد (

  0  11  115  لواش

  0  6  31  سنگک

  بربري

  

  0  9  46  نان

  0  25  46  رومال

  0  6  10  تافتون

  0  57  248  جمع

    22%  0  
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  ادغام مواد غذایی

اجرا می باشد. نتایج آن به صورت طرح ادغام بهداشت مواد غذایی چندین سال است که در خانه هاي بهداشت در حال 

  خالصه در جدول زیر آمده است.

  گانه توسط بهورز در خانه بهداشت وبا نظارت کاردان بهداشت محیط انجام 8این طرح در قالب فرمهاي

 میگردد.

  در این طرح یکی از اقدامات مهم ،آموزش در زمینه بهداشت مواد غذائی به گروههاي هدف این طرح شامل

  مواد غذائی ، دانش آموزان ومادران می باشد . متصدیان

  نتایج اقدامات طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در خانه هاي بهداشت -15جدول شماره

  100>  187  تعداد اصناف آموزش دیده -1

  100>  2438  تعداد دانش آموزان آموزش دیده -2

   %60  2966  تعداد مادران آموزش دیده -3

  -   1228  توسط بهورزان بازدید از مراکز تهیه و توزیعتعداد موارد  -4

  -   12  مقدار  مواد غذایی معدوم شده به کیلوگرم-5

  

  اماکن و مراکز

  بهسازي وبهداشتی نمودن اماکن عمومی ومراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی

  فعالیتهاي انجام شده  - 18ل شمارهجدو                                                            

  کل  روستایی  شهري  نوع فعالیت

  2345  173  2172  و مراکز تعداد کل اماکن

  9279  927  8352  تعداد بازدیدانجام شده

  7429  295  7134  تعدادکارت  تندرستی صادرشده

  166  13  153  تعدادمتصدیان متخلف معرفی شده به دادگاه

  9  0  9  تعداداماکن تعطیل شده

  341  18  323  تعدادگواهینامه بهداشت عمومی صادره تایید شده

  

  بایستی باشد)4درطی سال می باشد(حداقل   3,96نسبت بازدید انجام شده هرامکنه به طورمتوسط  -
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  1394 لاماکن  به تفکیک مراکز بهداشتی ودرمانی درسا از تعداد و وضعیت بازدید

  تعدادکل بازدید  نام مرکز
به تعداد معرفی 

  دادگاه

تعداداماکن 

  تعطیل شده

تعداد کل 

  اماکن

تعداد کارت معاینه پزشکی 

  صادرشده

نسبت بازدید 

  هرامکنه درسال

  3,8  453  251 6  10  956  2الوند

  3,1  1593  630  0  14  1950  1الوند

  3,9  264  267  0  15  1039  بیدستان

  2,63  1192  667  3  81  1757  محمدیه

  3,56  150  52  0  2  185  حصارخروان

  4,5  62  32  0  0  143  باورس

  3,8  131  143  0  32  549  نصرت آباد

  5  83  61  0  7  306  پیریوسفیان

  4,19  302  242  0  5  1013  شریف آباد

      2345  9  166  7898  جمع

 

  

 فصلی الیتهاي انجام شده درطرحهايفع - 19جدول شماره 

  عنوان
بازدید از مراکز تهیه و 

  توزیع مواد غذائی
 بازدید از اماکن عمومی

معدومی مواد 

  غذائی

معرفی به 

  دادگاه

      - 422  طرح ویژه ماه مبارك رمضان

 166    7649  بازدید مستمر(ادواري)

        1208  طرح تشدیدکنترل مواد غذایی

  166      9279  جمع
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  :فعالیت ماه محرم 

    30موارد بازدید از مساجد و تکایا: تعداد

 مورد    5تعداد جلسات آموزشی گروهی برگزار شده در مساجد و تکایا و حسینیه ها    

  مورد 20تعداد کارت معاینه پزشکی صادر شده براي متصدیان مساجد 

  مورد 5تعداد موارد کنترل عرضه مواد غذائی مربوط به مراسم عزاداري 

  شاخصها  - الف

  94شهرستان  شاخص عنوان

  99,4  درصد اماکن عمومی داراي معیار بهسازي و بهداشتی( شهري )

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی داراي معیار بهسازي و 

  بهداشتی ( شهري )
99,2  

  94,7  درصد کارکنان مراکز و اماکنی که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (شهري )

  درصد اماکن عمومی داراي معیار بهسازي و بهداشتی ( روستایی )

  
100  

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی داراي معیار بهسازي و 

  بهداشتی (روستایی )
100  

  90,2  درصد کارکنان مراکز و اماکنی که داراي کارت معاینه پزشکی معتبر هستند (روستایی )
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  طرح بسیج سالمت نوروزي

ادامه داشته بمنظور کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی 15/1/95لغایت  1/12/94این طرح که از تاریخ 

  .شود.نتایج طرح به شرح ذیل می باشدانجام می
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1122 126,5  83  106  467 1 1 1393 
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درصد اماکن عمومی داراي 

معیار بهسازي و بهداشتی

واد درصد مراکز تهیه و توزیع م

غذایی داراي معیار بهسازي و 

بهداشتی

نی درصد کارکنان مراکز و اماک

ی که داراي کارت معاینه پزشک

معتبر هستند

99.42 99.21
94.7

100 100
90.2

شاخص هاي مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

شهري

یروستای
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  واحد داوطلبین سالمت
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  94 فعالیتهاي واحد داوطلبین سالمت در سال

  عنوان برنامه: توسعه کمی داوطلبان سالمت

اهداف پیش بینی   94وضعیت سال 

  شده

    93وضعیت در سال 

به جهت مشکل ایجاد شده  3داوطلب سالمت (با این توضیح که در مرکز الوند 406

  نفر ) 63بین پرسنل وداوطلبان سالمت ریزش داوطلب  وجود داشته است 

 1  نفر448ب شهريتعداد داوطل  %2افزایش به میزان

 2 نفر 50تعداد داوطلب روستایی :  %3افزایش به میزان  )%32نفر (افزایش به میزان  66

درصد واحدهاي بهداشتی   حفظ وضعیت موجود واحد مجري برنامه می باشند (حفظ وضعیت ) 14واحد از  13

شهري تحت پوشش برنامه 

  91,6نسبت به کل

3 

فعال بودند که  93کمال آباد و حسن آباد در سال –خانه هاي بهداشت (پیر یوسفیان 

  خانه بهداشت حصارخروان به واحدهاي مجري برنامه اضافه شد 94در سال 

افزایش یک واحد 

 روستایی

درصد واحدهاي بهداشتی تحت 

پوشش برنامه نسبت به کل 

 %43مراکز روستایی

4  

  

  توانمندسازي داوطلبان سالمتعنوان برنامه: 

بهداشت دهان –پیشگیري از سرطان –تغذیه صحیح در دوان شیر دهی  –جلسه آموزشی در زمینه پیشگیري از بروسلوز  13برگزاري 

 شریفیه و محمدیه–و کامپیوتر ) در سه مرکز پیریوسفیان  -ودندان

  نفر3368جلسه آموزشی توسط داوطلبان سالمت جهت مردم و آموزش تعداد  192برگزاري 

    و برگزاري ایستگاه سالمت آموزشی ویژه داوطلبان سالمت جلسه 123

    توانمند سازي مربیان جلب مشارکت مردمی در مراکز بهداشتی درمانی در امر برنامه هاي داوطلب سالمتعنوان برنامه: 

    کارگاه آموزشی مهاتهاي زندگی 5برگزاري 

   سوم و سه ماهه چهارمنفر ) دردو دوره سه ماهه  80آموزش کلیه مراقبین سالمت(
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        1394 سال سالمت داوطلبان

 ردیف

  عنوان

 

 

 

 ماهه سه البرز

 اول

 ماهه البرزسه

 دوم

 ماهه سه البرز

 سوم

 ماهه سه البرز

 چهارم
 94 سال پایان

 برنامه پوشش تحت جمعیت 1

 سالمت داوطلبان

 69123 69213 73955 67734 70643 تعداد

 33,5 33,5 36,6 33,6 35 درصد  

 206259 206259 201530 201530 201530 برنامه مجري مراکز پوشش تحت کل جمعیت 2

 18872 18872 19787 19466 19533 تعداد برنامه پوشش تحت خانوارهاي 3

 34 34 37 36,5 36,5 درصد  

 57540 57540       53387 53387 53387 برنامه مجري مراکز پوشش تحت کل خانوار 4

 13 13 13 11 11 برنامه مجري هاي پایگاه و مراکز تعداد 5

 4 4 3 3 3  برنامه مجري تعدادروستاهاي 6

  شهري مربی 10   اول ماهه سه: موجود مربیان)  دیده دوره مربیان درصد 7

 ( دیده آموزش و  روستایی نفر 2 و ندیده آموزش نفر 2

83% 83% 60% 60% 60% 

 %40 %40 %40 %17 %17  ندیده دوره مربیان درصد 8

 محالت)سالمت داوطلبان تعداد 9

) 

 406 406 476 466 459 شهري

 68 68 60 60 51 روستایی  

 80 80 68 68 68 متخصص  

 107 43 17 16 31  (نفر) سالمت داوطلبان جذب 10

 12 4 2 3 3 تعداد مربیان براي آموزشی جلسات 11

 24 8 4 6 6 ساعت  

 سازي داوطلبین متخصص توانمندعنوان برنامه: 

 هماهنگی درون بخشی(کمیته آموزش ) و یرون بخشی(فرمانداري ) جهت برگزاري کالس آموزشی

 32نفر و مدیریت زمان 32نفر ،تفکر انتقادي 31نفر ،مهارت حل مسئله  26جلسه آموزشی( با موضوع مدیریت استرس  4برگزاري 

  نفر 121نفر )براي

  عنوان برنامه: پایش از نحوه اجراي برنامه داوطلبان سالمت

  پایش ) 48واحد ها (انجام تعداد  %100پایش 

  انجام پایشهاي پزشک خانواده بصورت فصلی
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 داوطلبان براي آموزشی جلسات 

 سالمت

 281 69 96 50 66 تعداد

 248 77 81 40 50 ساعت  

 مهارت آموزشی کالسهاي تعداد 12

 (... و نجات و امداد هنري،) ها

 5 0 0 3 2 مربیان

 31 7 8 13 3 سالمت داوطلبان  

 192 51 71 40 30 رابط توسط مردم ویژه برگزارشده آموزشی جلسات تعداد 13

 آموزش 611 869 )رابط توسط  برگزارشده آموزشی جلسات در( مردم ) دیده آموزش تعدادافراد 14

 به چهره

 چهره

 کالس

 آموزشی

1228 

 با

 آموزشهاي

 به چهره

 660  چهره

3368 

 123 51 25 17 30 سالمت داوطلبان توسط شده برگزار سالمت ایستگاه تعداد 15

 6440 1082 743 1240 3375 رابط توسط شده توزیع  بروشور- پمفلت تعداد 16

 دو در 2 0 0 سالمت داوطلبان روز مراسم برگزاري 17

  مرکز

 در شرکت

 1 مراسم

3 

 مربیان و  سالمت دواطلبان اعزام 18

 (نفر) علمی سفرهاي به

 1 0 1 0 0 برگزارشده اردوي تعداد

 6 0 6 0 0 دراردو کننده تعدادافرادشرکت  

 0 0 0 0 0 (جلسه) بانوان امور کمیسیون با هماهنگی 19

 کشوري و استانی شهرستانی، هاي طرح و ها برنامه در مشارکت تعداد 20

 ( حاشیه سرشماري)

 تکمیل 52 15

پرس6357

  شنامه

 12 توسط

 نفر

 سنجی ید

 35 ادرار

 دانش از نفر

  آموزان

6459 

 شده انجام پیگیریهاي تعداد 21

 سالمت داوطلبان توسط

 61 17 4 34 6 میر و مرگ آمار

 365 77 169 79 40 باردار مادران  

 93 29 3 19 42 اطفال  

 5287 526 915 691 3155 سالم باروري مشاوره  

 1259 265 74 717 203 سالمندان  

 576 221 19 283 53 بیماریها  

 5886 12 710 آموزان دانش معاینات  

  وارنیش

 10416 وانیش3808

 20 0 0 20 0 شده تهیه نشریات تعداد 22

 0 0 0 0 0 شده توزیع  

 0 0 0 0 0 (دقیقه) تلویزیونی و رادیو برنامه تهیه 23
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 6 4 2 0 0  جراید در شده درج مقاالت تعداد 24

 48 14 14 12 8 درمانی و بهداشتی واحدهاي از شده انجام بازدیدهاي 25

 25 8 7 7 3 برگزارشده هاي تعدادکمیته 26
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واحدهاي بهداشتی   94نمودار مقایسه اي درصد خانوار تحت پوشش داوطلبان سالمت  محالت سه ماهه چهارم 

شهرستان البرز  
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0.0

29.9
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5.6

76.3

31.9

4.4
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94ال نمودار مقایسه اي درصد جمعیت تحت پوشش داوطلبان سالمت در سه ماهه چهارم واحد هاي بهداشتی س
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در بررسی انجام شده درچگونگی افزایش  تعداد داوطلبان سالمت بنظر می رسد درافزایش تعداد داوطلبان سالمت 

 - 2همکاري سایر پرسنل در جذب داوطلب  -2عالقه مندي مربی وتوجه و حمایت  مسئول مرکز   -1عواملی چون 

تنوع مباحث آموزشی(مهارتی ،سالمتی ) و نهایتاً عالقه مندي داوطلبین نقش  - 3وجود فضاي آموزشی مناسب آموزشی 

فرصت کافی مربی براي پرداختن به  عالقه کم و یا نداشتن -1دارند و در کاهش تعداد داوطلبان سالمت عواملی چون  

عدم انگیزه داوطلبان سالمت براي شرکت در  -3عدم حمایت مسئول مرکز  - 2فعالیتهاي برنامه داوطلبان سالمت 

عدم همکاري سایر پرسنل در جذب  -5جابجایی مربیان  -4کالسهاي آموزشی و عدم تنوع و جذابیت مباحث آموزشی 

  5داوطلب سالمت اشاره نمود

اکثر واحد ها افزایش تعداد داوطلب را نسبت به فصل سوم داشته اند و حتی یک واحد روستایی نیز  94درپایان سال 

به 489اضافه شد ولی درپایان کار بجاي افزایش تعداد داوطلبان شاهد کاهش آن نسبت به فصل قبل بوده ایم (از تعداد 

  ودن مربی و عدم حمایت همکاران وبویژه مسئول مرکز بوده است .به دلیل  توانا نب 3) که مربوط به مرکز الوند 473
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واحد هاي بهداشتی شهرستان   94نمودار مقایسه اي تعداد داوطلبان سالمت سه ماهه سوم با سه ماهه چهارم سال 

البرز  

سھ ماھھ چھارم  سھ ماھھ سوم 



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

  ٩٩   

 

  سایر فعالیتها :

 94پیش بینی دوره هاي آموزشی سال  -1

 هماهنگی و برپایی چادر سالمت در فلکه الله بمناسبت هفته سالمت -2

 )نفر  21آموزش سه گروه از دانشجویان رشته بهداشت در زمینه برنامه داوطلبان سالمت (در مجموع  -3

شرکت در جشنواره غذا در دبیرستان همت یاران محمدیه  و مدرسه  –شرکت در برنامه هاي هفته سالمت : -4

برگزاري –ارسال متون آموزشی جهت چاپ در روزنامه  –دیدار با امم جمعه –فرش پارس شریفیه و کمال آباد  

 ختتامیههمکاري در برگزاري مراسم ا–مسابقه روزنامه دیواري جهت داوطلبان سالمت 

برگزاري کالس آموزشی روش نگهداري مواد غذایی براي داوطلبین سالمت و آموزش سبزیکاري و پرورش  -5

 گلهاي زینتی شهر الوند ونصرت آباد

 همکاري و حضور داوطلبان سالمت در برگزاري نمایشگاه پویایی وبالندگی وجوانی جمعیت (خرداد ماه ) -6

 طلبان سالمت درساعات بعد از ظهر نمایشگاهبازدید از نمایشگاه و مدیریت حضور داو -7

 جمع آوري اطالعات داوطلبان سالمت -8

 شرکت در جلسات استانی ،شهرستانی و شبکه -9

 برگزاري جلسات هماهنگی مربیان داوطلبان سالمت -10

 دریافت ،بررسی و جمع بندي آمار برنامه داوطلبان سالمت و ارسال به استان بصورت فصلی -11

 ار مربیگري داوطلبان سالمتآموزش مربیان در شروع ک -12

 آموزش و توجیه انجام زمان سنجی شهر الوند و محمدیه و انجام زمان سنجی وپرداخت حق الزحمه -13

 تهیه و ارسال اطالعات مربیان وداوطلبان سالمت به استان -14

 هماهنگی و دعوت مربیان داوطلبان سالمت جهت شرکت در همایش سالمندان -15

 فاده مربیان وداوطلبان سالمتارسال فصلنامه بهورزي جهت است -16

 جلسه جهت کلیه مراقبین سالمت استخدامی وشرکتی 6آموزش بسته خدمتی طرح تحول نظام سالمت در  -17

 تکمیل فرم هاي مربوط به فضاي آموزشی واحدهاي بهداشتی -18

 تامین بلیط استخر جهت استفاده داوطلبان سالمت -19

 از هرگروه به استانارزیابی مربیان و داوطلبان سالمت و معرفی نمونه  -20



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٠٠   

 

نفر از شریفیه )و مربی نمونه  1نفر از الوند و 1نفر از محمدیه ، 2نفر از داوطلبان سالمت ( 4هماهنگی واعزام  -21

 داوطلبان سالمت شریفیه

 تامین و توزیع وسایل پذیرایی از داوطلبان شرکت کننده در کالسهاي آموزشی -22

 کزارسال شاخص هاي برنامه داوطلبان سالمت به مرا -23

 شرکت در جلسات آموزشی (همایش ازدواج سالم ،استقرار بسته خدمتی و همابش پوکی استخوان- -24

نفر از داوطلبان سالمت فعال  70شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب به همراه مربیان و  -25

 شهرستان

 رح تحول سالمت) در خصوص رضایتمندي از ط2و ( 19هماهنگی براي مصاحبه با داوطلبان مرکز الوند ( -26

 هماهنگی جهت حضور داوطلبان سالمت در برنمه افتتاحیه تحول نظام سالمت -27

 هماهنگی با مراکز جهت بازدید وزارتی از برنامه -28

 پیگیري وارسال نیازمندیهاي شبکه بهداشت به استان -29

  اجراي برنامه توانمندسازي در سه مرکز پیریوسفیان ،محمدیه و شریفیه -30
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 ١٠١   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  مبارزه با بیماریها واحد

  

  

 



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٠٢   

 

   1394سال  دربیماریها  پیشگیري و مبارزه با واحد  عملکرد

  

  :1394در ابتداي  سال وضعیت  موجود 

 100 :برنامه غربالگري تیروئید پوشش درصد%  

 : درهزار نفر 84/2درصد بروز بیماري  

  5/97 اند : روزگی غربالگري شده 3- 5نوزادانی که که بین درصد%   

  36/2: اند روزگی غربالگري شده 6-21درصد نوزادانی که که بین% 

 14/0اند : روزگی غربالگري شده 22درصد نوزادانی که که بعداز% 

  52/92روزگی :  13در سن کمتر از  موارد مشکوكدرصد فراخوان% 

  8/6روزگی :  14- 21در سن  موارد مشکوكدرصد فراخوان% 

  68/0روزگی :  22در سن بیشتر از  موارد مشکوكدرصد فراخوان%  

  روزگی ) در بیماران مبتال به 28درصد شروع درمان به موقع(قبل ازCH  :67%  

  5/16روزگی  : 28- 41درصد شروع درمان  بیماران  در%  

  5/16روزگی  : 42درصد شروع درمان  بیماران  بعد از% 

 بیمارانی که  درصدTSH  7/16داشته اند : 5اول زیر%  

  درصد بیمارانی کهTSH 50داشته اند : 5- 9/9بین  اول%  

  درصد بیمارانی کهTSH 7/16داشته اند : 10- 9/19بین  اول%  

  درصد بیمارانی که TSH7/16داشته اند : 20باالي  اول%  

  فعالیتهاي اجرایی :

 زایمان آنها توسط بهورزان و رابطین بهداشتیشناسایی زنان باردار و اطالع از زمان  -

آن توسط  عوارض اطالع رسانی و آموزش عموم مردم و زنان باردار درباره بیماري کم کاري مادرزادي تیروئید و -

 کارکنان(بهورزان ،کاردانان ،کارشناسان بهداشتی و مامایی )

  عنوان برنامه :برنامه غربالگري کم کاري مادرزادي تیروئید



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٠٣   

 

مراکزتحت پوشش  از تولد در پا در روزهاي بعدنوزاد با استفاده از فیلتر پیپر از پاشنه  4474انجام غربالگري -

 شهرستان

 نمونه) 4474( و ماشین هاي اداري سال نمونه ها به آزمایشگاه از طریق پسترا  -

 نتایج آزمایش و ارسال به مراکز جهت توزیع بین والدین نوزادان غربالگري شده تدریاف -

 نوزاد بیمار 16ي مشکوك جهت انجام آزمایش تائید تشخیص و شروع درمان برا انفراخوان نوزاد و پیگیري -

 94شناسایی شده در طول سال 

 مبتال به کم کاري مادرزادي تیروئیدبیماران  پیگیري و نظارت بر روند انجام برنامه درمانی جهت -

 CHنظارت بر اجراي برنامه غربالگري -

 وطههاي مرب جمع آوري اطالعات و استخراج شاخص -

 تهیه و توزیع مواد و وسایل مورد نیاز مراکز ارائه خدمات، برآورد -

 روزه بستري در بیمارستان 5تا3غربالگري از نوزادان  هماهنگی با بیمارستان رحیمیان جهت انجام -

  : 1394سال  انتهايوضعیت  موجود در

 100 :برنامه غربالگري تیروئید درصدپوشش%  

 : نفردرهزار  57/3درصد بروز بیماري  

  6/97 اند : روزگی غربالگري شده 3-5درصد نوزادانی که بین%            

  35/2: اند روزگی غربالگري شده 6- 21درصد نوزادانی که بین%      

 05/0اند : روزگی غربالگري شده 22درصد نوزادانی که بعداز% 

  90روزگی :  13در سن کمتر از  موارد مشکوكدرصد فراخوان% 

  5/9روزگی :  14- 21در سن  موارد مشکوكدرصد فراخوان% 

  5/0روزگی :  22در سن بیشتر از  موارد مشکوكدرصد فراخوان%  

  روزگی ) در بیماران مبتال به 28درصد شروع درمان به موقع(قبل ازCH  :69%  

  5/12روزگی  : 28- 41درصد شروع درمان  بیماران  در%  

  5/18روزگی  : 42درصد شروع درمان  بیماران  بعد از% 
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 ١٠٤   

 

  درصد بیمارانی کهTSH  5/12داشته اند : 5اول زیر%  

  درصد بیمارانی کهTSH 50داشته اند : 5- 9/9بین  اول%  

  درصد بیمارانی کهTSH 75/18داشته اند : 10- 9/19بین  اول%  

  درصد بیمارانی که TSH75/18داشته اند : 20باالي  اول%  

  

  

 

  

 : فعالیتهاي انجام شده  

  :فعالیتهاي آموزشی

  بازآموزي ماهیانه جهت کاردانان و کارشناسان بیماریها،پزشکان ،بهورزان جلسه3برگزاري  

  نفر)40(  94برگزاري جلسه بازآموزي جهت بهورزان شهرستان در اردیبهشت ماه سال  

   پزشک مسئول مرکز)9( 94برگزاري جلسه آموزشی پزشکان مراکزدر اردیبهشت ماه 

  برگزاري کارگاه ایمنسازي و مراقبتAEFI 94جهت  کاردانان و کارشناسان بیماریها ي مراکزدر اردیبهشت ماه  
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 ١٠٥   

 

  94آموزش نیروهاي استخدامی و طرحی بدو وروددر طی سال 

  برگزاري گارگاه ایمنسازي باموضوع تغییرات جدید برنامه  واکسیناسیونIPV ها جهت کلیه واکسیناتور              

 ، بهورزان ، کارشناسان بیماریها و ... تحت پوشش شبکه بهداشت و  بیمارستان رحیمیان

  

 :فعالیتهاي اجرایی  

    دز  واکسن به مراجعین در شهرستان     78921انجام برنامه ایمنسازي و تزریق  

  تشکیل کمیتهAEFI )جلسه)12به صورت ماهیانه در طول سال  

  هماهنگی با بیمارستان رحیمیان و درمانگاه تامین اجتماعی در خصوص گزارشAEFI  

  در هزار مورد تزریق)  10عارضه واکسن (بروز     794مراقبت و گزارش  

    مورد عارضه فوري    9گزارش  

  عارضه واکسن در پورتال وزارت بهداشت    794ثبت  

 ش تلفنیانجام بررسی در موارد عوارض فوري و مشمول گزار  

 تشکیل جلسات درون واحدي بیماریها  

 مکاتبه با بخش خصوصی و حساس سازي آنها  

 ارسال نامه ها و دستورالعملهاي جدید به مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش شهرستان  

 بررسی شاخصهاي مراکز و شهرستان و ارسال به مراکز و استان 

 برگزاري جلسات متعدد آموزش جهت همکاران مراقب سالمت در مراکز سالمت جامعه 

  

  

  :94اهم  فعالیتهاي انجام شده در طول سال 

  برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه دیابت جهت کاردانان و کارشناسان برنامه در مراکز بهداشتی درمانی

 جلسه)  1(

  جلسه) 1برنامه دیابت جهت بهورزان خانه هاي بهداشت (برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه 

  12/07/94شرکت در کارگاه آموزشی دیابت در مرکز شهید بلندیان درتاریخ 

  عنوان برنامه:پیشگیري و مراقبت از دیابت



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٠٦   

 

 تهیه ،تکثیر و توزیع نشریات آموزشی در زمینه دیابت به منظور حساس سازي و افزایش آگاهی مردم 

  خصوص بیماري دیابت به مناسبت روز جهانی حضور در مساجد و کنترل فشارخون نمازگزاران و آموزش در

 دیابت

  برگزاري جلسه آموزشی دیابت و تغذیه و مراقبت از بیماران دیابتی بر اساس بسته آموزشی جهت بیماران

 دیابتی تحت پوشش مراکز 

  برگزاري جلسه آموزشی دیابت و راههاي پیشگیري از آن جهت رابطین بهداشتی بر اساس مدل جامع

 سیستماتیک

 رگزاري جلسه آموزشی دیابت و راههاي پیشگیري از آن جهت دانش آموزان و والدین آنهاب 

  برگزاري جلسه آموزشی دیابت و راههاي پیشگیري از آن جهت سالمندان موسسه مهر پویا 

 اجراي برنامه هاي متنوع در هفته ملی دیابت 

 بررسی وضعیت بیماران دیابتی تحت پوشش از نظر کنترل قند خون 

 آموزش نیروهاي طرحی بدو ورود در زمینه برنامه دیابت 

  94برگزاري جلسات متعدد آموزشی جهت مراقبین سالمت مراکز سالمت جامعه در طول سال 

  درصدي آزمایش 61غربالگريA1C  94از کلیه بیماران تحت پوشش در سه ماهه چهارم 

 اقبت و کنترل دیابت و ارائه پس خوراند به پایش برنامه دیابت در مراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه مر

 مراکز

  مراقبت ماهیانه بیماران دیابتیک تحت پوشش توسط بهورزان و ارجاع و مراقبت سه ماهه بیماران توسط

 پزشک

 مراجعه به مطبهاي خصوصی و توزیع پمفلت و تراکت آموزشی  

  

  

  

  

 



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٠٧   

 

  جدول مقایسه اي شاخصهاي برنامه دیابت

  

  

  جدول شاخصهاي مقایسه اي مراقبت فشارخون

  94سال   93سال  92سال   91سال  90سال   89سال   88سال   عنوان شاخص

تعداد بیماران مبتال به 

  فشارخون
614  790  

788 

بیمار  92(با کسر 

  مشعلدار و قدیم آباد)

925  1058  1214  1392  

  

  فشارخونمیزان شیوع بیماري 

  

39   

  در هزار

36   

  در هزار

39   

  در هزار

40  

  در هزار

44   

  در هزار

46   

  در هزار

50,6  

  در هزار

درصد بیماران مراقبت شده 

  توسط پزشک

5/88%  

 (مراقبت بهورز)
7/80%  7/83%  7/79%  75,4%  89,2%  90%  

  

درصد کنترل فشارخون در 

  بیماران مراقبت شده

  

72%  

  

70%  76%  3/76%  77,9%  80,8%  83%  

  %20,8  %22,6  %27,9  %18,5  %14  %27  %4/22  درصد چاقی در بیماران

  %1,7  %0,9  %2,2  %7/1  %2  %5  %4  در صد مصرف دخانیات

  94سال  93سال  92سال   91سال  90سال   89 سال  88سال   عنوان شاخص

  880  765  664  600  496  489  379  تعداد بیماران مبتال به دیابت

  2/3  2,90  2,72  6/2  4/2  2/2  4/2  درصد شیوع دیابت

 4/89  86,2  78,4  1/80  4/84  3/72  8/72  درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک

وضعیت 

مراقبت 

بیماران 

  دیابتیک

  49  51,2  %52,1  8/45  5/38  2/39  3/37  بیماراندرصد چاقی در 

درصد بیماران واجد آزمایش قند 

  خون
7/74  70  75  7/77  58,9  49,2  55  

درصد بیماران با قند خون ناشتا 

  120کمتر از 
18  5/35  5/33  3/31  18,3  30,7  1/29  

  HbA1c  4  5/19  5/46  5/26  28,5  10,9  7/61درصد انجام آزمایش 

برنامه:پیشگیري و مراقبت از فشارخونعنوان   
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 ١٠٨   

 

 

  94فعالیتهاي انجام شده در طول سال:  

 94غربالگري فشار خون در کارمندان کلیه ادارات شهرستان در اردیبهشت  

 فشارخون جهت مراقبین سالمت مراکز سالمت جامعه برگزاري جلسه آموزشی در زمینه برنامه 

برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه فشارخون جهت کاردانان و کارشناسان برنامه در مراکز بهداشتی  

 جلسه) 1درمانی (

 جلسه) 1برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه فشارخون جهت بهورزان خانه هاي بهداشت ( 

زشی جهت بیماران مبتال به فشارخون باال و خانواده هاي آنان و همچنین عموم جامعه در برگزاري جلسات آمو 

 طول سال

برگزاري جلسات آموزشی جهت مراجعین مراکز بهداشتی درمانی، دانش آموزان، رابطین، سالمندان، نمازگزاران  

رسانی به صورت بسیج اطالع روقی و... با هدف ارتقاء سطح آگاهی آنها در زمینه پیشگیري از بیماري هاي قلبی ع

 برگزار گردید. 1394آموزش قلب سالم که  مهر ماه سال

 تهیه ،تکثیر و توزیع نشریات آموزشی در زمینه دیابت به منظور حساس سازي و افزایش آگاهی مردم 

حضور در مساجد و کنترل فشارخون نمازگزاران و آموزش در خصوص بیماري فشارخون و قلبی عروقی به  

 مناسبت روز جهانی قلب

نصب بنرهاي آموزشی و فیکسچر در خصوص پیشگیري از بیماریهاي قلبی عروقی در مراکز بهداشتی درمانی   

 و در سطح شهر الوند

حضور همکاران در مساجد تحت پوشش شهرستان و کنترل فشارخون نمازگزاران در روز جهانی قلب و  

 همچنین روز جهانی فشارخون و هفته سالمت 

 آموزش نیروهاي طرحی بدو ورود در زمینه برنامه فشارخون 

 پایش برنامه مراقبت فشارخون در مراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه و ارائه پس خوراند به مراکز 

  مراقبت ماهیانه بیماران پرفشار تحت پوشش توسط بهورزان و ارجاع و مراقبت سه ماهه بیماران توسط پزشک 

  

  : 94وضعیت مرکز مشاوره در سال

 ز بروز تاالسمی ماژوربرنامه پیشگیري ا
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 645تعداد کل زوجهاي مراجعه کننده به آزمایشگاه در طول سال :  

 زوج ناقل شناسایی شده : صفر 

 مورد 3زوج مشکوك شناسایی شده:  

  50تعداد کل زوج هاي مراجعه کننده جهت مشاوره ویژه تاالسمی:  

  : 94فعالیتهاي انجام شده در سال 

برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه تاالسمی جهت کاردانان و کارشناسان و مراقبین سالمت برنامه در مراکز 

 جلسه) 3بهداشتی درمانی(

 جلسه) 2برگزاري جلسه بازآموزي در زمینه برنامه تاالسمی جهت بهورزان ( 

 جلسه) 1برگزاري آزمون پودمانی جهت پزشکان ( 

 و ارسال به معاونت بهداشتی 94مدیریت برنامه تاالسمی در سال  تکمیل فرم خودارزیابی 

برگزاري جلسات آموزشی جهت زوجین ناقل تاالسمی و خانواده هاي بیماران تاالسمی به مناسبت روز  

 تاالسمی در مراکز بهداشتی درمانی

در مراکز بهداشتی مشاوره با زوجین ناقل تاالسمی توسط کارشناس ستادي برنامه و کارشناس مرکز مشاوره  

 درمانی

 آموزش سردفترداران و عاقدین تحت پوشش شهرستان 

پایش برنامه تاالسمی در مرکز بهداشتی درمانی و پایگاهها و خانه هاي بهداشت و تکمیل چک لیست پایش  

 برنامه تاالسمی 

 آموزش نیروهاي طرحی بدو ورود در زمینه برنامه تاالسمی 

 مرحله اول  PNDهت انجام مشاوره و ارجاع زوجین ناقل ج 

  مرحله دوم  PNDمشاوره و ارجاع زوجین ناقل باردار جهت انجام  

ادامه مراقبت ویژه بارداري در زوج هاي ناقل تاالسمی که براساس نتایج آزمایش هاي مرحله دوم ژنتیک ،  

 جنین آنها سالم تشخیص داده شده است.

 مشاوره تنظیم خانواده زوجین ناقل تاالسمی جهت انتخاب روش مناسب  

 تعیین وضعییت زوجین مشکوك نهایی  
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 مراقبت ویژه فعال و ماهیانه زوج هاي ناقل / مشکوك  تاالسمی براساس الگوریتم 

 

  

 اسمیرمثبتنفرجمعیت= میزان بروزمواردجدیدسل ریوي 100000در( میزان بروزمواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت

  5نفرجمعیت=100000در(

  7=)هزارنفرجمعیت100در(میزان بروزکل مواردجدیدسل

  250نسبت مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت به کل مواردجدیدسل ریوي اسمیرمنفی وخارج ریوي=

  درصد90نسبت سل ریوي اسمیرمثبت به کل مواردسل ریوي ثبت شده=

  مثبت بوده که همه آنهادرمان شده اندنفراسمیر 4نفربوده که11- 1392بیماران سال  

  درصد100میزان بهبودي مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت=

  0میزان تکمیل دوره دوره درمان مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت=

  صدرد100میزان موفقیت درمان=

  0میزان غیبت ازدرمان مواردجدیدسل ریویاسمیرمثبت=

  صفردرصد(...)تمیزان شکست درمان مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثب

  94سال   93سال   92سال   91سال   90سال   89سال   88سال   87سال   عنوان شاخص

  67  61  59  64  69  69  64  51  ناقل و مشکوك تاالسمی تحت مراقبتتعداد کل زوجهاي 

  

وضعیت مراقبت 

تنظیم خانواده زوجین 

ناقل تاالسمی تحت 

  پوشش

  %5/71  %77,5  %76,2  %5/69  78  68  %67  %5/76  روش مطمئن پیشگیري از بارداري

روش غیرمطمئن پیشگیري از 

  بارداري

8/7%  5/6%  7%  1,5  7%  1,8%  4,5%  5/1%  

سایر موارد(منتظر فرزند، عدم 

شروع زندگی مشترك و نداشتن 

  نزدیکی)

7/11  25%  5/20%  16,5  22%  17%  11,5%  18%  

  %9  %6,5  %5  %5/1  3  %5/4  %5/1  %4  باردار

مرحله اول را انجام داده  PNDدر صد زوجهاي ناقلی که 

  اند

2/44%  47%  52%  55%  54  54,3%  55%  55%  

مرحله دوم را انجام داده  PNDدر صد زوجهاي ناقلی که 

  اند

100%  100%  86%  100%  80%  100%  100%  5/83%  

نفر خارج ریوي 3نفر اسمیر مثبت10نفر14برنامه سل (کل بیماران 93شاخص هاي اول سال
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  0=(...)میزان مرگ مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت

  میزان انتقال مواردجدیدسل ریوي اسمیرمثبت=صفردرصد

  درصد75میزان منفی شدن اسمیرخلط درپایان مرحله حمله اي درمان=

  

  

1  

اهداف پیش 

بینی شده براي 

  1393سال 

 مبتال به سل مارانیدرصدب85کشف حداقل 

 ابتال به سل يدر معرض خطر باال يافراد گروه ها%100فعال در یابیماریانجام ب

 MDRبروز  زانیشده وکاهش م ییشناسا يموارد سل مقاوم به چند دارو%100تحت درمان قرار دادن

 آزمون نیانجام ا ونیکاسیاند يموارد دارا%100 يبرا وگرامیب یآنت شیانجام آزما

  به کل مواردجدید سلدرصد بیماران مبتال 85موفقیت درمان حداقل  - 

2  

شرح 

که هاییفعالیت

باید در سال 

انجام  1393

  گیرد:

آموزش پزشکان ،کارشناسان و کاردانان،بهورزان ،بهگران و بهداشتیاران ، رابطین بهداشت ،آموزش بیمار ان و 

 اطرافیان در مورد بیماري و افراد جامعه

  برنامه سل ازیدرخواست و تامین دارو هاي مورد ن

   ودرمان بیماران مبتالبه سل تحت نظارت مستقیم یابیماریسطح ب یوکم یفیوارتقائ ک ینظارت فن

 DOTSراهکار  ياجرا قیودق حینظارت برنحوه صح

 یطیمح يتابعه وواحدها يشهرستانها یابیوارزش شی،پا ینظارت فن

  یوبخش خصوص یردانشگاهیغ ی،مراکز درمان هان مارستای،ب یوجلب مشارکت درون وبرون بخش يهمکار - 

3  

  مشکالت و موانع موجود :

  : 1393مشکالت و موانع موجود در سال 

 نبود پزشک هماهنگ کننده سل جهت شهرستان - 1

 وجودنواقص درکیفیت انجام کشت درآزمایشگاه سل استان - 2

کاهش مواردتشخیصی سل اسمیر منفی وسل خارج ریوي طبق  - 3

 شاخص

تامین اجتماعی  عدم مشارکت بخش خصوصی ودرمانگاههاي - 4

 درامربیماریابی سل

 کمبودمنابع مالی درمراقبت بیماري سل - 5

  

  پیشنهادات جهت رفع مشکالت و موانع :

پیگیري تامین پزشک هماهنگ کننده سل   - 1

 ازطریق گسترش شبکه ها

رفع نواقص ومرتفع کردن مشکالت فنی  - 2

 وارتقائ کیفی آزمایشگاه کشت سل استان

مکاتبه بادانشگاه ومعاونت درمان تامین  - 3

 اجتماعی 

تشدیدبازدیدها ازمطیها ودرمانگاههاي تامین اجتماعی  - 4

  وبخش خصوصی
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 اقدامات انجام شده در برنامه آنفلوانزا:

که توسط ستاد شبکه و کلیه مراکز و پایگاهها و خانه هاي بهداشت  براي  برگزاري کارگاهها ي آموزشی : –الف

برگزار و متعاقباً گروههاي آموزش دیده به صورت آبشاري به زیر گروههاي  94گروههاي هدف مختلف در طول سال 

  خود و مردم آموزش دادند. 

  تهیه و تکثیر نشریات آموزشی: - ب

رخ داده (آنفلوانزاي پرندگان در حصار خروان و آنفلوانزاي فصلی در استان و  اپیدمی 2با توجه به  94که در طول سال

عدد پوستر بهداشتی با موضوع آنفلونزا توسط مراکز  795پمفلت  و  9519کشور) و در مناسبتهاي مختلف، تعداد 

  بهداشتی و درمانی در بین مردم توزیع شده است.

  انجام عملیات مراقبت بیماري آنفلوانزا: - چ

با توجه به اپیدمی هاي رخ داده ،پزشکان پایگاه دیده وري موارد مشکوك سرپایی را ضمن درمان به  94در طول سال 

شبکه جهت ثبت در پورتال گزارش و پزشکان سایر مراکز ،درمان سرپایی موارد مشکوك ،پزشکان بیمارستان رحیمیان 

مان زودرس مربوطه را شروع نمودند که در مجموع تا پایان نیز ،موارد مشکوك حاد را بستري و ضمن نمونه گیري  ، در

نفر  در بیمارستان  51نفر از افراد مشکوك به آنفلوانزا  نمونه گیري شده است  همچنین تعداد  57، تعداد  94سال

نفر  8نفر سرپایی معرفی شده توسط پزشکان متخصص ، تحت درمان با اوسلتامیویر قرار گرفتند و  6رحیمیان بستري و 

هم بیمار سرپایی نمونه گیري شده با سایر داروهاي تجویز شده توسط پزشکان مراکز می باشند، و کلیه نمونه ها  به 

  آزمایشگاه مرجع رفرانس قزوین منتقل گردید.

  94و  93و  92و 91و 90و  89جدول مقایسه اي انجام عملیلت مراقبت بیماري آنفلوانزا به تفکیک موارد مختلف در سالهاي    

  94سال 93سال 92سال 91سال  90سال 89سال  

  نفر 26 - - نفر 3 نفر 53 نفر 86 تعداد موارد پروفیالکسی

  نفر 58 نفر 11 نفر 10 نفر 11 نفر 18 نفر 22 تعداد موارد تحت درما ن

  نمونه 57 نمونه 12 نمونه 16 نمونه 31 نمونه 36 نمونه 63 تعداد نمونه حلقی تهیه شده

  

 برنامه آنفلوانزا
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که جهت درمان و پروفیالکسی بیماران و گرروههاي در معرض تماس مورد  تامین داروهاي مورد نیاز آنفلوانزا : - ح

  استفاده گردید.

  واکسینه کردن گروههاي هدف برنامه بر علیه بیماري آنفلوانزاي فصلی : - خ

 94ند که در مجموع تا پایان سال کلیه گروههاي هدف و واجدین شرایط بر علیه بیماري آنفلوانزا ي فصلی واکسینه شد

  نفر می باشند .  450تعداد 

  94و  93و  92و  91و 90و  89جدول مقایسه اي تعداد موارد واکسینه شده در مدت زمان مشابه به تفکیک سالهاي 

  ٩٤سال ٩٣سال ٩٢سال ٩١سال  90سال  89سال  

  نفر 450 نفر 450 نفر  505 نفر 560 نفر 644 نفر 615 تعداد افراد واکسینه شده

  

  فعالیت پایگاه دیده وري آنفلوانزاي شهرستان  در مرکز الوند شماره یک: -د

بیمار مشکوك به  86بیمار که ویزیت نموده اند ، تعداد  6486پزشکان این مرکز در کل از   94که در طول سال 

مجاز به نمونه گیري  نمی باشند و موارد را آنفلوانزا معرفی نموده اندکه طبق دستور العمل جدید ، مراکز  دیده وري 

  درصورت لزوم ارجاع به بیمارستان یا سر پایی درمان متناسب انجام می دهند.

  94و  93و  92و  91و  90و  89جدول مقایسه اي فعالیت پایگاه دیده ور به تفکیک سالهاي 

  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال  89سال 

  نفر 6486 نفر 4730 نفر 4181 نفر 3564 نفر 2935 نفر 8239 ویزیت شدهتعداد کل بیماران 

  مورد 86 مورد 92 مورد 15 مورد  27 مورد 50 مورد 200 تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده

  نمونه* 3 صفر نمونه 6 نمونه  20 نمونه 32 نمونه 17 تعدا نمونه هاي سوآپ گلو تهیه شده

 حسینی و مشکوك شدید بودند نمونه زائر  اربعین 3 
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  ثبت آمار روزانه پایگاه دیده ور در پورتال : -ذ

روز سال به صورت روزانه آمار تعدادکل بیماران ویزیت شده در آنروز و تعداد موارد مشکوك به  365که در طول 

  مربوطه بایگانی گشته است.آنفلوانزا به تفکیک جنس و سن در پورتال وزارتخانه (در ستاد شبکه) ثبت گردید و فرمهاي 

  درخواست کد نمونه ها و ثبت موارد نمونه گیري شده در سامانه سپاس آنفلوانزاي وزارتخانه: - س

مورد به ازاي هر مورد نمونه گیري شده در بیمارستان یک کد از سامانه درخواست و  26، تعداد  94که در طول سال 

میل و سپس جهت وارد نمودن اطالعات در سامانه سپاس به شبکه پرینت گرفته شده و توسط پرسنل بیمارستان تک

منتقل و توسط مسوول آنفلوانزاي شهرستان وارد سامانه گشته و نمونه مورد نظر با داشتن کد به آزمایشگاه رفرانس 

یافت و تعداد  این سامانه به سامانه الکترونیک بیماران سندرومیک شدید تنفسی تغییر 94منتقل گردید.و از آذر ماه سال 

  نفر دیگر هم در سامانه جدید ثبت گردید. 25

  

در جهت برنامه مراقبت از بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن  طبق هماهنگی انجام شده با مراکز  1394در طول سال

کارشناسان مبارزه با بیماریهاي سطوح محیطی  از کلیه درمانگاهها و مطبهاي خصوصی و هر ماهه کلیه کاردانها یا 

  هفتگی و ماهانه مربوطه را تکمیل و به ستاد شبکه گزارش نمودند. 2دولتی سطح شهرستان بازدید و فرمهاي 

و براي  4/94/ 7 و 6همچنین کارگاه آموزشی بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن براي کلیه بهورزان در مورخ 

برگزار و گواهینامه  21/5/1394کاردانان و کارشناسان ستادي و محیطی مبارزه با بیماریهاي شهرستان در مورخه 

  آموزشی براي آنها صادر گردید.

 با توجه به تالشها و برنامه هاي  فراوان ستاد شهرستان و کاردانان و کارشناسان پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي مراکز

، پزشکان مراکز دولتی و خصوصی و بهورزان شهرستان در زمینه برگزاري کالسهاي آموزشی متعدد به گروههاي هدف 

  و بیماریابی آنها نتایج ذیل که همگی چندین برابر از شاخصهاي مورد انتظارکشوري ساالنه باالتر بودند حاصل شدند

  

  

  : اقدامات انجام شده در برنامه بیماریهاي قابل پیشگیري با واکسن
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 ١١٥   

 

 94و  93و 92و91و  90تفکیک بیماریهاي مختلف در سالهاي جدول مقایسه اي تعداد موارد مظنون گزارش شده به 

تعداد موارد مظنون 

  94شناسایی شده در سال

تعداد موارد مظنون 

  93شناسایی شده در سال

تعداد موارد مظنون 

  92شناسایی شده در سال

تعداد موارد مظنون 

  91شناسایی شده در سال 

مورد انتظار 

کشوري در سال 

در شهرستان 

 البرز

  بیمارينوع 

 

برابر  25/5نفر (  21  برابر شاخص)75/7(نفر31  برابر شاخص)75/7(نفر31  برابر شاخص) 1/3نفر ( 19

  شاخص)
 سرخک نفر 6

  فلج شل حاد  نفر 4/1  برابر شاخص) 5/1نفر  ( 2  برابر شاخص) 2( نفر3  برابر شاخص) 2/4نفر ( 6  برابر شاخص ) 1/2نفر( 3

  برابر شاخص) 25نفر ( 1  مورد مشکوك کشف نشد  کشف نشدمورد مشکوك   مورد مشکوك کشف نشد

  نفر 04/0

  دیفتري

  

  سیاه سرفه  نفر 26/0  برابر شاخص) 30نفر (  8  برابر شاخص) 26نفر  ( 7  برابر شاخص) 19نفر (  5  برابر شاخص ) 46نفر ( 12

  

سندروم   نفر 8  نفر 3  نفر 8  برابر شاخص ) 6/1نفر (  13  برابر شاخص ) 6/1نفر (  13

سرخجه 

  مادرزادي

  

  

  مراقبت ازماالریا:

  

  

  ردیف نوع فعالیت نوع شاخص سال عملکرد

1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387        

 درصد 30 67 60 62 42 4/35 5/25 95/20
تهیه الم خون 

 جمعیت)%1محیطی(
1 
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 ١١٦   

 

مناطق شهري حضوردارند شاخص دراین بخش با عنایت به اینکه بخش اعظم جمعیت ساکن در شهرستان در  -

جمعیت نرسیده است اما باهدف ارتقاءشاخص براي آن برنامه ریزي الزم %1موجود گرچه به میزان استاندارد خود یعنی 

صورت گرفته است. دراین راستا ضمن برنامه ریزي سالیانه با همکاري آزمایشگاه مرکزي جهت حضور پرسنل وتهیه 

نی همکارانی که دراین زمینه فعالیت دارند، پسخوراند سه ماهه نیز براي عملکرد هر الم خون  براي افزایش توان ف

فصل جهت ارزیابی ومقایسه به همه مراکز ارسال می گردد.آنچه در سال جاري براي مراکزپیش بینی گردیده توجه 

ان با سکونت بیشترین ویزه به جمعیت مهاجر ونمونه گیري مستمر از این گروه از جمعیت می باشد.منطقه حصارخرو

جمعیت مهاجر افغان ونصرت آباد با وجود جمعیت مهاجر از منطقه سیستان وبلوچستان نقاط پرخصر شهرستان به شمار 

 94می روند. نمونه گیري هدف دار وبیماریا بی در افراد داراي عالمت ازاولویت هاي سال جاري خواهد بود.در سال 

بیگانه ومهاجر بوده وتوصیه بر تمرکز مراکز بر این گروه از جمعیت بوده است تا نمونه تاکید بر تهیه الم خون از اتباع 

اگرچه میزان شاخص نسبت به سالهاي گذشته کاهش داشته ولی در جمعیت پرخطر  94گیري هدف دار باشد .درسال 

  ه این مراکز افزوده شده اند.این بیماریابی صورت گرفته است . مناطق شهري بیدستان ومنطقه روستایی کمال آباد نیز ب

  مراقبت از پدیکلوز:

  

    روده اي :-مراقبت ازبیماریهاي انگلی

  :1394فهرست جلسات ، مواد و برنامه هاي آموزشی اجرا شده در سال

  ردیف نوع فعالیت نوع شاخص سال عملکرد

1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387        

 1 تعدادافرادغربالگري شده تعداد 9523 14748 25012 16066 18810 40359 35146 34064

 2 تعدادافرادآلوده کشف شده نعداد به نفر 119 132 322 392 1055 1086 1335 1828

  درهزارنفر  12  10  13  3/24  56  9/26  9/37  6/53
درصد افراد بیمار نسبت به 

  جمعیت غربالگري شده
3  
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  جهت بهگران کارخانجات در طول دوره آموزشی بهگران کارخانجات کالس آموزشی بیماریهاي منتقله از آب و غذا - 1

  برگزاري جلسات آموزشی ماهیانه براي کاردانان ورابطین بیماریها شاغل در مراکز بهداشتی - 2  

  برگزاري جلسات اموزشی براي کلیه کارشناسان ستادي - 3

  برگزاري جلسات آموزش جهت پزشکان و بهورزان – 4

  برگزار جلسات آموزش براي مراقبین سالمت  - 5

  1394موارد وبا         

  

  

  

  

  

 شهري روستایی

کل 

موارد 

 وبا

1 0 1 

     

  منطقه نمونه هاي تهیه شده ازنظر التور

  مرد

  تعدادکل نمونه  سال2<  سال2>  زن

45 
ي توسط بیمارستان 113 0 113 68

هر
ش

  

  

0  
  مطبهاي خصوصی  0  0  0  0

502 
  توسط مراکز بهداشتی درمانی شهري  738 119 619 219

109 
 توسط مراکز بهداشتی درمانی روستایی 140 26 114 48

ی
ای

ست
رو
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  : نمونه برداري

  1394 بیماریابی و مراقبت  در سال

 اسهال هاي غیر خونی

تب   ناگ

 راجعه

اسهال 

 خونی
 طغیان بوتولیسم تیفوئید

نام 

 بیماري

  خفیف  متوسط  اسهال شدید

  سرپایی  بستري  سرپایی  بستري  سرپایی  بستري

6 153 0 701 0 476 0 

0  

 

20 

7  

0  

 

 شهري 59

0 6 0 97 0 69 0  

0  

 

4 

0  

0  

 

  روستایی  12

0 0 0 0 0 0 0 

0  

  

 

0 

0  

0  

  

 

0  
غیر 

  ایرانی

6 159 0 798 0 545 0 

0  

 

24 

7  

0  

 

  جمع  71

  

  :1394فهرست جلسات هماهنگی درون بخشی و بین بخش برگزارشده در راستاي مراقبت برنامه درسال 

  تشکیل کمیته التور شهرستان در شبکه بهداشت باحضور کلیه مسئولین واحدها

تشکیل شوراي بهداشتی و توجیه حدود انتظار از ادارات در برنامه با حضور شهرداران ،اعضاءشوراي شهر ، در شهرهاي 

  شریفیه،محمدیه،بیدستان و الوند
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  ام مسئولین اداراتتشکیل جلسه شوراي بهداشت در فرمانداري با حضور تم

  تشکیل جلسه درون واحدي در ستاد شبکه

  مشکالت و چالش هاي برنامه کنترل بیماریهاي منتقله از آب وغذا / انگلی در سطح شهرستان (با ذکر مشکل ):

  عدم آشنایی پزشکان بخش خصوصی در زمینه گزارش طغیان بیماریهاي منتقله از آب و غذا

  در زمینه مشکالت وچالش هاي فوق الذکر: پیشنهادات و ارائه راهکارها 

مکاتبه و ارائه دستورالعمل به بخش خصوصی و آموزش در زمینه گزارش بیماریهاي انگلی روده اي خصوصا طغیان 

  بیماریها

بمنظور مداخالت بموقع واستفاده ازراهنماي هاي کارشناسان محترم معاونت تعداد پایش معاونت بهداشتی از ستاد 

  کز بهداشتی درمانی افزایش یابدشبکه و مرا

  افزایش برگزاري جلسات هماهنگی و آموزشی جهت کارشناسان برنامه در حوزه معاونت بهداشتی

  ارائه گزارش عملکرد به مدیران شبکه توسط کارشناسان معاونت بهداشتی با حضور مسئولین برنامه ها

  شهرستان ها برقراري سیستم تشویق به منظور افزایش انگیزه و رقابت بین

1 
 وضعیت برحسب شهرستان عنوان برنامه : کنترل بروسلوز

 94 93 92 91 نام گروه/واحد : پیشگیریومبارزه با بیماریها 2
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 کاهش ابتال به بروسلوز 

 تقویت بیمار یابی
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رد

گ
  

اجراي برنامه هاي آموزشی براي همکاران حوزه بهداشت ودرمان در سطوح مختلف به منظور 

 توانمند سازي ایشان در مراقبت بیماري

اجراي برنامه هاي آموزشی براي عموم وگروههاي در معرض خطر در زمینه راههاي پیشگیري 

 ازبروسلوز

مشارکت بخش درمان وآزمایشگاهها(اعم ازدولتی وخصوصی ) در ثبت و گزارش  جلب همکاري و

 موارد بروسلوز
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 برگزاري جلسات کمیته کنترل زئونوزها  وتبادل اطالعات با اداره دامپزشکی

 نام گروه/واحد : پیشگیري  ومبارزه با بیماریها
عنوان برنامه: 

 هاري
 البرز

 

ن 
یا

پا
ص 

خ
شا

) :
ه 

ام
رن

ی ب
بل

 ق
ت

عی
ض

و
ل

سا
13

93
 

میزان بروزهاري 

انسانی (درصد 

 هزار)

0 
 

میزان بروز 

حیوان 

گزیدگی(درصد 

 هزار)

5/95 
 

درصد پوشش 

سرو 

واکسیناسیون 

در افراد حیوان 

 گزیده

100 
 

  

ف
د

ه
 

 پیشگیري از بروز هاري انسانی

 خدمات درمان پیشگیري هاريدسترسی همه افراد حیوان گزیده به 

د :
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اجراي برنامه هاي آموزشی براي همکاران حوزه بهداشت ودرمان در 

 سطوح مختلف به منظور توانمند سازي ایشان در مراقبت بیماري

اجراي برنامه هاي آموزشی براي عموم در زمینه راههاي پیشگیري 

 ازبیماري هاري

جلب همکاري و مشارکت بخش درمان (اعم ازدولتی وخصوصی ) در 

 ثبت ، گزارش دهی وارجاع موارد حیوان گزیدگی

برگزاري جلسات کمیته کنترل حیوانات ناقل بیماري وتبادل اطالعات 

 با اداره دامپزشکی وسایر دستگاههاي همکار برنامه

 ارائه پس خوراند مراکز بهداشتی ودرمانی
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94  

 
   البرز

میزان بروزهاري 

انسانی (درصد 

 هزار)

0 

    

میزان بروز حیوان 

گزیدگی(درصد 

  هزار)

102    

درصد پوشش 

سرو 

واکسیناسیون در 

افراد حیوان 

  گزیده

100 

 

 
 پیشنهادات جهت رفع مشکالت و موانع : مشکالت و موانع موجود :

چرخش           ویروس هاري در حیات وحش وحتی در محیط دامی اهلی در برخی 

نامتناسب  -ناکافی بودن پوشش قالده گذاري سگهاي صاحبدار         -

مشارکت فعال دامپزشکی ومحیط زیست استان در 

 -ات وحش ومحیط دامی اهلی کنترل هاري در حی
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مشارکت همه دستگاههاي همکار برنامه در آموزش  بودن میزان پرداخت غرامت به صاحبان دامهاي مبتال به هاري

تقویت کمیته  -همگانی وگروههاي در معرض خطر 

 کنترل حیوانات ناقل بیماري

 

 ارائه پس خوراند به مراکز بهداشتی ودرمانی
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 5/22 13 5/9 مالت (درصد هزار)میزان بروز تب 
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 پیشنهادات جهت رفع مشکالت و موانع : مشکالت و موانع موجود :

نامتناسب بودن میزان  -ناکافی بودن پوشش واکسیناسیون دامی 

تمایل عموم  -پرداخت غرامت به صاحبان دامهاي مبتال به بروسلوز

 پاستوریزهمردم به مصرف شیر وفرآورده هاي لبنی غیر 

مشارکت فعال دامپزشکی در واکسیناسیون دامی 

بویزه در مناطق سخت در دسترس وپرداخت غرامت 

تعامل بیشتر شبکه هاي بهداشت  -به دامداران

 ودرمان با دامپزشکی
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  دهان و دندانسالمت واحد 
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  :94در سال  عملکرد واحد سالمت دهان و دندان

و با توجه به هدف کلی سالمت دهان   94اجراي طرح تحول سالمت دهان ودندان از ابتداي سال با توجه به 

دانش آموزان مقطع ابتدایی در سطح شهرستان واجراي برنامه دندانپزشک بیمه   DMFودندان در زمینه بهبود  

سال ،مادران با ردار وشیرده ،  14روستایی جهت ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح دو براي گروه هدف کودکان زیر 

  شامل موارد زیر می باشد. 94در سال عملکرد این واحد 

آموزش دهان ودندان،بهداشتی درمانی که شامل معاینه .ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز 1

مرکز داراي دندانپزشک  5وارنیش فلوراید و پالپوتومی .می باشد در ،بهداشت.کشیدن.جرمگیري.ترمیم فیشورسیالنت 

 صورت گرفت.

خوراند طبق پروتکل هاي مربوطه مورد بازدید قرار گرفتند.پسودرمانی داراي دندانپزشک تمامی مراکز بهداشتی  .2

 بازدید ها براي مراکز بهداشتی درمانی فرستاده شد.

دانش آموزان نفر از  18000نفر از نو آموزان بدو ورود به دبستان در زمان سنجش و  2585براي فلوراید تراپی .  3

از درصد  85,8در طول سال تحصیلی توسط مراقبین سالمت انجام گردید. به ابتدایی ،سوم ،چهارم،پنجم پایه دوم 

  خدمات وارنیش فلوراید ارائه گردید. 94دانش آموزان مقطع ابتدایی در سال 

  شرکت در جلسات شوراي کارشناسان .  4   

   خدمت آموزش بدو ورود به.  5  

  کنترل و جمع بندي و ارسال آمار به استان .  6  

  . شرکت در جلسات معاونت بهداشتی استان 7  

نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی( تکمیل پرسشنامه سالمت دهان   40دندان براي . اجراي پیمایش سالمت دهان و 8

  ودندان توسط مراقب سالمت و انجام معاینات دهان ودندان وارائه خدمات رایگان توسط دندانپزشک)
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  5  تعداد دندانپزشک                                36داد بهورزان تع                

  0تعداد بهداشتکار                   40تعدادکارکنان بهداشت خانواده  

  

  

    26874سال:    6زیر  

 6  31743سال:   14الی   

  :  6691زنان باردار وشیرده   

  :178464سایرین 

  
   :6تعداد مراکز داراي یونیت  

  : 5تعداد مراکز داراي دندانپزشک  

 : 7تعداد خانه بهداشت  

  :8تعداد پایگاه بهداشتی  

  94سال   سه ماهه چهارم  سه ماهه سوم  سه ماهه دوم  سه ماهه اول  عنوان خدمت

  9399  838  1626  3708  3227  معاینه آموزش

  895  157  207  287  244  کشیدن

  466  143  117  127  79  ترمیم

  21  6  9  2  4  گیريجرم

  11  2  6  3  0  پالپوتومی

  64  14  16  0  34  فیشور سیالنت

  6307  12  0  2140  4155  فلوراید تراپی

  6862  476  465  1821  4100  آموزش بهداشت

   خدمات ارائه  شده

 نیروي انسانی

 یکسطح  سطح دو

  243772جمعیت تحت پوشش:   جمعیت   

 در مانی تحت پوشش:-تعداد کل مراکز بهداشتی
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سالمت جوانان، نوجوانان و واحد 

  مدارس
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 عملکرد واحد سالمت  جوانان نوجوانان و مدارس :

 هماهنگی ومکاتبه با مراکز بهداشتی ودرمانی  جهت انجام معاینات سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان  - 1

  تهیه وتکثیر فرم هاي مورد نیاز سنجش براي مراکز وپایگاه هاي سنجش  - 2

  پایش پایگاههاي سنجش ونظارت بر روند اجراي سنجش طبق چک لیست مربوطه - 3

 زمانبندي جهت  حضور دندانپزشکان براي ارائه خدمات دهان ودندان در پایگاه سنجش   - 4

  ارسال اطالعات مراکز تخصصی جهت ارجاع نو آموزان بدو ورود به دبستان به مراکز - 5

  سالمت نوجوانان ومدارس ورود اطالعات نتایج سنجش واطالعات مدارس درسامانه  - 6

  واکسیناسیون کامل کلیه دانش آموزان بدو ورود به دبستان مکاتبه با مراکز محیطی جهت انجام    - 7

جمع بندي آمار نتایج معاینات سنجش وبررسی آمارهاي ثبت شده وورود اطالعات کلیه نتایج معاینات ،اطالعات پرونده  - 8

کل شهرستان  سالمت،مدارس وانتقال اطالعات مراکزبهداشتی ودرمانی به نرم افزار شهرستان وارسال فایل نرم افزاري آمار

  به استان

برنامه مداخله اي نوجوانان ومدارس وارسال به معاونت -برنامه اجرایی نوجوانان ومدارس–تدوین برنامه عملیاتی نوجوانان  - 9

  بهداشتی

  شرکت در جلسات معاونت بهداشتی وارائه برنامه هاي تدوین شده مدارس در جلسه  -10

  ارس استخراج کلیه شاخص هاي کمی وکیفی نوجوانان ومد -11

 برگزاري جلسات هماهنگی با پرسنل مراکز جهت اجرایی مطلوب برنامه هاي نوجوانان،جوانان ومدارس -12

 تقسیم بندي مدارس تحت پوشش مراکز وپایگاههاي بهداشتی شهري وارسال جدول مربوطه به مراکز وآموزش وپرورش -13

درسال تحصیلی  9و 5وپزشکی دانش آموزان پایه برنامه ریزي ومکاتبه وهماهنگی با مراکز جهت انجام معاینات غربالگري  -14

95-94 

 تقسیم بندي وتوزیع فرم هاي معاینات دانش آموزان وفرمهاي مورد نیاز در معاینات دانش آموزان به مراکز -15

 مکاتبه با مراکز محیطی جهت انجام واکسیناسیون کامل کلیه دانش آموزان پایه سوم دوره اول متوسطه -16

واکسیناسیون  کلیه دانش آموزان پایه هاي سوم دوره  اول متوسطه ازمراکز بهداشتی ودرمانی جمع آوري وبررسی آمار  -17

 وپایگاه بهداشتی و جمع آوري ،بررسی وارسال آماربه معاونت بهداشتی

برگزاري جلسات آموزشی جهت پرسنل مراکز در زمینه آموزش نرم افزار جوانان،سامانه نوجوانان ومدارس وبرنامه هاي جدید  -18
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 نوجوانان،جوانان ومدارس

پایش ونظارت مراکز،پایگاه وخانه بهداشت در زمینه روند اجرایی برنامه هاي نوجوانان،جوانان ومدارس وارسال پسخوراند  -19

 پایش به مراکز

 برگزاري کمیته پدیکلوزیس وبیان مشکالت برنامه وارائه راهکار جهت رفع مشکالت -20

 زش وپرورش  وادارت مربوطه برگزاري کمیته مروج سالمت با اداره آمو -21

 هماهنگی ومکاتبه با مراکز جهت اجرایی برنامه مروج سالمت در مدارس مجري طرح مروج سالمت -22

 ارسال وتوزیع چک لیست هاي مروج سالمت ممیزي خارجی به مراکز  -23

 هماهنگی وبرنامه ریزي جهت اجراي مطلوب ومعاینات کامل کلیه دانش اموزان در زمینه پدیکلوزیس -24

 اتبه با مراکز جهت پیگیري دانش اموزان نیازمند ارجاع به مراکز تخصصی وثبت نتایج پیگیري در سامانه نوجوانان ومدارسمک -25

 برنامه ریزي وهماهنگی با مراکز جهت اجراي برنامه بلوغ براي گروه هدف دختران پایه هفتم  -26

 ه آموزش وپرورشدرخواست وتهیه کتاب هاي بلوغ ویژه دختران وتوزیع در مراکز و ادار -27

 برگزاري جلسات هماهنگی با آموزش وپرورش جهت همکاري در اجرایی برنامه ها وفعالیت هاي نوجوانان ومدارس -28

 استخراج شاخص ها،تنظیم عملکرد برنامه وتحلیل پایش هاي انجام شده در طول سال -29

 آموزش نیروهاي مراقبین سالمت در زمینه برنامه ها وفعالیت هاي نوجوانان،جوانان ومدارس  -30

 مکاتبه ونظارت مراکز درزمینه آموزش مطلوب گروه هدف دانش آموزان،والدین وکارکنان در زمینه ده کلید سالمت -31

 توزیع وارسال پمفلت ومطالب آموزشی ده کلید سالمت به مراکز ومدارس تحت پوشش -32

 مع بندي وبررسی امارهاي ماهانه، سه ماهه وساالنه برنامه نوجوانان وجوانان ومدارس وارسال به معاونت بهداشتیج -33

 همکاري وهماهنگی با واحدهاي ستادي ،مراکز و اداره آموزش وپرورش در برگزاري برنامه هاي مناسبت هاي بهداشتی  -34

 نه اجراي مطلوب برنامه هاي هفته سالمت  برنامه ریزي وهماهنگی با مراکز وآموزش وپرورش در زمی -35

 صدور گواهی آموزشی ومدرس براي شرکت کنندگان در جلسات آموزشی برنامه نوجوانان،جوانان ومدارس -36

محاسبه وپرداخت حق الزحمه معاینات پزشکی دانش آموزان ومعاینات غربالگري وپزشکی جوانان و حق الزحمه ورود  -37

 نه نوجوانان ومدارس اطالعات نتایج معاینات در ساما

 هماهنگی با معاونت بهداشتی درزمینه برگزاري هنرهاي نمایشی در زمینه بهداشت فردي ویژه دانش آموزان مدارس -38

مکاتبه وهماهنگی با اداره آموزش وپرورش جهت همکاري درزمینه برگزاري هنرهاي نمایش وارسال لیست زمانبندي اجرایی  -39
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 وپرورش ومراکزبرنامه هنرهاي نمایشی به آموزش 

 هماهنگی وسیله نقلیه براي گروه تئاتر براي اجراي برنامه نمایشی درمدارس -40

هماهنگی هاي تلفنی با مراکز وپایگاهها جهت تکمیل معاینات دانش آموزان وجوانان ،پیگیري آنها وتکمیل ورود اطالعات  -41

 نرم افزار جوانان وسامانه نوجوانان ومدارس 

 (جلسات هماهنگی ،کمیته هاو...) شرکت در جلسات درون بخشی -42

 برنامه ریزي واجرایی برنامه ها وطرح هاي ارائه شده از طرف معاونت بهداشتی (طرح کاسپین و...) -43

هماهنگی وبرنامه ریزي جهت تامین نیروي مرد براي معاینات پدیکلوزیس دانش آموزان مدارس پسرانه وهماهنگی جهت  -44

 دانش آموزان  تامین نیروي پزشک جهت معاینات پزشکی

   همکاري در زمینه اجرایی برنامه طرح تحول سالمت دهان ودندان (فلوراید تراپی و..)در مدارس - 45

  

  برنامه سالمت جوانان

  برنامه اجرایی جوانان وارسال به معاونت بهداشتی–تدوین برنامه عملیاتی جوانان  - 1

  شرکت در جلسات معاونت بهداشتی وارائه برنامه هاي تدوین شده جوانان در جلسه  - 2

 آموزش و....جهت اجراي برنامه هاي هفته جوان–مکاتبه –هماهنگی  -برنامه ریزي - 3

  برگزاري نمایشگاه پویایی وبالندگی براي جوانان - 4

 فرمانداريتدوین وارسال گزارش عملکرد فعالیت هاي هفته جوان به معاونت بهداشتی و - 5

 برگزاري کمیته جوانان براي ارائه برنامه هاي جوانان به نمایندگان ادارت مرتبط با جوانان - 6

سال در زمینه خود مراقبتی،ترویج ازدواج  18- 29برنامه ریزي ،مکاتبه وهماهنگی با مراکز جهت آموزش جوانان  - 7

 سالم،پیشگیري از رفتارهاي پرخطر،بیماریهاي غیر واگیر وحوادث

 بندي و بررسی آمار آموزش جوانان وارسال به معاونت بهداشتیجمع  - 8

 سال تحت پوشش 18-29نفر از جوانان  1450انجام معاینات غربالگري وپزشکی براي  - 9

 ورود اطالعات نتایج معاینات جوانان در نرم افزار مربوطه وجمع بندي وبررسی  وارسال آمار به معاونت بهداشتی -10

 پرسنل مراکز جهت اجرایی مطلوب برنامه هاي جوانانبرگزاري جلسات هماهنگی با  -11

 برگزاري جلسات آموزشی جهت پرسنل مراکز در زمینه آموزش نرم افزار جوانان، مدارس وبرنامه هاي جدید جوانان -12
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 پایش ونظارت مراکز،پایگاه وخانه بهداشت در زمینه روند اجرایی برنامه هاي جوانان وارسال پسخوراند پایش به مراکز -13

 گزاري کارگاه آموزش مربی ترویج ازدواج سالم براي پرسنل بهداشتی ونمایندگان ادارت مرتبط با جوانانبر -14

 هماهنگی ومکاتبه جهت دعوت مدرس براي کارگاه ترویج ازدواج سالم  -15

 برگزاري همایش ترویج ازدواج سالم براي گروه هدف دانشجویان -16

 زمینه برگزاري همایش ترویج ازدواج سالممکاتبه وهماهنگی با دانشگاه کار جهت همکاري در  -17

 تدوین وتنظیم گزارش نحوه اجرایی همایش وکارگاه ترویج ازدواج سالم وارسال به معاونت بهداشتی -18

 مکاتبه با مراکز جهت پیگیري جوانان نیازمند ارجاع به مراکز تخصصی وثبت نتایج پیگیري در نرم افزار جوانان -19

 جهت همکاري در اجراي مطلوب برنامه سفیران سالمتمکاتبه وهماهنگی با دانشگاهها  -20

 استخراج شاخص ها،تنظیم عملکرد برنامه وتحلیل پایش هاي انجام شده در طول سال -21

 راي زنی با مدیر شبکه بهداشت ودرمان جهت تامین نیروي پزشک براي معاینات پزشکی دانشجویان -22

   هماهنگی با دانشگاههاي تحت پوشش جهت معاینات دانشجویان -23
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  94جدول پایش هاي انجام شده برنامه نوجوانان،جوانان ومدارس درسال   

ها
ش 

پای
د 

دا
تع

  

  عنوان
  تاریخ پایش  نام محل مورد پایش

نام پایش 

  کننده

  مرکز

  مرکز الوند یک

  مرکزالوند دو

  مرکزالوند سه

  مرکز محمدیه

  مرکز نصرت آباد

  مرکز شریفیه

  مرکزبیدستان

  مرکزحصارخروان

  مرکزپیریوسفیان

  مرکز باورس

23/9/94 -26/12/94  

14/6/94 -4/12/94  

17/2/94 -4/9/94 -9/12/94  

18/3/94 -15/9/94 -18/12/94  

10/4/94 -25/7/94 -16/10/94-10/12/94  

16/4/94 -9/8/94 -15/10/94    

17/6/94 -5/10/94   

20/4/94 -13/8/94 -12/10/94  

13/4/94 -27/7/94 -9/10/94  

9/4/94 -4/8/94 -22/10/94  

  امینی -محمدیان 

پایگاه 

  بهداشت

  پایگاه ضمیمه الوند یک

  2پایگاه ضمیمه الوند

  3پایگاه ضمیمه الوند

  پایگاه ضمیمه محمدیه

  پایگاه ضمیمه نصرت آباد

  پایگاه شریفیه

  پایگاه ضمیمه بیدستان

  پایگاه شماریک

  پایگاه شماره سه

  پایگاه خطمی

  پایگاه مهرگان

  محمدیه 7پایگاه شماره 

  بیدستان 10پایگاه شماره 

  پایگاه رجایی نصرت آباد

17/2/94 -26/12/94  

14/6/94 -4/12/94  

17/2/94 -4/9/94 -9/12/94  

18/3/94 -18/12/94  

10/4/94 -25/7/94 -16/10/94-10/12/94  

16/4/94 -9/8/94 -15/10/94    

17/6/94 -5/10/94   

2/9/94  

22/9/94  

22/6/94 -28/8/94 -17/12/94  

16/12/94  

18/3/94 -13/10/94 -18/12/94  

17/6/94 -5/10/94  

12/8/94 -23/8/94 -10/12/94  

  امینی -محمدیان 

خانه 

  بهداشت

  خانه پیریوسفیان

  خانه حصارخروان

  خانه کمال آباد

  خانه حسن آباد

  خانه باورس

  خانه ورس

  خانه شترك

24/12/94  

12/10/94  

24/8/94  

26/6/94  

16/12/94  

16/12/94  

16/12/94  

  امینی -محمدیان 
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  نام واحد : سالمت نوجوانان،جوانان ومدارس

  شرح برنامه مداخله اي نوجوانان ومدارس :

 مداخله اي 1

  عنوان برنامه :  مراقبت سالمت نوجوانان

  : 1  اختصاصی اهداف

  94-95درصد در سال تحصیلی  48درصد  به  28,3مراکز تخصصی از  افزایش پیگیري دانش آموزان نیازمند ارجاع به

 مداخله اي 2

نوجوانان ( آموزش کارکنان،والدین) رفتارهاي پرخطر عنوان برنامه :  برنامه  

  : 2 اختصاصی اهداف

  94- 95درسال تحصیلی  درصد  37درصد به  31,85والدین وکارکنان آموزش دیده از  افزایش درصد شاخص -

 مداخله اي 3

 مراقبت بیماریهاي نوجوانان  عنوان برنامه :  برنامه

   :3اختصاصی هدف

   94- 95تحصیلی   در سالدرصد  85درصد به   81,17درصد غربالگري پدیکلوز سر در دانش آموزان  از فزایش ا

 مداخله اي4

  مراکز مروج سالمت عنوان برنامه :  برنامه

  :4 اختصاصی اهداف

  94- 95در سال تحصیلی درصد 90به  درصد 74از  ستاره  3-5مدارس مروج سالمت درصد افزایش  

 مداخله اي5
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 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٣٢   

 

 برنامه سالمت جوانان

  ساله 18-29ارتقاء سالمت جوانان  هدف کلی:

  اهداف اختصاصی:

جوانان در سال  %10به  93نفر مراقبت شده در سال 200ساله از    18-29افزایش مراقبت سالمت جوانان - 1

1394 

  1394نفردر سال  500به    93نفر در سال 260افزایش تعداد جوانان آموزش دیده در زمینه ازدواج سالم از   - 2

 1394نفردر سال  2000به    93نفر در سال  396اقبتی  از افزایش تعداد جوانان آموزش دیده در زمینه خود مر - 3

 500به   93نفر در سال   243افزایش تعداد جوانان آموزش دیده در زمینه پیشگیري از رفتارهاي پرخطر از  - 4

 1394نفردر سال 

 1394نفردر سال  200افزایش جوانان آموزش دیده در زمینه پیشگیري از سوانح و حوادث به   - 5
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 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٣٣   

 

  وضعیت شاخص ها ي نوجوانان ومدارس: 
ف

ردی
  

  نام شاخص

وضعیت مقایسه اي شاخص شهرستانی 

  واستانی 

  نام کارشناسان برنامه  93-94سال

  شهرستانی  استانی

  امینی -محمدیان   12  100  کل مدارس  1

 امینی –محمدیان   52/70  96/81  مدارس تحت پوشش  2

 امینی –محمدیان   34/19  100  کل دانش آموزان  3

 امینی –محمدیان   7/59  60  93-94دانش آموزان تحت پوشش  در سال تحصیلی   4

  امینی –محمدیان   07/47  23/64  93-94دانش آموزان آموزش دیده در سال تحصیلی   5

  امینی –محمدیان   84/31  36/47  93-94کارکنان و والدین آموزش دیده در سال تحصیلی   6

  امینی –محمدیان   50/23  10/24  دانش آموزان معاینه شده نسبت به کل دانش اموزان    7

  امینی –محمدیان   100  95/99  93- 94دانش آموزان واکسینه شده پایه اول متوسطه در سال تحصیلی   8

  امینی –محمدیان   17/81  19/85  93- 94غربالگري پدیکلوزسر در دانش آموزان در سال تحصیلی   9

  امینی –محمدیان   9/28  60/23  درصد مدارس مروج سالمت   10

  امینی –محمدیان   4  68/1  ستاره  5درصد مدارس مروج سالمت   11

  امینی –محمدیان   28  9/37  ستاره 4درصد مدارس مروج سالمت   12

  امینی –محمدیان   42  79/36  ستاره 3درصد مدارس مروج سالمت   13

  امینی –محمدیان   6  8/7  ستاره 2درصد مدارس مروج سالمت   14

  امینی –محمدیان   4  12/1  ستاره 1درصد مدارس مروج سالمت   15

  امینی –محمدیان   4  21/4  درصد مدارس مروج سالمت داراي امتیاز (با پیشرفت)  16

  امینی –محمدیان   12  39/10  مدارس مروج سالمت داراي امتیاز (بدون پیشرفت)  17
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 ١٣٤   

 

ف
ردی

  

  نام شاخص

وضعیت مقایسه اي شاخص شهرستانی 

  واستانی 

  93-94سال
  برنامهنام کارشناسان 

  شهرستانی  استانی

 امینی –محمدیان   28/92  95  )93-94دانش آموزان معاینه شده پایه اول مقطع ابتدایی(در سال تحصیلی   18

دانش آموزان  معاینه شده  پایه اول دوره اول دبیرستان (در سال تحصیلی   19

94 -93(  

 امینی –محمدیان   48/90  96

پایه اول دوره دوم  دبیرستان(در سال دانش آموزان معاینه شده    20

  )93-94تحصیلی

 امینی –محمدیان   73/78  6/82

 امینی –محمدیان   96/87  83/89  )93- 94دانش آموزان معاینه شده( پایه هاي اول مقاطع تحصیلی  21

درصد دانش آموزانیکه داراي اختالل ، بیماري یامشکوك به بیماري خونی    22

  هستند. 

 امینی –محمدیان   0,42  1,1

درصد دانش آموزانیکه داراي اختالل ، بیماري و یا  مشکوك به  بیماریهاي   23

  غدد هستند.

 امینی –محمدیان   0,54  0,7

درصد دانش آموزانیکه داراي اختالل و یا مشکوك به بیماري هاي حرکتی   24

  هستند.

 امینی –محمدیان   0,05  0,1

اختالل یا مشکوك به بیماري   قلب و عروق درصد دانش آموزانیکه داراي   25

  هستند.

 امینی –محمدیان   0,32  0,5

درصد دانش آموزانیکه داراي اختالل ویا مشکوك به بیماري هاي گوارشی   26

  هستند.

  امینی –محمدیان   0,03  0,1

درصد دانش اموزانیکه داراي بیماري یا مشکوك به بیماریهاي عصبی  می   27

  باشند . 

  امینی –محمدیان   0,18  0,2

ف
ردی

  

  نام شاخص

وضعیت مقایسه اي شاخص 

  شهرستانی واستانی 

  93-94سال
  نام کارشناسان برنامه

  شهرستانی  استانی

  امینی –محمدیان   0,58  1,3  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که الغري شدید دارند  28

 امینی –محمدیان   2,5  5,5  درصد داانش آموزان دختر اول ابتدایی که الغر هستند  29



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٣٥   

 

 امینی –محمدیان   12,67  10,8  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که اضافه وزن دارند  30

 امینی –محمدیان   3,44  2,59  درصد دانش اموزان دختر اول ابتدایی که چاق هستند  31

 امینی –محمدیان   1,34  1,2  درصد دانش اموزان دختر اول ابتدایی که چاقی شدید دارند   32

 امینی –محمدیان   2,99  4,1  درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که الغري شدید دارند  33

 امینی –محمدیان   9,58  13,1  درصد داانش آموزان پسر اول ابتدایی که الغر هستند  34

 امینی –محمدیان   12,02  9,75  درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که اضافه وزن دارند  35

 امینی –محمدیان   4,56  3,72  درصد دانش اموزان پسر اول ابتدایی که چاق هستند  36

  امینی –محمدیان   2,63  2,5  درصد دانش اموزان پسر اول ابتدایی که چاقی شدید دارند  37

  امینی –محمدیان   98,3  98  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که فشار خون آنها طبیعی است   38

 90درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که فشار خون آنها باالي صدك   39

  است 

  امینی –محمدیان   0,46  0,27

  امینی –محمدیان   98,02  98,17  درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که فشار خون آنها طبیعی است   40

  امینی –محمدیان   0,4  0,2  است  90درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که فشار خون آنها باالي صدك   41

درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي اختالل بینایی   42

  هستند 

  امینی –محمدیان   2,9  1,8

اختالل بینایی درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي   43

  هستند

  امینی –محمدیان   2,9  2

درصد دانش اموزان دختر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي اختالل شنوایی   44

  هستند.

  امینی –محمدیان   0,93  1

درصد دانش اموزان پسر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي اختالل شنوایی   45

  هستند.

  امینی –محمدیان   1,72  1,39

دانش آموزان دختر اول ابتدایی که مشکوك و داراي اختالل رفتاري  درصد  46

  هستد

  امینی –محمدیان   1,16  0,7
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 ١٣٦   

 

درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که مشکوك و داراي اختالل رفتاري   47

  هستند

  امینی –محمدیان   2,23  1,1

دندانی درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي مشکل   48

  هستند

  امینی –محمدیان   64,3  67,96

درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که مشکوك و یا داراي مشکل دندانی   49

  هستند

  امینی –محمدیان   66,97  69,1

  امینی –محمدیان   40,01  55,65  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که ارجاع شده اند  50

  امینی –محمدیان   47,08  59,65  ابتدایی که ارجاع شده انددرصد دانش آموزان پسر اول   51

  امینی –محمدیان   19,27  9  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که بهبود یافته اند   52

  امینی –محمدیان   0  0,01  درصد دانش آموزان دختر اول ابتدایی که مشکل آنها تشدید شده است.  53

  امینی –محمدیان   9,19  55,97  ابتدایی که مشکل آنهابدون تغییر مانده است.درصد دانش آموزان  دختر اول   54

  امینی –محمدیان   14,87  12,35  درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که بهبود یافته اند   55

  امینی –محمدیان   0,53  0,1  درصد دانش آموزان پسر اول ابتدایی که مشکل آنها تشدید شده است.  56

  امینی –محمدیان   15,19  34,84  دانش آموزان  پسر اول ابتدایی که مشکل آنهابدون تغییر مانده است.درصد   57

  امینی –محمدیان   1,58  1,13  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که الغري شدید دارند  58

  امینی -محمدیان   3,1  2,49  درصد داانش آموزان دختر اول متوسطه اول که الغر هستند  59

  امینی –محمدیان   22  20,8  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که اضافه وزن دارند  60

  درصد دانش اموزان دختر اول متوسطه اول که چاق هستند  61

  

  امینی –محمدیان   7,44  7

  امینی –محمدیان   1,17  0,8  درصد دانش اموزان دختر اول متوسطه اول که چاقی شدید دارند  62

  امینی –محمدیان   1,5  1,2  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که الغري شدید دارند  63



 شبکھ بھداشت و درمان شھرستان البرز 1394گزارش عملکرد سال 

 

 ١٣٧   

 

  امینی –محمدیان   4,3  3,6  درصد داانش آموزان پسر اول متوسطه اول که الغر هستند  64

  امینی –محمدیان   22,1  20  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که اضافه وزن دارند  65

  امینی –محمدیان   9,47  11,41  اموزان پسر اول متوسطه اول که چاق هستند درصد دانش  66

  امینی –محمدیان   1,07  1,44  درصد دانش اموزان پسر اول متوسطه اول که چاقی شدید دارند  67

  امینی –محمدیان   98,8  96,57  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که فشار خون آنها طبیعی است   68

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که فشار خون آنها باالي صدك   69

  است  90

  امینی –محمدیان   0,48  0,76

درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول  که وضعیت فشار خون آنها طبیعی   70

  است 

  امینی –محمدیان   99,2  97,91

 90درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که فشار خون آنها باالي صدك   71

  است 

  امینی –محمدیان   0,43  0,5

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي اختالل   72

  بینایی هستند 

  امینی –محمدیان   4,13  7,3

داراي اختالل  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که مشکوك و یا  73

  بینایی هستند

  امینی –محمدیان   1,7  7,88

درصد دانش اموزان دختر اول متوسطه اول که مشکوك و یاداراي اختالل   74

  شنوایی هستند.

  امینی –محمدیان   0,2  0,47

درصد دانش اموزان پسر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي اختالل   75

  شنوایی هستند.

  امینی –محمدیان   0,21  0,49

76    

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي اختالل 

  رفتاري هستند.

  امینی –محمدیان   0,34  0,94

درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي اختالل   77

  رفتاري  هستند

  امینی –محمدیان   0,21  1,25

دختر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي مشکل درصد دانش آموزان   78

  دندانی هستند

  امینی –محمدیان   22,5  32

درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که مشکوك و یا داراي مشکل   79

  دندانی هستند

  امینی –محمدیان   18,01  33,28

  امینی –محمدیان   31,86  35,33  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که ارجاع شده اند  80
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  امینی –محمدیان   22,75  37,94  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که ارجاع شده اند  81

  امینی –محمدیان   11  14,2  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که بهبود یافته اند   82

  است.درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه اول که مشکل آنها تشدید شده   83

  

  امینی –محمدیان   0,21  0,2

درصد دانش آموزان  دختر اول متوسطه اول که مشکل آنهابدون تغییر مانده   84

  است.

  امینی -محمدیان   21,86  39,48

  امینی –محمدیان   8,5  14,2  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه اول که بهبود یافته اند   85

  اول که مشکل آنها تشدید شده است.درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه   86

  

  امینی –محمدیان   0  0,03

درصد دانش آموزان  پسر اول متوسطه اول که مشکل آنهابدون تغییر مانده   87

  است.

  امینی –محمدیان   19,87  42,2

  امینی –محمدیان   1,16  1,2  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم  که الغري شدید دارند  88

  امینی –محمدیان   2,69  2,1  داانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که الغر هستنددرصد   89

  امینی –محمدیان   17,08  17,5  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که اضافه وزن دارند  90

  امینی –محمدیان   4,76  4,8  درصد دانش اموزان دختر اول متوسطه دوم که چاق هستند  91

  امینی –محمدیان   0,71  0,59  اموزان دختر اول متوسطه دوم که چاقی شدید دارنددرصد دانش   92

  امینی –محمدیان   1,54  1,1  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم  که الغري شدید دارند  93

  امینی –محمدیان   8,3  6  درصد داانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که الغر هستند  94

  امینی –محمدیان   14,38  15,31  پسر اول متوسطه دوم  که اضافه وزن دارنددرصد دانش آموزان   95

  امینی –محمدیان   9,07  9,6  درصد دانش اموزان پسر اول متوسطه دوم که چاق هستند  96

  امینی –محمدیان   1,06  1  درصد دانش اموزان پسر اول متوسطه دوم که چاقی شدید دارند   97
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  امینی –محمدیان   96,04  97,96  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که فشار خون آنها طبیعی است   98

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم  که وضعیت فشار خون آنها باالي   99

  است  90صدك 

  امینی –محمدیان   0,89  0,5

  امینی –محمدیان   98,93  97,3  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که فشار خون آنها طبیعی است   100

 90درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که فشار خون آنها باالي صدك   101

  است 

  امینی –محمدیان   0,57  0,89

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که مشکوك و یا داراي اختالل   102

  بینایی هستند 

  امینی –محمدیان   5,66  11,4

درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که مشکوك و یا داراي اختالل   103

  بینایی هستند

  امینی –محمدیان   2,41  8,7

مشکوك و یا داراي اختالل درصد دانش اموزان دختر اول متوسطه دوم که   104

  شنوایی هستند.

  امینی -محمدیان   0,26  0,4

درصد دانش اموزان پسر اول متوسطه دوم  که مشکوك و یا داراي اختالل   105

  شنوایی هستند.

  امینی –محمدیان   0,19  0,8

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که مشکوك و داراي اختالل   106

  رفتاري هستند.

  امینی –محمدیان   1,6  1,48

درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که مشکوك و داراي اختالل   107

  رفتاري هستند

  امینی –محمدیان   0,09  0,9

درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم  که مشکوك و یا داراي مشکل   108

  دندانی هستند

  امینی –محمدیان   24,19  29,7

اول متوسطه دوم  که مشکوك و یا داراي مشکل  درصد دانش آموزان پسر  109

  دندانی هستند

  امینی –محمدیان   33,59  35,04

  امینی –محمدیان   23,11  34,44  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم  که ارجاع شده اند  110

  امینی –محمدیان   25,28  38,98  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم  که ارجاع شده اند  111

  امینی –محمدیان   4,66  1308  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم که بهبود یافته اند   112

  امینی -محمدیان   0  0,15  درصد دانش آموزان دختر اول متوسطه دوم  که مشکل آنها تشدید شده است.  113
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  93-95و92- 93سالمت نوجوانان ومدارس سال تحصیلی مقایسه شاخصهاي اصلی واحد 

  

  

  

 

مانده درصد دانش آموزان  دختر اول متوسطه دوم که مشکل آنهابدون تغییر   114

  است.

  امینی – محمدیان   7,78  30,96

  امینی – محمدیان   8  12,4  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم که بهبود یافته اند   115

  امینی – محمدیان   0  0,03  درصد دانش آموزان پسر اول متوسطه دوم  که مشکل آنها تشدید شده است.  116

که مشکل آنهابدون تغییر مانده   درصد دانش آموزان  پسر اول متوسطه دوم  117

  است.

  امینی – محمدیان   35,87  46,06

  امینی – محمدیان   4,34  3  درصد دانش آموزان دختر که مبتال به پدیکلوزیس بوده اند   118

  امینی – محمدیان   0,26  0,2  درصد دانش آموزان پسر که مبتال به پدیکلوزیس بوده اند  119
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58

47.07

31.85

دانش آموزان والدین وکارکنان
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  ها واحد امور آزمایشگاه
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  1394عملکرد واحد امور آزمایشگاهها در سال 

در ستاد شبکه بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز داراي دو آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان البرز واقع 

  نیروي فنی در  حال هفت نیروي فنی و آزمایشگاه شریفیه واقع در مرکز بهداشتی درمانی شریفیه با یکبا شهرستان 

                       ارائه خدمات بهداشتی درمانی و انجام طرحهاي غربالگري محوله می باشد.    

  ، هماتولوژي سرولوژي   بیوشیمی ، بخشهاي  فعالیتهاي آزمایشگاههاي شهرستان انجام تستهاي روتین آزمایشگاه در  

انگل شناسی و آنالیز ادرار می باشد همچنین آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان داراي  ،  میکروب شناسی  ، 

 ، کارهاي مربوط به بیماریابی بیماریهاي روده اي (التور و بیماریهاي منتقله از راه آب و غذا) آزمایشگاه سل بوده و

نمونه گیري و ارسال بیماران مشکوك  عدم اعتیاد و تستهاي امور ازدواج، بیماریابی ماالریا ، ، متآزمایشات کارت سال

  سرخک انجام می گردد. به

با جابجایی آزمایشگاه از مرکز بهداشتی و در مانی شماري یک الوند به مکان جدید ، فضاي کار  94در آبان سال 

. همچنین با توجه به فضاي کافی و نیز تبحر  نیروها امکان راه اندازي آزمایشگاه داراي استانداردهاي الزم گردید 

  تستهاي مربوط به هپاتیت و ایدز میسر می باشد که الزمه آن تهیه دستگاههاي مورد نیاز آزمایشگاه است .

ردید . تست نیز انجام گ  45037نفر در آزمایشگاههاي شهرستان پذیرش شدند و تعداد   12560تعداد  1394درسال  

نفر بوده و تعداد نمونه التور انجام 309نفر بود . تعداد مراجعین آزمایشگاه سل   3957کل مراجعین آزمایشگاه مواد مخدر 

مورد است  و تعداد المهاي ماالریا انجام شده نیز  711عدد است .تعداد آزمایشات تاالسمی انجام شده  752شده نیز 

 نمونه بود.  492
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 :شاخص ها

  ردیف

  

  تعداد  شاخص

  12560  کل مراجعین آزمایشگاه  1

  

2  

  

  45037  تعداد کل آزمایشهاي انجام شده

3  

  

  3957  کل مراجعین آزمایشگاه مواد مخدر

4  

  

  84  تعداد کل آزمایشهاي تاًییدي مواد مخدر

5  

  

  32  تعدادموارد مثبت آزمایش هاي تاًییدي مواد مخدر

  

6  

  کل مراجعین  آزمایش سل

  

309  

  تعداد نمونه سل

  

856  

  تعداد مثبت سل

  

5  

  

7  

  تعدادنمونه انسانی  آزمایش التور

  

752  

  تعدادنمونه فاضالب

  

0  

  تعداد موارد مثبت نمونه انسانی

  

1  

8  

  

  490  تعداد آزمایش دیابت

9  

  

  492  تعداد آزمایش ماالریا

10  

  

  711  تعداد آزمایش تاالسمی
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  واحد نظارت بر درمان
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  :94د واحد نظارت بر درمان در سال گزارش عملکر

 *شرح فعالیتهاي انجام شده توسط واحد نظارت بر درمان در سال 94

 اجرا وپیگیري امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق 

)درمانگاه ها، مراکز ترك اعتیاد،مطب ها و...موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (و بازدید از مطبها دفاتر کار   

 ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی 

ارشناسی ونظارت بر تاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداريک  

سال شدهبررسی وپیگیري شکایات ار   

 شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

 انجام کلیه فعالیت هاي مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

اهم فعالیتهاي واحد در قالب گزارش هاي آماريتهیه وتنظیم   

 مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

 معرفی متخلفین به مراجع قضایی

 ابالغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل هاي واصله به مراکز ذي ربط (بخشهاي دولتی و خصوصی

ري جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربطبررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نیاز در ساعات غیر ادا   

 تهیه و تنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت 

 هماهنگی با سایر واحدهاي ستادي شبکه (داروئی وبهداشت محیط) جهت بازدید هاي مشترك 

 معرفی سایت اهدا عضو جهت متقاضیان پیوند اعضا و هم چنین انجام آن براي متقاضیان به آدرس

www.ehda.center 

سئولین فنیستعالم متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوءپیشینه براي ما  

 صدور پروانه مطب مکانیزه

 ارسال درخواست مجوز فعالیت

 برگزاري جلسات نظام پزشکی

 برگزاري جلسات بررسی شکایات و هیئت بدوي انتظامی
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  :گزارش عملکرد*

  31  تعداد بازدید از مطب ها

  17  شبانه روزيتعداد بازدید از درمانگاه هاي 

  7  دفاترکار(مامایی و...)

  8  دفاتر کار دندان سازي غیر مجاز

  7  تعداد ارجاع به دادستانی مراکز غیر مجاز و بازدید با پلیس اطالعات و امنیت البرز

  40  تعداد بازدید از مراکز ترك اعتیاد

  37  پانسمان و واکسیناسیون –تعداد بازدید از واحد تزریقات 

  16  بازدید از مراکز سالمت جامعه و مراکز بهداشتی درمانیتعداد 

  15  تعداد شکایات واصله

  12  تعداد تذکرهاي کتبی

  40  تعداد پسخوراندهاي ارسالی جهت رفع نقص به مراکز ترك اعتیاد

  1  تعداد ثبت پیوند اعضا در سایت مربوطه

  

  *امور نظام پزشکی :

  65  شدهتعداد پروانه ها و مجوز فعالیت صادر 

  4  تعداد جلسات برگزار شده بررسی شکایات و هیئت بدوي انتظامی

  12  تعداد پرونده هاي بررسی شده و راي هاي اعالم شده

  

قرارداد خرید خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد و تعیین نماینده مقیم در  4/4با عنایت به بند 

  روزانه در جهت دستیابی به هدف نظارتی توسط واحد درمان انجام می گیرد :بیمارستان ، فعالیت هاي ذیل به طور 

  اسناد و مدارك بیماران در هنگام پذیرشکنترل اولیه 

  کنترل آدرس محل سکونت مراجعین که حتما ساکن شهرستان البرز باشند.

  کنترل اولیه صورت حساب هاي صادره بیماران به صورت تصادفی

  اسناد پزشکی ( محسوس و نا محسوس )حضور در واحد ترخیص و 

  حضور در بخش ها و کنترل دفترچه ها و ...

چک نهایی صورت حساب ها و اعمال کسورات قانونی مطابق رسیدگی اولیه نمایندگان بیمه ها قبل از ارسال صورت 

  حساب ها توسط  بیمارستان به حوزه معاونت

  خدمت دانشگاه استفاده می نمایند.راهنمایی و مشاوره در خصوص بیمارانی که از خرید 
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دارو و امورواحد نظارت بر 

  مخدر
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 1394سال  درعملکرد واحد نظارت بر  امور دارو و مخدر 

 

  الف) بازدید از واحدهاي تحت پوشش

  داروخانه هاي خصوصی 1

  

31 5    

بازدید مشترك با 

  ارگانهاي دیگر

( بیمه، تعزیرات، نیروي 

  و ........ )انتظامی 

  -  بیمه

  3  نیروي انتظامی  3  داروخانه هاي داخلی بیمارستانی  2

  -  تعزیرات  30  مراکز بهداشتی درمانی روستایی  3

  سایر( با ذکر نام)

  

-  

تحویل نامه و کنترل حضور مسئول   4

  فنی

18 

  

واحدهاي غیر مجاز   6

  عرضه دارو

  

  

  6  عطاریها

  -  سوپر مارکت

باشگاههاي 

  ورزشی

1  

سایر ( با ذکر نام 

(  

-  

 

  ) بازرسی از داروخانه هاي تحت پوششب

عرضه داروهاي غیر مجاز در داروخانه ( با   12  6  عدم رعایت ساعات فعالیت دارو خانه  7

  ذکر نام دارو و داروخانه تخلف گر )

-  

داروهاي تاریخ گذشته ( نگهداري و عرضه   13  9  عدم حضور مسئول فنی داروخانه  8

  با ذکر نام دارو و داروخانه تخلف گر )

- 

  -  عرضه اقالم غیر داروخانه اي  14  8  نسخه پیچی در غیاب مسئول فنی  9
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  OTCفروش داروي خارج از لیست   10

  بدون نسخه معتبر پزشک

عرضه اقالم آرایشی فاقد مجوزهاي   2

 بهداشتی الزم

  

- 

عرضه دارو و گرانفروشی داروخانه در   11

  تعرفه فنی(با ذکر نام داروخانه )

 25  مجموع تخلفات گزارش شده  15  _

  ) اقدامات انجام شده پس از بازرسی داروخانهج

تذکر کتبی به مؤسس یا مسئول فنی   16

  داروخانه

( تعزیرات )  11معرفی به کمیسیون ماده   19  3

  دانشگاه *

_  

اخطار کتبی به مؤسس یا مسئول فنی   17

  داروخانه

  3  ارجاع به معاونت غذا و داروي دانشگاه  20  2
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  1394سال  در نظارت برغذاعملکرد واحد 

  متمرکز بر کنترل و نظارت بر  1394فعالیت واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در سال

بهداشتی و نظارت بر مراکز پخش فعالیت واحدهاي تولیدي مواد غذایی و ظروف و بسته بندي وآرایشی و 

و عرضه اقالم آرایشی و بهداشتی و نیز رسیدگی به امور مربوط به کاالهاي وارداتی از طریق نمونه 

برداري از محموله هاي گمرکی بود که در راستاي توسعه واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و 

 بهداشتی بوده است.

  مرتبه بازدید فنی و بهداشتی به عمل آمد و  261د تولیدي مواد غذاییواح 55، از تعداد  94تا پایان سال

محصول تولیدي جهت انطباق با استاندارد و پروانه ساخت مربوطه ، نمونه برداري شد و  118نیز از تعداد 

مورد ماده اولیه و محصول غذایی مغایر با استاندارد و ضوابط بهداشتی مربوطه در  10و در نهایت تعداد   

 حل واحدهاي تولیدي ضبط و توقیف گردید.م

  مرتبه بازدید فنی و بهداشتی به عمل آمد و 103واحد آرایشی و بهداشتی ،    21، از تعداد 94تا پایان سال

محصول تولیدي جهت انطباق با استاندارد و پروانه ساخت مربوطه ، نمونه برداري بعمل  83نیز از تعداد 

ماده اولیه و محصول نهایی مغایر با استاندارد و ضوابط بهداشتی مربوطه در مورد 2آمد و در نهایت تعداد 

 محل واحد هاي تولیدي ضبط و توقیف گردید.

  مرتبه بازدید فنی و بهداشتی  140واحد تولیدي ظروف و بسته بندي ،  43، از تعداد  94تا پایان سال

ستاندارد و پروانه ساخت مربوطه ، نمونه محصول تولیدي جهت انطباق با ا 36بعمل آمد و نیز از تعداد 

مورد ماده اولیه و محصول غذایی مغایر با استاندارد و ضوابط  1برداري بعمل آمد ودر نهایت تعداد 

 بهداشتی مربوطه در محل واحدهاي تولیدي ضبط و توقیف گردید.

 محموله هاي ترخیصی  با توجه به هماهنگی هاي بعمل آمده با معاونت غذا و داروي استان قزوین ، از

جهت اخذ گواهی مطابقت با آنالیز توسط کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و 

ماده اولیه و محصول نهایی 222، از  94ظروف و بسته بندي نمونه برداري بعمل آمد ، که تا پایان سال 

 نمونه برداري بعمل آمد.
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  و درجه بندي واحدهاي تولید طبق چک لیست ارزیابی برنامه هاي ،جهت ارزیابی  94تا پایان سال

مورد  60واحدهاي تولیدي مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی و ظروف و بسته بندي تعداد PRPSپیشنیازي 

 بازدید  فنی وبهداشتی توسط کارشناسان صورت پذیرفت .

  رضه در طرح ،جهت نمونه برداري از محصوالت غذایی در سطح ع 94تا پایان سالPMS  نمونه برداري

 توسط کارشناسان صورت پذیرفت.

  مرتبه بازدید  فنی و 123واحد عرضه اقالم آرایشی و بهداشتی مستقر در سطح شهرستان ، 109از تعداد

قلم کاالي آرایشی و بهداشتی بالغ بر ارزش  421بهداشتی بعمل آمد که منجر به ضبط و توقیف تعداد

قلم از اقالم آرایشی و بهداشتی بالغ بر ارزش ریالی  96معدوم سازي تعداد  ریال و57345000ریالی 

 ریال گردید ونیز واحد هاي عرضه متخلف به مراجع قضایی معرفی گردید.3500000

  رسیدگی به شکایات واصله از محصوالت غذایی ، آرایشی و بهداشتی و ظروف و بسته بندي واحدهاي

ضه محصوالت آرایشی و بهداشتی و ظروف یکبار مصرف از دیگر تولیدي تحت پوشش و واحد هاي عر

مورد،که توسط 21کلیه شکواییه هاي واصله به این واحد   94فعالیتهاي واحد میباشد که تا پایان سال 

 کارشناسان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

 گزارش فعالیت هاي صورت گرفته  شرکت در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان البرز و ارائه

توسط شبکه البرز در خصوص کارشناسی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح شهرستان از 

 دیگر فعالیتهاي واحد میباشد.

  به منظور آموزش وارتقاي سطح آگاهی مصرف کنندگان در خصوص استفاده از مواد غذایی داراي پروانه

ارتقاءسطح آگاهی مصرف کنندگان از مهمترین عوامل پیشگیري از خرید ساخت و موادغذایی مجاز و

اقالم آرایشی و بهداشتی و مکمل هاي غیرمجاز و مبارزه با قاچاق کاال می باشد واحد غذا ودارو اقدام به 

روش هاي نگهداري مواد غذایی با محوریت شعار هفته  - مورد کالس آموزشی تحت عناوین6برگزاري 

، مسمومیت - صنعت پروبوتیک ها و نقش آن ها در سالمت - ت لوازم آرایشی و بهداشت،مضرا - سالمت،

مسمومیت هاي غذایی و روش هاي پیشگیري از آن ها  -هاي غذایی و روش هاي پیشگیري از آن ها، 

 رنگ هاي مورد استفاده در صنعت غذا و نقش آن در سالمت مصرف کننده - ،
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 سبتهاي مختلف هفنته سالمت ،روزجهانی غذا با حضور در مدارس همچنین کارشناسان این واحد به منا

سطح شهرستان نسبت به باالبردن سطح آگاهی گروه هدف و همچنین اطالع رسانی به دانش آموزان 

 ،اقدام نمودند 

  به منظور ارتقاء سطح آگاهی و ارتباط مصرف ظروف یکبار و عدم استفاده صحیح از ظروف مذکور و نقش

سرطان به مناسبت هفته سرطان در  همایش برگزار شده توسط واحد بهداشت محیط شبکه  آن در ایجاد

بهداشت ودرمان البرز کارشناس نظارت شبکه بهداشت ودرمان البرز در خصوص استفاده صحیح از ظروف 

 یکبار مصرف و نقش آن در ایجاد سرطان براي حاضرین در  جلسه سخنانی ایراد نمودند . 

  .ارائه مطالب آموزشی به سایت شبکه بهداشت ودرمان البرز نیز این واحد فعالیت داشته است درضمن در خصوص

  1394سال- واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

   واحد هاي مواد غذایی

  

  1394فراوانی نسبی  بازدیدهاي مواد غذایی سال 
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  واحد هاي آرایشی و بهداشتی

  

  ماه                     

  عنوان

  94سال  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین

  21  21  21  21  21  21  21  25  25  25  30  30  30  واحدهاي تحت نظارتتعداد

  92 8 8 4 5 8 7 10 11 8 3  8 12  تعداد بازدیدها

  

 

  1394بهداشتی سال فراوانی نسبی بازدیدهاي واحدهاي آرایشی و 

  
  

  

  

 1394واحد هاي ظروف و بسته بندي سال 
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  ماه                 

  عنوان
  94سال  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین

  44 44 44 44 44 48 47 49 49 49 56 56 55  واحدهاي تحت نظارتتعداد

  141 8 9 14 9 12 7 10 23 15 8 7  19  تعداد بازدیدها
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  1394فراوانی نسبی  بازدیدهاي واحدهاي ظروف وبسته بندي سال 

  
  

  

  مراکز عرضه مواد آرایشی، بهداشتی 

  

  1394فراوانی نسبی  بازدیدهاي مراکز  عرضه مواد آرایشی، بهداشتی سال 
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  ماه                        

  عنوان

  94سال  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین

  109 109 152 152 152 152 152 ١٥٢ ١٥٢ ١٥٢ ١٥٢ 152 152  واحدهاي تحت نظارتتعداد

  123 20 16 6 7 11 0 8 29 0 9 0 17  تعداد بازدیدها
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 94جدول نمونه برداري ترخیص و کارشناسی کاالي قاچاق مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سال

  

  

  ظروف و بسته بندي واحدهاي  آرایشی و بهداشتی واحدهاي  غذایی واحدهاي

  2  25  9  تعداد بازدید نمونه برداري شده ترخیص

  3  123  64  تعداد اقالم نمونه برداري شده ترخیص

  0  کارشناسی کاالي قاچاق

 

  

  

  

  
  

  




