
 : توسعه شبکه و ارتقا سالمت

  هزار نفر ٥٠اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری زیر 

  تجهيز و تعمير پروژه عمران 

 توسعه شبکه های بهداشتی درمانی  

  بازنگری تشکيالت ستادی حوزه بهداشت و تکميل رده های فنی محيطی 

 پذیرش و جذب بهورز 

  با استفاده از داوطلبان متخصص(مهارتهای زندگی سالم و مولد در جامعه ارتقا دانش و( 

 توسعه کمی و کيفی برنامه رابطان بهداشت استان قزوین 

  اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ 

 :سالمت خانواده 

 مراقبت هاي ادغام يافته کودک سالم 

   مانا(مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال(  

  ماهه ٥٩نظام مراقبت مرگ کودکان يک تا  

 ترويج تغذيه با شير مادر  

  تنظيم خانواده 

  سالمت مادران 

  سالمت سالمندان 

  مراقبت های دوران یائسگی(سالمت ميانساالن ( 

 :بهبود تغذیه خانواده 

   اصالح الگوي مصرف روغن 

  پيشگيري از اختالالت ناشي از کمبود يد 

  مادران باردار و کودکان دچار سوءتغذيه واختالل رشد مشاوره تغذيه 

 ارتقاسطح سالمت دختران دانش آموز از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري هفتگي   

  سال ٦حمايتي بهبود وضع تغذيه کودکان زير  –برنامه مشارکتي   

 پيگيری برنامه غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليک   

  گرم در مهدروستاهای استان پيگيری برنامه یک وعده غذای 

 :آموزش سالمت 

  برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی خاص آموزش بهداشت 

  اجرایی آموزش بهداشت –فعاليتهای مربوط به انتشارات کميته علمی   

 بزرگداشت هفته سالمت و مناسبت های مختلف   

  پایش و ارزشيابی فعاليتهای آموزش بهداشت 

  حـوزه   –پایگاههای مقاومت بسيج (توسعه برنامه های آموزشی محيط های حمایت کننده سالمت

 ) CLCمراکز  –های علميه 

            مشارکت در برنامه ریـزی و توليـد برنامـه هـای سـالمت در شـبکه هـای صـدا و سـيمای محلـی در

  راستای توسعه آموزش سالمت همگانی 

 :بهداشت محيط 

 نظارت بر دفع بهداشتی فاضالب کنترل کيفی آب آشاميدنی و   

 کنترل کيفيت و بهداشت مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه   

 کنترل بهداشتی مراکز تهيه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی   

 نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زائد جامد شهری و روستایی   

 گاننظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوند   



 کاهش اثرات بالیای طبيعی   

 کنترل مصرف دخانيات   

 بهداشت هوا   

 پروژه شهر و روستای سالم   

 بهداشت محيط بيمارستان ها   

 کنترل مراکز یونساز   

 :بهداشت حرفه ای 

 آموزش بهداشت حرفه ای به گروه های هدف 

  قانون کار ٩٢ماده  -اجرای برنامه معاینات شاغلين 

 اجرای برنامه کنترل صدا در محيط کار 

 اجرای برنامه کنترل و حذف سيليس در محيط کار 

 اجرای برنامه کنترل مواجهه با جيوه 

 اجرای برنامه کنترل مواجهه با سرب 

 اجرای برنامه روشنایی محيط کار 

 اجرای برنامه کنترل مواجهه شاغلين با پرتو ها 

 اجرای برنامه ارگونومی 

 داشت حرفه ای در بيمارستان هااجرای برنامه به 

  اجرای طرح خانه های بهداشت کارگری 

 اجرای طرح تربيت بهگر   

 اجرای برنامه کميته های حفاظت فنی و بهداشت کار 

 نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت تابعه در زمينه اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای 

 نظارت بر عملکرد آنها صدور مجوز شرکت های ارائه دهنده خدمات سالمت کار و 

  مشارکت در اجرای برنامه بازنشستگی پيش از موعد مشاغل سخت و زیان آور 

 طرح بقا(اجرای برنامه بهسازی کارگاههای قالی بافی(   

  

 :پيشگيری و مبارزه با بيماریها 

  مبارزه با بيماری سل 

  حذف بيماری جذام 

  بهداشت روان در برنامه پزشک خانواده و بيمه روستاییادغام خدمات   

   پيشگيری و سوء مصرف مواد 

  آموزش مهارت فرزندپروری مثبت   

 حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غير مترقبه   

 مراقبت بيماری مننژیت   

 حذف بيماری ماالریا   

 مراقبت بيماری آنفلوانزا   

 مراقبت بيماری سياه سرفه   

  ل بيماری دیفتریکنتر   

 حذف بيماری کزاز نوزادان   

 حذف بيماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی   

 ریشه کنی بيماری فلج اطفال   

  مراقبت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی 



   پيشگيری و مبارزه با بوتوليسم 

 پيشگيری و مبارزه با پدیکولوزیس   

  کنترل عفونتهای بيمارستانی   

 ای نامطلوب واکسيناسيون نظام مراقبت پيامده)AEFI(   

  مراقبت اسهال های خونی   

 پيشگيری و مبارزه با وبا   

  پيشگيری و مبارزه با تيفوئيد   

  پيشگيری و مبارزه با تب راجعه 

  تزریق ایمن)safety injection ( در برنامه واکسيناسيون 

 واکسيناسيون بيماریهای هدف   

 مرکز گذری یا (مرکز خدمات کاهش آسيب وابستگی به مواد ی راه اندازDrop In Center ( 

 ثبت مصدومين در اثر هر حادثـه در  (پيشگيري از سوانح و حوادث خانگي و بهبود شرايط ايمني منزل

   )بيمارستانها

  تاکستان(پيشگيري از حوادث بر مبني مدل جامعه ايمن در شهرستان منتخب(   

 سال در مناطق روستايي  ٣٠ار خون باال در افراد باالي پيشگيري وکنترل فش 

  سال در مناطق روستايي و کليه زنان باردار ٣٠پيشگيري و کنترل ديابت در افراد باالي   

  ساله در خوشه هاي منتخب ١٥-٦٤مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غير واگير در افراد   

  نظام مراقبت بيماريهاي آميزشي)STI(   

 يشگيري از عفونت پنترل و برنامه کHIV/AIDS   

 برنامه مراقبت و مبارزه با بيماريهاي مشترک بين انسان وحيوان   

  يشگيري و مراقبت هپاتيتهاي ويروسيپبرنامه    

 پيشگيري از بروز بتا تاالسمي ماژور 

 غربالگري کم کاري مادرزادی تيروئيد نوزادان    

  کنترل بيماری فنيل کتونوری(PKU)   

  ثبت و گزارش موارد سرطانی 

 طرح جامع ژنتيک   

 :سالمت نوجوانان،جوانان و مدارس

   صدور شناسنامه سالمت و انجام معاینات غربالگری ومعاینات پزشکی جهت دانش آموزان بـدو ورود

   به دبستان

  غربــالگری ومعاینــات پزشــکی جهــت دانــش آمــوزان پایــه اول راهنمــایی بــر اســاس  انجــام معاینــات

   شناسنامه سالمت

    صدور شناسنامه سالمت و انجام معاینات غربالگری ومعاینات پزشکی جهت دانش آمـوزان پایـه اول

   متوسطه

 نظارت بر توزیع شير در مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه   

 جهت دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه  انجام واکسيناسيون توام   

 معاینات غربالگری پدیکولوز در دانش آموزان   

 :بهداشت دهان و دندان 

 بهبود سالمت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدائی   

 بهبود سالمت دهان و دندان کودکان مهد کودک   
 


