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 مقدمه : 

بلکه راهـی اسـت پویـا بـا درجات نامتناهی و ابعاد آل تلقی نمیشود  سالمت امروزه دیگر تنها یک وضعیت ایده

گسترده که از نیازهای اولیه جسمانی و فیزیولوژیک آغـاز شـده و تـا واالترین ابعاد خودشکوفایی و رشد وتعالی روحی 

نسانی هر ا .طلبد ومعنوی را در بر میگیرد. رشد و تکامل در چنین مسیری حضوری مسئوالنه، آگاهانه و پرتالش را می

تعالی در وجود وی به  ، به طور ذاتی توان و استعداد مراقبت از خود را داراست و این گوهری است که ذات اقدس باری

نهاده است. پروردن این جزء بعضاً فراموش شده خدمات سالمت در حد کمال، یکی از وظایف و رسالتهای اصلی ه ودیع

 .نظام سالمت است

سان ستادی مرکز بهداشت شهرستان البرز در فصل بهار جمع آوری شده است و امید مجموعه حاضر با تالش کارشنا

، مستندی برای تدوین برنامه سال  0011است ضمن بیان گوشه ای از زحمات و خدمات همکاران شهرستان در سال 

ال جاری توفیق جاری باشد و با بهره گیری از تجارب سال گذشته در تدوین و اجرای برنامه های حوزه سالمت در س

 بیشتری را برای مجموعه خدمت گزاران نظام سالمت فراهم نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت : و ارتقای سالم آموزش واحد 

 بهداشت درحوزه سالمت نظام تحول ملی برنامه پنجمین  در برنامه تحول سالمت برنامه ملی خود مراقبتی به عنوان

شواهد نشان از آن دارد که خود مراقبتی به عنوان  .درصد است ۵۸ نقش مردم در سالمت خود حدوداست. شده طراحی

درصدی هزینه های سالمت خواهد شد.خود مراقبتی موجب ارتقای ۷عث کاهش یک رویکرد سالمت متکی بر مردم با

 سالمت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران و استفاده بهینه از خدمات و نیز کاهش هزینه های سالمت می شود.

 نقاط قوت: 

 انجام شده است. 1011پایش از کلیه ی مراکز خدمات جامع سالمت/ پایگاه سالمت و خانه ی بهداشت طی سال  .1

 می باشد.  % ۷1شاخص خودمراقبتی فردی نسبت به حد انتظار استان مطلوب و بیش از  .2

 سالمت جامع خدمات مراکز برای نتایج و انجام گذشته فصول در را سالمت ارتقای و آموزش های شاخص تحلیل .3

 .است شده ارسال

 ( %۷۸شاخص خودمراقبتی سازمانی نسبت به حد انتظار مطلوب می باشد.  )  .0

 می باشد.  موجود آن مستندات و تشکیل پرسنل واحد آموزش سالمت بین منظم بخشی درون هماهنگی جلسات .۸

 جلسه هماهنگی بین بخشی در راستای ارتقای برنامه خودمراقبتی اجتماعی در روستای شترک انجام گردید.  .6

 نقاط ضعف

 بدلیل عدم ارسال رسانه از طرف همکاران برگزار نشده است.  ،کمیته ساماندهی رسانه .1

 هدف کلی:

در  بخشی بین مشارکت جلب و جامعه و خانواده-فرد فعال و ساختارمند مشارکت جهت در سالمت سازیاجتماعی

 سالمت ارتقای و حفظ -تامین

 (: 1کمی ) هدف

 ششم برنامه پایان تا پوشش تحت جمعیت درصد ۷1 میزان به خودمراقبتی ملی برنامه پوشش

 (فردی خودمراقبتی) سالمت پایگاه یک خانه برنامه: هر

 فعالیت و اقدامات انجام شده :

 (1011الی  134۸)تجمعی از سال  شهرستان سطح در سالمت سفیر 04۸34جذب  .1



 ( sky roomو استفاده از ظرفیت ) مجازی پرمخاطب های رسانه طریق از سالمت سفیران به آموزش .2

 ارسال صورت به آپ واتس فضای در همچنین و تلگرام در  poll افزار نرم طریق از تست پست و تست پره انجام .3

 (سالمت مراقب)  ادمین وی پی به پاسخ

با موضوعات نیاز سنجی ، خودمراقبتی در افسردگی و ارگونومی برای گروه هدف  porslineبرگزاری آزمون  .0

 سفیران و رابطین سالمت 

 گانت جدول در آموزشی مباحث سایر و سالمت پایگاه یک خانه هر آموزشی های بسته و خودمراقبتی کتب آموزش .۸

 چهره به چهره و تلفنی مجازی، فضای طریق از ماهیانه

 و حضوری صورت به بهداشت هایخانه و هاپایگاه ، مراکز کلیه خودمراقبتی و همگانی آموزش برنامه از پایش انجام .6

   آپ واتس با تصویری تماس طریق از حضوری غیر

 کارکنان توانمندسازی جهت سالمت پایگاه یک خانه هر الکترونیکی های آزمون برگزاری .۷

کارت که دارای شناسه ورود و رمز  ۷۷11آموزش بر خط هر خانه، یک پایگاه سالمت با در اختیار قرار دادن بیش از  .۵

بسته آموزشی هر خانه یک  22عبور اختصاصی برای هر سفیر سالمت می باشد که آموزش های الزم در خصوص 

 یه و توانبخشی را دریافت می نمایند. پایگاه سالمت در سه حیطه پیشگیری و ارتقای سالمت، درمان های اول
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حد انتظار شاخص خودمراقبتی فردی  شاخص 



 سازمانی خودمراقبتی: برنامه

 فعالیت و اقدامات انجام شده :

 سازمان/ مدرسه دارای شورای ارتقای سالمت و برنامه عملیاتی مشارکتی هستند.  211 .1

 هاو شرکت هاسازمان در سالمت ارتقای شورای تشکیل جهت پیگیری ای حرفه بهداشت واحد همکاری با .2

 خودمراقبتی نماینده معرفی و عملیاتی برنامه تدوین جهت  سازمانها و ادارات از پیگیری .3

 شرایط در استرس کرونا، بیماری گیری همه: شده شناسایی مشکل موضوع؛ با عملیاتی برنامه نویس پیش تهیه .0

 دوران در ناسالم تغذیه کرونا، بیماری و دخانیات کرونا، بیماری گیری همه زمان در بدنی تحرک کاهش کرونا، بیماری

   ادارات و سازمانها به ارسال و کرونا

۸.  

 آموزان روستایی دانش سالمت سفیر تربیت برنامه:

 سامانه در آموزش جهت روستایی مدارس در معلمان گروه به بهورزان طریق از معتبر آموزشی مطالب ارسال .1

 ) مجازی ( شاد

  (:2) کمی هدف

 پایه سال درصد 2۸ میزان به مردم سالمت سواد افزایش
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حد انتظار شاخص خودمراقبتی سازمانی  شاخص 



 آموزش همگانی: برنامه

 گردید انتخاب کووید کنترل و پیشگیری 1011 و 1344 سال درآموزشی  اولویت جامعه در کرونا شیوع به توجه با .1

 .شد انجام...  و چهره به چهره مجازی، فضای طریق از آموزشی مداخالت و

 از بیش عضویت سالمت، رابطین و سفیران جهت سالمت مراقبین توسط مجازی گروه 61 از بیش تشکیل .2

 مجازی هایگروه در نفر 1۵111

  نفر 330۸1 عضویت با مجازی گروه و کانال 122 تشکیل با مجازی فضای طریق از آموزش .3

 که هاییگروه طریق از جامعه در افراد سایر برای TOT صورت به ها گروه این در شده ارسال آموزشی مطالب .0

 . شود می داده آموزش شده تشکیل سالمت سفیران و رابطین توسط

 و آموزان دانش به آموزش و رسانی اطالع جهت البرز شهرستان پرورش و آموزش اداره عمومی روابط با ارتباط .۸

  محور سالمت موضوعات خصوص در شاد آموزشی فضای طریق از همچنین و مجازی فضای طریق از مربیان و اولیا

 قزوین استان عمومی جمعیت در کرونا واکسن پذیرش بر مؤثر عوامل» عنوان با تحقیقاتی طرح پرسشنامه تکمیل .6

 واکسن تزریق از بعد و قبل های دانستنی بنر تهیه در بهداشتی معاونت با همکاری .۷

 (واکسیناسیون تجمیع مراکز در پخش)  واکسن تزریق از بعد و قبل های دانستنی صوتی فایل تهیه .۵

 به توزیع و تکثیر جهت پیگیری و کرونا واکسن دریافت از پس ضروری های توصیه عنوان با آموزشی بروشور تهیه .4

 برگ هزار 31 میزان به سالمت جامع خدمات مراکز سایر و واکسن تجمیع مراکز

 تغذیه و عمومی روابط واحد همکاری با واکسیناسیون دوران در تغذیه بنر تهیه .11

 بنر طراحی جهت عمومی روابط واحد به ارسال و آموزشی پیام تهیه .11

 آموزشی بنر 0 طراحی در همکاری .12

 بهداشتی معاونت به ارسال و واکسیناسیون و کووید خصوص در غلط باورهای استخراج .13

 (گودار بلند ماشین)  صوتی فایل تهیه در عمومی روابط واحد با همکاری .10

 اعتیاد و ها سرطان همچنین و کرونا دوران در کودکان چاقی مورد در تلویزیونی برنامه تهیه در همکاری .1۸

 البرز شهرستان درمان و بهداشت شبکه کانال و سالمت فرهنگ گروه در آموزشی مطالب بارگذاری .16



 ادارات در شاغل پرسنل برای "بدانیم کرونا ویروس جهش و کرونا واکسن" خصوص در  آموزشی جلسه برگزاری .1۷

 4 -11:31 ساعت 13/16/1011 چهارشنبه روز تاریخ در( روم اسکای)آموزش آنالین  طریق از مردم عموم همچنین و

 12:31-11 و

 و ادارات در شاغل پرسنل برای "تغذیه، واکسیناسیون و کرونا" خصوص در  آموزشی جلسه برگزاریهمکاری در  .1۵

  13:31-12 ساعت چهارشنبه روز 22/11/1011 تاریخ در( روم اسکای) آموزش آنالین طریق از مردم عموم همچنین

 "تغذیه و فعالیت بدنی جهت پیشگیری از چاقی و اضافه وزن " خصوص در  آموزشی جلسه برگزاریهمکاری در  .14

 24/11/1011 تاریخ در( روم اسکای) آموزش آنالین طریق از مردم عموم همچنین و ادارات در شاغل پرسنل برای

 13:31-12 ساعت چهارشنبه روز

 سالمت ارتقای و آموزش مربیان ویژه روم اسکای سامانه با کار مهارت آموزش خودآموز  تهیه .21

 موضوعات با ، مجازی فضای در رسانی اطالع و آموزش جهت ها واحد سایر با ها کمپین برگزاری در همکاری .21

 بدون ملی هفته تیروئید، جهانی هفته جمعیت، ملی روز آسم، جهانی روز باال، خون فشار ملی هفته کرونا، با مقابله و پیشگیری) مختلف

 جهانی هفته کرونا، واکسیناسیون رسانی اطالع زندگی، احیاء دخانیات ترک مردان، سالمت جهانی هفته ،(قلیان ترک من تعهد) دخانیات

 پوکی پستان، سرطان روان، سالمت هفته ، دیابت بانوان،هفته هفته ، سالمند هفته ، کودک هفته خودکشی، از پیشگیری مادر، شیر

 و رسانی اطالع بسیج واکسیناسیون، و کرونا تغذیه، شعار با تغذیه آموزش ملی بسیج ، ایدز با مبارزه و رسانی اطالع ، استخوان

 سالمت هفته سرطان، رسانی اطالع پویش پاک، هوای روز ،"جدید یافته جهش های سویه و واکسیناسیون ،01 کووید پاندمیک"آموزشی

 نوروزی سالمت بسیج، مردان ملی هفته ، سوری چهارشنبه حوادث و سوانح ترافیک، حوادث و سوانح ، جوان

 بهداشت معاونت به نتایج ارسال و HELIA پرسشنامه براساس نفر 161 برای سالمت سواد پرسشنامه تکمیل .22

  مسائل و مشکالت :

گردد و آموزش حضوری برگزار نمی ها به صورت گروهیبا توجه به پاندمی کرونا و جهش های ایجاد شده آموزش .1

ها از طریق فضای مجازی و آموزش آنالین برگزار می گردد ولی امکانات الزم از جمله لب تاپ، وب کم، میکروفن و 

ی آموزش در مراکز موجود نمی باشد و همکاران با استفاده از موبایل شخصی نسبت به جهت اجرا ، اینترنتاسپیکر

 تشکیل گروههای مجازی اقدام نموده اند. 

  تصویری و صوتی سیستمهای جمله از سالمت هایپایگاه و مراکز در کافی آموزشی امکانات عدم .2

 



 پیشنهادات:

 ازی و آموزش آنالین استفاده از ظرفیت خیرین جهت تهیه وسایل آموزش مج .1

 همکاری کلیه سازمان ها / مدارس در اجرای کمپین های سالمتی .2

پرسنل ادارات در نزدیک ترین پایگاه سالمت به منزل خود به عنوان سفیر سالمت ثبت نام نمایند و  .3

صورت خودمراقبتی را از خانواده خود شروع کنند و آموزش ها را به سایر اعضای خانواده و حتی بستگان به 

 مجازی منتقل نمایند. 

 ارتقای پهنای باند اینترنت انجام گردد. .0

پیشنهاد به سطوح باالتر سازمانی )وزارت خانه( جهت راه اندازی پورتال و یا سامانه جامع جهت آموزش  .۸

 هدفمند سفیران سالمت از طریق فضای مجازی انجام گردد. 

 برنامه سالمت نوزادان واحد بهداشت خانواده :

 0011 سال پایان تا زنده تولد هزار در 5.7  از کمتر به نوزادان مرگ میزان کاهشکلی :هدف 

 سالم زندگی به امید افزایشهدف کمی:

 برنامه ها:

 (%11روزگی دوره نوزادی )حد انتظار  3-7انجام مراقبت  *

 (%57دوره نوزادی )حد انتظار  00-07*انجام مراقبت 

 (%51نوزادی ) حد انتظار روزگی دوره 31-07*انجام مراقبت 

 (%11*ویزیت اولیه نوزاد توسط پزشک مرکز خدمات جامع سالمت )حد انتظار 

 ( نوزادان خدمات کیفیت بهبود) اپیک برنامه آبشاری آموزشی های دوره برگزاری*

 نوزاد و مادر آغوشی های مراقبت برگزاری*

 *پیگیری موارد رتینوپاتی نوزادان نارس 

 :1011برنامه نوزادان در سال شاخص عملکرد 

 



 

 

 



 

 

 
 نقاط قوت برنامه:

( ولی نسبت به حد %77.0) 11( نسبت به سال %75) 0011روزگی در سال  00-07*مطلوب بودن شاخص مراقبت 

 ( نیاز به تالش بیشتر و پیگیری می باشد.%57انتظار )

( و %55.35) 11( نسبت به سال %57) 0011روزگی دوره نوزادی در سال  31-07*مطلوب بودن شاخص مراقبت 

 (%51نسبت به حد انتظار تعیین شده )

 (%7..5) 11( نسبت به سال %50.0) 0011*مطلوب بودن پوشش سه دوره مراقبت نوزادی سال 



 نقاط ضعف برنامه:

ب بودن ( و نامطلو%..50) 11( نسبت به سال %51.0)0011روزگی دوره نوزادی در سال  3-7*افت شاخص مراقبت 

 (%11این شاخص نسبت به حد انتظار  )

 (%51.1) 11( نسبت به سال %57) 0011*افت درصد ویزیت نوزاد توسط پزشک در سال 

 مداخالت انجام شده:

جلسه( و جلسه هماهنگی با ماماها 3جلسه( ، مسئولین پایگاه ها ) .*برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین مراکز )

 جلسه(.)

 (01/11/0011نفر از همکاران ) 00کارگاه اپیک برای *برگزاری 

*مکاتبه و ارسال شاخص های فصلی برای مراکز محیطی ) تماس تلفنی و حساس سازی با مسئولین پایگاه هایی که 

شاخص های برنامه نوزادان آنها نسبت به حد انتظار و شهرستان نامطلوب می باشد و انجام مداخالت الزم برای ارتقاء 

 شاخص ها( 

  07حدود  )از ابتدای سال نوزادان واجد شرایطر خصوص انجام رتینوپاتی *هماهنگی با بیمارستان کوثر )خانم شمایلی( د

 (هماهنگی انجام گردید مورد

-07 روزگی3-7) جهت انجام مراقبت های روتین دوره نوزادی طبق دستورالعملدر پایش ها حساس سازی همکاران *

 در موعد مقررو ثبت صحیح خدمات در سامانه سیب و انجام پیگیری ها  روزگی( 31-07و  00

 *تدوین پروژه اپیک شهرستان باموضوع )مرگ نوزادان با وزن کم تولد که مراقبت پیش از بارداری نداشته اند(

توسط همکاران مراقب سالمت و ارائه آموزش  01*اطالع رسانی به مراکز در خصوص پیگیری نوزادان مبتال به کووید 

 های الزم به خانواده

 :1011ال پیشنهادات اصالحی جهت س

 *برگزاری مرتب جلسات هماهنگی جهت مسئولین پایگاه ها

 *برگزاری دوره بازآموزی جهت برنامه نوزادان 

)از راهنماها و دستورالعمل های برنامه( ، تحلیل نتایج آزمون و برگزاری دوره آموزشی  برگزاری آزمون الکترونیکی*

 جهت افرادی که نمره مطلوب را کسب ننموده اند.



 ارسالی و دریافت بازخورد پایش انجام شده طبق چک لیستنوزادان انجام پایش و نظارت از برنامه *

 

 سالمت کودکانبرنامه واحد بهداشت خانواده :

 افزایش امید به زندگی سالم:ف کلیهد

 زنده هزارتولد در .0 از کمتر به سال 7 زیر کودکان مرگ میزان کاهش:ف کمیهد

 :ادغام یافته سالمت کودکانمراقبت های :برنامه

 ماهگی .0 های پرسشنامه درصد 011 تکمیل ASQ پوشش تحت ماهه .0 کودکان جهت 

 ماهگی 01 پرسشنامه درصد 01 تکمیل ASQ پوشش تحت ماهه 01 کودکان جهت 

 پرسشنامه درصد 57 تکمیل ASQ ماهگی 0 سن در 

 پرسشنامه درصد 71 تکمیل ASQ ماهگی 30 و 0. سنین در 

 درصد 51 به واکسیناسیون از غیر سنین در اطفال مراقبت پوشش ارتقاء 

 درصد 11بیشتر از  به واکسیناسیون سنین در اطفال مراقبت پوشش ارتقاء 

 
 

 1011شاخص های عملکرد برنامه کودکان در سال 

 1011 سال در واکسیناسیون سنین در کودکان  های مراقبت پوشش  میانگین  ای مقایسه نمودار

 
 1011مقایسه ای میانگین پوشش مراقبت های  کودکان در سنین غیر از واکسیناسیون درسال  مودارن

 



 

 1011ماهگی تکامل در سال 6نمودار مقایسه ای درصد تکمیل پرسشنامه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1011ماهگی تکامل در سال 12نمودار مقایسه ای درصد تکمیل پرسشنامه 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 1011ماهگی تکامل در سال 20نمودار مقایسه ای درصد تکمیل پرسشنامه 
 
 
 
 
 
 
 

 1011ماهگی تکامل در سال 66نمودار مقایسه ای درصد تکمیل پرسشنامه 

 
 
 
 

 1011ماهگی تکامل در سال 61نمودار مقایسه ای درصد تکمیل پرسشنامه 

 
 

 :برنامه قوت نقاط



درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده )بیشتر از  10.0سنین واکسیناسیون)مطلوب بودن پوشش مراقبت اطفال در -0

 0011در سال  درصد( 11

 :برنامه ضعف نقاط

درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده  77.0نامطلوب بودن پوشش مراقبت اطفال در سنین غیر از واکسیناسیون) -0

 .درصد( 51از  )بیش

 .(%57) درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده ..01ماهگی تکامل ) 0ه درصد تکمیل پرسشنامنامطلوب بودن  -.

درصد( و حد انتظار تعیین 55.1) 11درصد( نسبت به سال  0..5ماهگی تکامل ).0کاهش درصد تکمیل پرسشنامه  -3

 .شده

 ( %71) درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده 35.1ماهگی تکامل ) 0.نامطلوب بودن درصد تکمیل پرسشنامه  -0

 ( %71درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده ) 30.0ماهگی تکامل) 30نامطلوب بودن درصد تکمیل پرسشنامه  -7

( در %01درصد( نسبت به حد انتظار تعیین شده) 33.7ماهگی تکامل) 01نامطلوب بودن درصد تکمیل پرسشنامه -0

 .افزایش داشته است( %1.5.) 11، هرچند شاخص مذکور نسبت به سال 0011سال 

 :انجام شده مداخالت

پزشکان مسئول جهت  جلسه هماهنگي ویژه2 ها وجلسه هماهنگي ویژه مسئولين پایگاه 2برگزاري -1

 کز/پایگاهاط قوت و ضعف برنامه به تفکيك مربررسي نق

 .بهداشتیبه صورت فصلی و عملکرد سالیانه به تفکیک واحدهای ارسال گزارش عملکرد برنامه کودکان  -2

با توجه به عدم حضور منظم مراقبین سالمت در واحدهای بهداشتی به علت حضور در مراکز تجمیعی واکسیناسیون  -3

 درصد مراقبین سالمت در نیمسال دوم صورت پذیرفت 51خصوصاٌ در نیمسال اول، پایش حضوری بیشتر از 

نامطلوب برنامه و نظارت مستمر بر عملکرد آن ها خصوصاً پیگیری تلفنی با واحدهای بهداشتی دارای شاخص های  -0

 0011در نیمه دوم سال 

 ارائه گزارش کامل از عملکرد مراقبین سالمت پس از انجام پایش توسط کارشناس برنامه به پزشکان مسئول مرکز.-7

 ز مورد پایش.پیگیری نقاط ضعف دیده شده در پایش توسط کارشناس برنامه و دریافت پسخوراند از مراک -0



ویژه کلیه  AsQدستورالعمل  -برگزاری جلسه بازآموزی در زمینه اشکاالت اجرای بسته خدمتی کودک سالم  -5

 مراقبین سالمت و بهورزان

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

ویژه کلیه  AsQ3دستورالعمل  -در زمینه اشکاالت اجرای بسته خدمتی کودک سالم دوره بازآموزی برگزاری -1

 پزشکان شاغل در مراکز

ویژه کلیه  AsQ3دستورالعمل  -در زمینه اشکاالت اجرای بسته خدمتی کودک سالم دوره بازآموزی برگزاری  -.

 مراقبین سالمت و بهورزان

و دریافت گزارش عملکرد از واحدهای  0010ارسال جداول حد انتظار برنامه سالمت کودکان در ابتدای سال  -.

 مکاتبه و پیگیری واحدهای دارای شاخص های نامطلوب -بهداشتی به صورت ماهیانه

، تحلیل نتایج آزمون و برگزاری دوره آموزشی جهت افرادی که نمره مطلوب را کسب  برگزاری آزمون الکترونیکی-3

 ننموده اند

 رد پایش انجام شدهارسالی و دریافت بازخو طبق چک لیستکودکان انجام پایش و نظارت از برنامه -5

 

 ترویج تغذیه با شیر مادر بهداشت خانواده: برنامه 

 سالم زندگی به امید افزایشهدف کلی :

 0011 سال پایان در زنده تولد هزار در 03.0 از کمتر به سال 7 از کمتر کودکان میر و مرگ میزان کاهشهدف کمی:

 فعالیت ها و برنامه ها:

 مادر*برگزاری کمیته های فصلی شیر 

 *بازدید از بیمارستان رحیمیان در خصوص برنامه شیر مادر

 *برگزاری مراسم هفته جهانی شیر مادر و ارسال گزارش به استان

 *انجام مشاوره های شیردهی به صورت تلفنی و حضوری



 *صدر مجوزهای شیر مصنوعی یارانه ای جهت واجدین شرایط 

 و استانی های شاخص ترین مهم وضعیت آخرین ارزیابی پرسشگری طرح در استان بهداشت مرکز با همکاری*

 0011 سال در مادر شیر با تغذیه ترویج شهرستانی

 مادر شیر پودمانی آزمون برگزاری*

 به تفکیک پایگاه ها و مراکز: 1011تعداد مجوزهای صادر شده در سال 

 

 

 درصد علل مصرف شیر مصنوعی :

 

 
 

 نقاط قوت برنامه:

و درصد آن نسبت به جمعیت کودکان زیر  0011در سال *مطلوب بودن تعداد مجوزهای شیر مصنوعی صادر شده 

 (%3.3یکسال )

7.2

36.9

2.7
6.3

0.01.80.9

44.1

9.8

48.0

2.9

10.8

2.01.00.0

25.5

مطلوب نبودن -1

نمودار رشد

بيماري هاي -3چندقلويي-2

مزمن و صعب 

العالج مادر

داروها و مواد -4

فيراديو اكتيومصر

فرزند -7فوت مادر-6جدايي والدين-5

خواندگي

8-

(كميسيون)ساير

1400و 99نمودار مقايسه اي درصد علل مصرف شير مصنوعي در سال 
1400سال  99سال 



 *مطلوب بودن آگاهی همکاران نسبت به دستورالعمل ها و راهنماهای برنامه شیر مادر 

 نقاط ضعف برنامه:

ر مواردی که کودک دارای مشکل تغذیه ای بوده به *نامطلوب بودن انجام پیگیری ها توسط همکاران مراقب سالمت د

عنوان مثال )مواردی که در تغذیه شیرخوار عالوه بر شیر مادر شیر مصنوعی نیز استفاده می شود( بخصوص در مناطق 

 شهری

 *نامطلوب بودن آموزش های شیردهی در دوران بارداری و شیردهی، توسط برخی همکاران ماما و مراقب سالمت

 آگاهی مادران باردار و شیرده در خصوص اهمیت شیر مادر و فواید آن، در پایش های میدانی از مراکز *نامطلوب بودن 

 مداخالت:

*ارائه آموزش ها و راهنمایی های الزم به صورت تلفنی و چهره به چهره در خصوص فواید شیر مادر و ارائه 

راهکارهای الزم با توجه به وجود مشکل )مشکل سینه نگرفتن، استفاده از شیشه شیر، مشکالت نوزادان نارس و ...(  به 

 همکاران مراقب سالمت و مادران شیرده 

) برای مادران شیرده که مراجعه های آموزشی و ابزارهای کمک شیردهی و آموزش عملی شیردهی استفاده از فیلم *

 حضوری دارند( 

برای همکاران پزشک، ماما و مراقب سالمت ) در تاریخ  "اهمیت تغذیه با شیر مادر"*برگزاری آزمون الکترونیکی 

07/01/0011) 

یر مادر و ارائه آموزش عملی شیردهی )در تاریخ های ساعته ش 1.*هماهنگی جهت حضور همکاران در کارگاه 

.7.05.00.0/15/0011 ) 

*مکاتبه با مراکز در خصوص ارائه آموزش های شیردهی با کیفیت و تحلیل وضعیت شاخص های شیر مادر در نیمسال 

 ( 5/0011/.) 0011اول 

 ا و همکاران ماما برای همکاران مسئولین مراکز، مسئولین پایگاه ه برگزاری جلسات هماهنگی*



از مادران شیرده و باردار در خصوص ارئه آموزش های شیردهی توسط همکاران ماما و  انجام پایش های میدانی*

 مراقب سالمت 

 *برگزاری کمیته های فصلی ترویج تغذیه با شیر مادر 

در خصوص عملکرد  *بازدید فصلی از بیمارستان رحیمیان در خصوص برنامه شیر مادر و همچنین پایش میدانی

 همکاران برای آموزش به پدران

هماهنگی با همکاران ماما و مراقب سالمت در جلسات هماهنگی در خصوص ارجاع مادران باردار ویژه شیردهی برای *

 دریافت آموزش های شیردهی در دوران بارداری به ستاد شبکه

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

 یر مادر، برای همکاران مراقب سالمت و مامابرگزاری کارگاه های عملی ش*

 *برگزاری مرتب جلسات هماهنگی و حساس سازی با مسئولین پایگاه ها

 *برگزاری جلسات آموزشی گروهی برای مادران باردار )توسط همکاران ماما، مراقب سالمت و کارشناس برنامه(

 یژه های شیردهی( که به ستاد ارجاع می شوند.*ارائه آموزش های عملی شیر مادر جهت مادران باردار )بخصوص و

*برگزاری آزمون الکترونیکی ، تحلیل نتایج آزمون و برگزاری دوره آموزشی جهت افرادی که نمره مطلوب را کسب 

 ننموده اند.

 ماهه 1-95نظام مراقبت مرگ کودکان  بهداشت خانواده : 

 افزایش امید به زندگی سالم-0:ف کلیهد

 11سال به نسبت 0011 سال در زنده تولد هزار در 03.0 از کمتر به سال 7 زیر کودکان مرگ میزان کاهش:ف کمیهد

 ها: برنامهفعالیت ها و 

 ، سالمت مراقبین ماماها، پزشکان،) بهداشت بخش در شاغل کارکنان برای پایه احیای آموزشی کارگاه برگزاری*

 (بهورزان

 11 سال ماهه 0-71 کودکان مرگ سالیانه  تحلیل و بررسی *



 ماهه 0-71 کودکان مرگفصلی  های کمیته برگزاری *

 مرگ کاهش برای خانواده و زنان سالمت و فرهنگی اجتماعی، کارگروه در سال 7 زیر کودکان مرگ موضوع طرح *

 کودک

 کودکان مرگ برنامه اجرای درخصوص رحیمیان بیمارستان از  فصلی بازدید *

 کرونا بیماری از شده فوت کودکان تعداد گزارش *

 

 
 
 

 
 

 نقاط قوت برنامه:

 ساعت  05*مطلوب بودن گزارش تلفنی مرگ کودکان بعد از اطالع از مراکز محیطی به ستاد شبکه ظرف 

 *آگاهی مطلوب همکاران از تعداد و علت مرگ کودکان در جمعیت تحت پوشش 



 همکاران مراقب سالمت*مطلوب بودن ثبت مرگ های کودکان در سامانه سیب توسط 

 نقاط ضعف برنامه:

گزارش شده در  مرگهایبا توجه به  الزم مداخالت در رابطه بامراکز خدمات جامع سالمت عملکرد *نامطلوب بودن 

 جمعیت تحت پوشش

ماهه شهرستان و آگاهی نامطلوب همکاران از  0-71*عدم بایگانی صورتجلسات کمیته های فصلی مرگ کودکان 

 مصوبات آن 

، در خصوص آموزش به خانواده ها برای پیشگیری از سوانح و حوادث در همکاران مراقب سالمت*کم توجهی برخی از 

 سال 7کودکان با استفاده از کارت های آموزشی رنگی در حین ارائه خدمات به کودکان کمتر از 

 مداخالت: 

ات جهت انجام مداخالت الزم در این زمینه *مکاتبه با مراکز در خصوص زایمان های پره ترم و جمع آوری اطالع

 (0011برای کاهش یا پیشگیری از زایمان های پره ترم و عوارض آن)آبان 

( 0011*مکاتبه با مراکز در خصوص مشاوره سالمت روان با خانواده هایی که کودکشان فوت شده است. )آبان 

 (0011کان )اسفند *برگزاری آزمون الکترونیکی پیشگیری از سوانح و حوادث در کود

سال به علت ناهنجاری  7*مکاتبه با مراکز در خصوص جمع آوری و ارسال اطالعات برای مرگ های کودکان کمتر از 

 (15-11های مادرزادی و کوروموزومی طی سال های )

 *مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص حساس سازی و آموزش کارکنان و اولیاء مدارس جهت پیشگیری از حوادث

 ناشی از سقوط 

 *برگزاری جلسات هماهنگی و حساس سازی با مسئولین مراکز، مسئولین پایگاه ها و همکاران ماما 

* بارگذاری مطالب و فیلم های آموزشی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان در گروه های مجازی )گروه 

 هنگ سالمت شهرستان و ...(مادران باردار و شیرده، گروه مراقبین سالمت البرز، گروه فر

جهت ثبت مرگ ها در سامانه  11سال در سال  7کز تحت پوشش و ارسال مرگ های کودکان کمتر از ا*مکاتبه با مر

سال و علت آن در جمعیت تحت پوشش و ارائه  7مرگ های کودکان کمتر از  تعداد سیب ، آگاهی همکاران از

 کودکان پیشگیری و کاهش مرگ  جهتمداخالت پیشنهادی 



برای موارد بستری کودکان شهرستان و اطالع به مراکز مربوطه جهت انجام پیگیری  mcmc*بررسی روزانه سامانه 

 های الزم و ارائه آموزش های مورد نظر به خانواده 

و  01پیگیری کودکان مبتال به کوید به مراکز تحت پوشش و  01اطالع رسانی مشخصات کودکان مبتال به کووید*

 توسط همکاران مراقب سالمت ارائه آموزش های الزم به خانواده ها 

 ماهه  0-71*برگزاری کمیته های فصلی و بررسی علل مرگ کودکان 

 *انجام پرسشگری توسط کارشناس برنامه برای مرگ های خارج بیمارستانی از خانواده ها و ثبت آن در پورتال 

پایش های میدانی در خصوص ارائه آموزش های پیشگیری از سوانح  حوادث در کودکان توسط همکاران  *انجام

 مراقب سالمت

 : 1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

 *برگزاری کارگاه احیاء پایه در کودکان برای همکاران 

 * بازآموزی همکاران مراقب سالمت در خصوص مراقبت از کسانی که دوستشان داریم.

 

 باروری سالمبرنامه  بهداشت خانوده : 

 اجتماعی و روانی -جسمی ابعاد در جانبههمه سالمت ایقارت :ف کلیهد

 شده ریزی برنامه های بارداری افزایش:ف کمیهد

 برنامه:

 ها بسته و ها دستورالعمل سازی نهادینه و اجرا *

 فرزندآوری و سالم باروری شیوه ترویج *

 سال درصد 01 میزان به جنسی و باروری سالمت چارچوب در زناشویی زندگی از رضایتمندی افزایش -.:ف کمیهد

 برنامه پایان تا پایه

 ازدواج از پس و هنگام های آموزش *:برنامه

 برنامه اول سال با مقایسه در درصد 7 میزان به اکتسابی های ناباروری شیوع کاهش -3:ف کمیهد

 ناباروری زودرس تشخیص و پیشگیری :برنامه
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 1011ص های عملکرد برنامه باروری سالم در سال خشا

 

 1011درصد مشاوره باروری سالم غیرپزشک شهرستان در سال 

 
 

 1011 سال در پزشک و ماما شهرستان سالم باروری مشاوره درصد

 :برنامه قوت نقاط

 نفر از زوجین 0007برگزاری منظم آموزش های هنگام ازدواج جهت  -0

 برگزاری جلسه توجیهی صیانت از جمعیت جهت مدیران ادارات، کارشناسان مسئول ستادی شبکه -.

 0011( در سال %011ماهه ) 30الی  0.مطلوب بودن شاخص عملکردی مشاوره باروری مادران دارای کودک  -3

 :برنامه ضعف نقاط



نسبت به حد انتظار تعیین شده  0011 ( در سال%05.7نامطلوب درصد عملکرد مشاوره باروری سالم غیر پزشک ) -0

 ( افزایش یافته است%37.1) 11(، هرچند شاخص مذکور نسبت به سال 01%)

نسبت به حد انتظار تعیین شده  0011( در سال %0.0.نامطلوب درصد عملکرد مشاوره باروری سالم پزشک و ماما ) -.

 فته است( افزایش یا%1.3.) 11(، هرچند شاخص مذکور نسبت به سال 01%)

 :مداخالت

پزشکان مسئول جهت  جلسه هماهنگي ویژه2 ها وجلسه هماهنگي ویژه مسئولين پایگاه 2برگزاري -1 

 بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه به تفکيك مراکز/پایگاه

 به صورت فصلی و عملکرد سالیانه به تفکیک واحدهای بهداشتی باروری سالمارسال گزارش عملکرد برنامه  -2

توجه به عدم حضور منظم مراقبین سالمت در واحدهای بهداشتی به علت حضور در مراکز تجمیعی واکسیناسیون با  -3

 درصد مراقبین سالمت در نیمسال دوم صورت پذیرفت 51خصوصاٌ در نیمسال اول، پایش حضوری بیشتر از 

 مهر ماهبرگزاری آزمون الکترونیکی صیانت از جمعیت جهت کلیه پرسنل ستاد شبکه در  -0

 ارائه گزارش کامل از عملکرد مراقبین سالمت پس از انجام پایش توسط کارشناس برنامه به پزشکان مسئول مرکز.-7

 پیگیری نقاط ضعف دیده شده در پایش توسط کارشناس برنامه و دریافت پسخوراند از مراکز مورد پایش. -0

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

انجام شده در بسته خدمتی باروری سالم و همچنین حذف خدمت مشاوره باروری سالم در سامانه تا به تغییرات با توجه 

زمان ابالغ دستورالعمل های جدید و تعیین حد انتظار از سوی معاونت بهداشتی و هچنین بارگذاری خدمات جدید در 

ا اطالع ثانوی آگاهی مراقبین سالمت و سامانه امکان پیش بینی مداخالت به منظور ارتقاء شاخص ها وجود ندارد و ت

 بهورزان در زمینه محتواهای آموزشی فرزندآوری سنجیده می شود.

 

 
 
 
 
 
 



 برنامه سالمت مادرانبهداشت خانواده 

 اجتماعی و روانی -جسمی ابعاد در جانبههمه سالمت ارتقای:هدف کلی

 زنده تولد هزار صد در 07 از کمتر به مادران مرگ کاهش:هدف کمی

 :برنامه

 نظام کشوری مراقب مرگ مادری

 (بیمارستانی خارج) مادران سالمت یافته ادغام مراقبتهای

 برنامه پایان در پایه سال درصد 07 میزان به طبیعی زایمان درصد افزایش-.

 برنامه

 زایمان و مامائی خدمات کیفیت بهبود

 برنامه پایان تا درصد 7 میزان به زایمان و سقط- بارداری از ناشی عوارض کاهش-3

 برنامه

 زایمان و بارداری شدید عوارض مراقبت نظام

 
 .در سامانه سیب بارگذاری نشده است و فعال قابل استخراج نیستبرنامه  0011شاخص های سال الزم به ذکر است 

 نقاط قوت برنامه



 501 تعداد این از که 0.0. مشکوک موارد کل تعداد)01 کووید به مبتال مثبت و مشکوک مادران پیگیری و شناسایی-

 .(کووید به ابتال علت به مادر مرگ 3. شدند بستری مثبت موارد از نفر 30..  شدند مثبت نفر

 حدانتظار به نسبت اول دوز تزریق درصد) 0/7/0011. از زایمان از پس و باردار مادران واکسیناسیون تزریق شروع-

 (درصد 00.5  سوم دوز و  درصد 55.5 دوم دوز تزریق درصد درصد،11 باالی  شده تعیین

به موقع مادران باردار پرخطر و ارجاعات انجام شده و انجام  یریگیمادران باردار پرخطر ، ارجاع و اعزام و پ ییشناسا-

 بیدر سامانه س قیبا ثبت دق یافتیمطابق با پسخوراند در یاقدامات درخواست

بت اطالعات کووید  به صورت روزانه و ماهانه به معاونت بهداشتی و ثگزارش آمار مادران پرخطر و مشکوک به -

 در پورتال وزارت01 دیمبتال به کوو ایمادران باردار مشکوک 

مبتال به  ایالزم به مادران باردار مشکوک  یارائه آموزش هاو  روز 00تا  دیمبتال به کوو ایمادران مشکوک  یریگیپ-

 01 دیکوو

 01 دیمادران باردار مشکوک به کوو تیزیجهت ورحیمیان  مارستانیبا مراکز منتخب و ب یهماهنگ-

 مراجعه نموده اند دیرپ ای Pcrکه جهت تست اعالم شده  از مرکز منتخب کرونا مادران باردار  یریگیپ-

 مادر باردار  0.7و شرکت  0011ازخردادماه مادران  ی(  برای)مجاز مانیزا یبرا یآمادگ یآموزش کالس ها یبرگزار-

 در فرم مربوطه وی یس یدر آ یشده و بستر یسترکتومیمادران ه یاطالعات بهداشت لیتکم-

 نقاط ضعف برنامه

 درصد( ..00زایمان طبیعی استخراج شده از سامانه سیب) درصد نامطلوب شاخص-

 درصد ( 5.5.)  درصد01 حدانتظار به نسبت0011در سال  شده انجام بارداری از پیش درصد پایین مراقبت-

 زایمانی بعد و زایمانی حین عوارض بروز احتمال و درمنزل زایمان جهت افاغنه مادران اکثریت تمایل-

 دولتی در شهرستان با تعرفه عدم وجود مرکز سونوگرافی-

 بضاعت بی مادران مالی مشکل-

  مداخالت



 در شرکت برای مادران تشویق و0011 خرداد ماه سال از مجازی صورت به زایمان آمادگی های کالس تشکیل-

 و (باشد نمی حضوری صورت به زایمان آمادگی کالس برگزاری احتمال کووید بیماری شیوع به توجه با) کالس

 یدر جلسات هماهنگ مانیزا یآمادگ یمراکز جهت ارجاع مادران به کالس ها یماماها یحساس ساز

 جهت کسیشنلری و بارداری دوران های ورزش شامل آموزشی های فیلم و طبیعی زایمان فواید مطالب گذاشتن-

  فیزیولوژیک زایمان برای آمادگی

ماهه و  1ماهه و  0و استخراج شاخص به صورت  0011تعیین حدانتظار تعداد مراقبت پیش از بارداری در ابتدای سال -

 اطالع و مداخله  سالیانه و ارسال به مراکز به تفکیک مراکز و پایگاهها جهت

  0011ویژه ماماها در سال  مادران واکسیناسیون و مادر مرگ سازی حساس ،برگزاری چهار جلسه هماهنگی _

 نسخه نیآخر -هدف یگروه ها یبرا یدر باردار 01 دیکوو یآموزش پروتکل ها-

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

 بیمه پوشش جهت ساماندهی خانوارهای افاغنه و اقداماتی مانند تحتمقرر شد با نظر مدیر شبکه نامه به فرمانداری  -

جهت جلوگیری از زایمان در منزل و  قضائیه قوه سوی از بازدارنده قوانین صدور ،بدون کارت اقامت افاغنه دادن قرار

 مراجعه جهت دریافت مراقبت های بهداشتی انجام شود.

 باال کیفیت با ولی کم باهزینه یا رایگان خدمات دهنده ارائه پاراکلینیکی مراکز و استفاده رحیمیان بیمارستان ظرفیت از-

 .شود اندازی راه...( و لزوم درصورت تخصصی آزمایشات سونوگرافی،)مادران برای

 بی بضاعت جهت مادران باردارباردار انمادر از حمایت صندوق خیرین، ظرفیت از استفاده-

 میانساالنبرنامه  بهداشت خانوده :

 سالم زندگی به امید افزایش:اهداف کلی

 :ف کمیهد

 ششم برنامه پایان تا % 01 مقدار به سال 51 تا 31 مرگ میزان کاهش

 ( میانساالن مراقبت پوشش افزایش)پایه سال % 7 میزان به سنی های گروه مراقبت پوشش افزایش

 برنامه

 میانسال مردان و زنان سازی توانمند*



 سالم زندگی شیوه ترویج*

 اجتماعی و روانی جسمی، ابعاد در جانبه همه سالمت ارتقای-.

 میانسال مردان و زنان سالمت برنامه اجرای

 

 1011ماهه اول سال  5شاخص های برنامه میانساالن از گزارش های دوره ای در 

 

درصد پوشش 

خدمت 

تاریخچه 
زنکلزنمردکلزنمرد

6.099.037.539.3614.6011.926.84مرکز الوند یک

5.077.416.209.5715.6812.539.51مرکز الوند دو

5.705.635.6715.8415.1315.505.78پایگاه خطمی

12.6113.3612.9715.5519.1617.289.19مرکز الوند سه

9.1111.2210.1320.9722.9521.9216.44مرکز بیدستان

17.4613.2715.4328.5522.2225.497.13پایگاه حاشیه بیدستان

5.408.666.9614.5715.9615.239.44مرکز شریفیه

5.568.967.189.7513.7411.657.84پایگاه حاشیه شریفیه

4.926.415.6611.0812.8411.967.84مرکز محمدیه یک

2.784.753.767.1010.708.893.83مرکز محمدیه دو

4.848.596.6910.5918.2914.398.71مرکز مهرگان یک

2.967.435.218.4819.1513.8611.98مرکز مهرگان دو

2.154.713.379.0216.7212.6816.51مرکز نصرت آباد

4.227.966.037.2813.5110.2916.73پایگاه رجایی

14.0118.5416.1528.6131.7130.0825.53خانه بهداشت حسن آباد

8.059.098.5317.0529.6122.8613.51مرکز پیریوسفیان

14.1914.2914.2428.0027.9427.9716.07مرکز باورس

12.698.8110.7927.7222.2125.0218.53مرکز حصارخروان

6.128.327.2012.2916.5714.389.30شهرستان

درصد پوشش تمام خدمات ارزیابی دوره ای
درصد پوشش تمام خدمات شیوه زندگی 

سالم نام مرکز



 

 

 نقاط قوت:

 با تعرفه دولتی اسمیررحیمیان در شهرستان البرز و انجام پاپ دولتی  وجود بیمارستان  -0

 های کوثر و دهخدا با هزینه کمترانجام ماموگرافی در بیمارستان-.

 نقاط ضعف:

عدم مراجعه زنان از خانه بهداشت به مراکز روستایی در برخی از مراکز به خاطر دوری راه جهت انجام معاینات -0

 غربالگری

درصد خدمت 

تاریخچه 

باروری و 

یائسگی 
زنکلزنمردکلزنمرد

34.5621.0425.1053.1334.0039.7415.94مرکز الوند یک

29.0317.0820.6754.8736.1741.7821.93مرکز الوند دو

33.3412.7018.8992.6134.1451.6813.04پایگاه خطمی

72.7630.5743.2389.7443.8457.6121.03مرکز الوند سه

52.6225.6633.75121.1252.4973.0837.59مرکز بیدستان

100.2030.5451.44163.8851.1584.9716.41پایگاه حاشیه بیدستان

31.4519.6423.1884.7836.2050.7721.42مرکز شریفیه

32.2920.3423.9256.6831.2138.8517.79پایگاه حاشیه شریفیه

27.4315.2218.8861.7730.4739.8618.61مرکز محمدیه یک

15.5511.2212.5239.7425.2929.629.05مرکز محمدیه دو

27.2120.1922.3059.5643.0047.9720.48مرکز مهرگان یک

16.3017.8317.3746.7445.9546.1928.73مرکز مهرگان دو

12.5410.6511.2252.6337.8242.2637.34مرکز نصرت آباد

24.2718.2920.0841.8931.0434.3038.42پایگاه رجایی

82.0541.7653.85167.5271.43100.2657.51خانه بهداشت حسن آباد

48.0220.0428.43101.7365.2676.2029.79مرکز پیریوسفیان

82.7032.3547.45163.1763.2793.2436.39مرکز باورس

71.9520.5635.98157.1251.8183.4143.21مرکز حصارخروان

34.8519.3323.9869.9238.4947.9221.61شهرستان

نام مرکز

درصد تمام خدمات ارزیابی دوره ای نسبت 

به حد انتظار سال 1400

درصد تمام خدمات شیوه زندگی سالم 

نسبت به حد انتظار سال 1400



 نساالن )آزمایشات، سونوگرافی، ماموگرافی(رایگان نبودن بسیاری از خدمات بهداشتی در برنامه میا-.

 پایین بودن سطح مهارت علمی و عملی همکاران بهداشت خانواده و ماماهای فارغ التحصیل از دانشگاه-3

 عدم اختصاص اعتبار به برنامه میانساالن-0

 عدم استقبال زنان و مردان میانسال از برنامه سالمت میانساالن به دلیل مشکالت اقتصادی-7

 مراکز در بیشتر موارد توسط پزشک و مسئول پایگاه شده های انجامکیفیت پایشپایین بودن -0

 های سالمتعدم وجود نیروهای با سابقه و ثابت در مراکز و پایگاه-5

ماما، باال بودن تعداد مادران باردار و زایمان کرده در برخی از مراکز که به دلیل اولویت انجام مراقبت ایشان توسط -5

 ارائه خدمات زنان میانسال در این مراکز کاهش یافته بود.

 عدم فراخوان مطلوب مردان و زنان میانسال-1

 اند.عدم انجام مراقبت کلیه افراد میانسالی که به هر دلیلی به مرکز/پایگاه/خانه بهداشت مراجعه کرده-01

امکان ارائه کلیه خدمات مربوط به میانساالن بر اساس ( و عدم 1-03مراجعه افراد میانسال در ساعت پیک کاری )-00

 بسته خدمت

 به مراکز 5-00عدم مراجعه مردان میانسال به دلیل فعالیت شغلی در ساعات -.0

 سال جهت مامایی 31-71عدم فراخوان مطلوب زنان میانسال -03

 دو توسط ماما ارد ارجاع میانساالن به سطحدریافت پسخوراند در اغلب موپیگیری جهت عدم -00

عدم مراجعه زنان و مردان میانسال جهت دریافت جواب آزمایش قند و چربی خون، عدم پیگیری مراقبین سالمت و -07

 در نتیجه عدم تکمیل خدمت خطرسنجی در برخی موارد

 مداخالت

رنامه به ها و پزشکان مسئول جهت بررسی نقاط قوت و ضعف ببرگزاری جلسه هماهنگی ویژه مسئولین پایگاه-0

 تفکیک مراکز/پایگاه

 پایگاه/ مراکز تفکیک به 0011 سال میانساالن سالمت مراقبت و برنامه عملیاتی انتظار حد جدول ارسال-.

به تفکیک مرکز/  0011ماهه و سال  1ماهه اول، شش ماهه اول،  3ارسال شاخص پوشش مراقبت میانساالن در -3

 پایگاه
 ها طبق چک لیست برنامه میانساالنمیانساالن توسط پزشکان و مسئولین پایگاه انجام پایش و نظارت از برنامه-0



 آموزش اختصاصی جهت پرسنل بدو ورود-5
  باشند.پیگیری تلفنی با مراکزی که در خصوص ارائه خدمات میانساالن نامطلوب می-5

فهرست تماس ها در سامانه سیب،  ها،های انجام شده در فهرست پیگیریمکاتبه با مراکز در خصوص انجام پیگیری-1

 هابازخوردهای دریافتی و پایش از مراکز محیطی در خصوص انجام پیگیری

ارسالی و دریافت بازخورد پایش  انجام پایش حضوری و الکترونیکی و نظارت از برنامه میانساالن طبق چک لیست-01

 انجام شده
 (حضوری و حضوری غیر) میانساالن خدمات تکمیل و تشکیل خصوص در مراکز با مکاتبه -00

 شده تعیین انتظار حد به توجه با روز 07 هر ماه دی اول از میانساالن شده انجام خدمات تعداد جدول ارسال-.0

 سالمت مراقب و بهورزان/ سالمت مراقبین ویژه پستان سرطان و بدنی فعالیت الکترونیکی آزمون دو برگزاری-03

 ماماها

 وبینارهای آموزشی ویژه پرسنل شاغل ادارات شهرستانبرگزاری -00

بخشی در راستای برگزاری جلسات آموزشی و ارجاع شاغلین به مراکز جهت های برونمکاتبه با ادارات و ارگان -07

 ساعت پاس اداری 3ها با استفاده از دریافت خدمات و مکمل

 به مراکز 0011الن در سال ارسال جمع بندی و تحلیل چک لیست پایش برنامه میانسا-00

 برگزاری جلسات هماهنگی خدمات نوین سالمت-05

 سال 31-51برگزاری کمیته مداخالت کاهش مرگ -05

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

جهت بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه  و ماماها پزشکان مسئول ها،هماهنگی ویژه مسئولین پایگاهبرگزاری جلسه -1

 ز/پایگاهبه تفکیک مراک

 و ماما بهورز ، مراقب سالمت/ویژه پزشک اری جلسات آموزشی مراقبت میانساالنبرگز-.

 برنامه لیست چک طبق هاپایگاه و مراکز پایگاه مسئولین و پزشکان توسط میانساالن برنامه از نظارت و پایش انجام-3

 میانساالن

 / خانه بهداشتپایگاه/ مراکز 0010 سال میانساالن سالمت مراقبت انتظار و برنامه عملیاتی حد جدولارسال -0

 برگزاری آزمون الکترونیکی-7



 آموزش اختصاصی جهت پرسنل بدو ورود-0

 باشند.نامطلوب می میانساالنپیگیری تلفنی با مراکزی که در خصوص ارائه خدمات -5

 ارسالی و دریافت بازخورد پایش انجام شده طبق چک لیست پایش و نظارت از برنامه میانساالن انجام-5
 برنامه سالمندانعنوان برنامه: 

 خطر عوامل و ها بیماری از ناشی بار کاهش:اهداف کلی

 :ف کمیهد

 سال پایه %7 میزان به سالمندان در واگیر غیر و واگیر شایع های بیماری درصد کاهش

 پایه سال % 7 میزان به سنی های گروه مراقبت پوشش افزایش

 برنامه

 سالمندان سالم زندگی شیوه

 اجتماعی و روانی -جسمی ابعاد در جانبههمه سالمت ارتقای-.

 سالمندان سالمت  یافته ادغام های مراقبت

 

 
 



 
 

 :برنامه قوت نقاط

 (%30( نسبت به حد انتظار )%31.75مطلوب بودن شاخص درصد پوشش مراقبت سالمندان )-0

 :برنامه ضعف نقاط

سال 99نام مركز
جمعیت 

سالمندان

حد انتظار 

تا پایان 

سال

غربالگری

 تغذیه در 

سالمندان 

)6423(

درصد 

پوشش

مراقبت از 

نظر 

فشارخون 

)6550(

درصد 

پوشش

مراقبت از 

نظر 

افسردگی 

)6570(

درصد 

پوشش

مراقبت از نظر 

خطر سقوط و 

عدم تعادل 

)6560(

درصد 

پوشش
رتبه

پیشگیری از 

سکته های 

قلبی و مغزی از 

طریق 

خطرسنجی و 

درصد 

پوشش

31.33123848347538.3747538.3748339.0148639.2646237.32مرکز الوند یک

21.10108031325123.2425323.4325623.7025223.3321419.81پایگاه یک

14.1564114115424.0215123.5615023.4015023.406710.45پایگاه سه

27.75120042045237.6744336.9244537.0844036.6727122.58مرکز الوند دو

35.9592139641845.3939042.3539042.3539042.359910.75پایگاه خطمی

43.46127465040731.9540131.4839831.2439531.0027721.74مرکز الوندسه

32.9863123326441.8425941.0526041.2026141.3616025.36پایگاه توحید
مرکز محمدیه 

یک
33.6888936444850.3947353.2147052.8748053.9918821.15

پایگاه 1 

محمدیه یک
19.23142238436225.4636225.4636025.3235625.0425517.93

مرکز محمدیه 

دو
21.41182653043823.9943323.7143423.7742323.1742923.49

پایگاه 1 

محمدیه دو
10.29133724121015.7120715.4820815.5620715.481158.60

پایگاه ضمیمه 

بیدستان
14.5548210613928.8414630.2913227.3913327.5911022.82

پایگاه حاشیه 

بیدستان
38511611930.9111830.6512031.1711830.658822.86

پایگاه شماره 

9 بیدستان
62.5475552925133.2524232.0525433.6425333.5113417.75

پایگاه ضمیمه 

شریفیه
28.78101341564063.1863562.6963462.5963762.8842041.46

پایگاه حاشیه 

شریفیه
48214522045.6422045.6421945.4421945.4416233.61

33.6057223532356.4733157.8731955.7732356.4712922.55نصرت آباد

22.6946514019742.3719642.1519842.5819642.1511624.95پایگاه رجایی
مرکزمهرگان 

یک
44.2867234338857.7436954.9137455.6536954.9126539.43

27.7648617029660.9130462.5528859.2628558.6417034.98پایگاه مهرگان
مرکز مهرگان 

دو
41.5168533629342.7729042.3429242.6329042.3419428.32

27.51184566090674536.55669836.29668436.22666336.10407522.08شهری

55.1960438142470.2042570.3642470.2042570.3623739.24پیریوسفیان

64.4654139038971.9038771.5338871.7238771.5328853.23باورس

47.5964335445370.4545570.7645570.7645270.3014923.17حصارخروان

71.3623718717774.6817573.8417674.2617774.6816971.31خانه حسن آباد

56.9320251256144371.26144271.21144371.26144171.1684341.63روستایی

30.79204817373818839.98814039.74812739.68810439.57491824.01شهرستان

گزارش ارائه خدمات نوين سالمت سالمندان توسط غيرپزشک- سال 1400 - شهرستان البرز



کیفیت در مراکز شهری و پایین بودن  پایش و نظارت از برنامه سالمندان توسط پزشک و مسئول پایگاه عدم انجام -0

 در مراکز روستایی توسط پزشک و مراقب سالمت ناظر در بیشتر موارد شده های انجامپایش

 های سالمتعدم وجود نیروهای با سابقه و ثابت در مراکز و پایگاه-.

 پرسنل در خصوص بوکلت مراقبت های ادغام یافته سالمت سالمندان مطلوب عدم آگاهی-3

)با توجه به انجام عدم انجام مراقبت سالمندان بر طبق بسته خدمتی توسط مراقب سالمت / بهورز در موعد مقرر -0

 واکسیناسیون گروه های هدف و تکمیل خدمات سالمندان که مبتنی بر درخواست می باشد(

 سالمندان برنامه به یافته اختصاص اعتبار کمبود-7

 آنان خون فشار کنترل و انتظار سالن جهت فیزیکی فضای نبودن مطلوب-0

 از سالمندان استقبال عدم نتیجه در و پوشش تحت سالمندان بین در سالمندان برنامه اهمیت معرفی نبودن موثر-5

 ایدوره.مراقبت انجام و آموزشی هایبرنامه

 مشکالت علت به هزینه کم یا رایگان داروهای به دسترسی ، رایگان آزمایشات انجام مانند خدماتی ارائه وجود عدم-5

 مراقبت انجام جهت بهداشت خانه /پایگاه /مرکز به مراجعه برای سالمندان برای انگیزه ایجاد جهت ، اعتباری

 سالمندان اجتماعی اقتصادی، مشکالت -1

 هاپایگاه/مراکز به سالمندان مراجعه جهت هاخانواده از برخی نامطلوب همکاری -01

 گروه این به دسترسی عدم و شهرها در شهرستان سالمندان اکثر بودن ساکن -00

 غلط باورهای و فرهنگی های محدودیت -.0

 :مداخالت

نقاط قوت و ضعف برنامه به ها و پزشکان مسئول جهت بررسی برگزاری جلسه هماهنگی ویژه مسئولین پایگاه-0

 تفکیک مراکز/پایگاه

 تاریخ در ها پایگاه مسئولین ویژه سالمندان خطرپذیری بندی طبقه و شناسایی آموزشی جلسه برگزاری-.

 مراقبین همه جهت جلسه برگزاری شرایط بوده کرونایی قرمز وضعیت در شهرستان اینکه به توجه با)3/10/0011.

 (است نبوده بهورزان و سالمت

 جمع بندی لیست سالمندان پرخطر از مراکز و ارسال ان به معاونت بهداشتی-3

 پایگاه/ مراکز تفکیک به 0011 سال سالمندان سالمت مراقبت و برنامه عملیاتی انتظار حد جدول ارسال-0



ده به تفکیک با توجه به حد انتظار تعیین ش 0011ارسال جدول تعداد خدمات انجام شده در سه ماهه اول سال -7

 مرکز/ پایگاه
به تفکیک مرکز/  0011ماهه و سال  1ماهه اول، شش ماهه اول،  3ارسال شاخص پوشش مراقبت سالمندان در -0

 پایگاه
 ها طبق چک لیست برنامه سالمندانانجام پایش و نظارت از برنامه سالمندان توسط پزشکان و مسئولین پایگاه-5
 ورود آموزش اختصاصی جهت پرسنل بدو-5
  باشند.پیگیری تلفنی با مراکزی که در خصوص ارائه خدمات سالمندان نامطلوب می-1

ها، فهرست تماس ها در سامانه های انجام شده در فهرست پیگیریمکاتبه با مراکز در خصوص انجام پیگیری-01

 هاسیب، بازخوردهای دریافتی و پایش از مراکز محیطی در خصوص انجام پیگیری

ارسالی و دریافت بازخورد پایش  ام پایش حضوری و الکترونیکی و نظارت از برنامه سالمندان طبق چک لیستانج-00

 انجام شده

 برگزاری آزمون الکترونیکی-.0

 و الوند شهرهای واکسیناسیون تجمیع مراکز در پوشش تحت سالمندان گروه واکسیناسیون انجام با همزمان -03

 .است شده انجام نیز سالمندان مراقبت محمدیه،

 برگزاری جلسه برون بخشی ارتقاء سطح سالمت سالمندان با ادارات مرتبط-00

 ارسال لیست سالمندان بسیار پرخطر و پر خطر به ادارات کمیته امداد و بهزیستی-07

 به مراکز 0011ارسال جمع بندی و تحلیل چک لیست پایش برنامه سالمندان در سال -00

 0011همکاران با عملکرد مطلوب در برنامه سالمندان در سال تقدیر از -05

 :1011پیشنهادات اصالحی جهت سال 

ها و پزشکان مسئول جهت بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه به برگزاری جلسه هماهنگی ویژه مسئولین پایگاه-0

 تفکیک مراکز/پایگاه

 سالمت و بهورز برگزاری جلسات آموزشی مراقبت سالمندان ویژه پزشک، مراقب-.

 برنامه لیست چک طبق هاپایگاه و مراکز پایگاه مسئولین و پزشکان توسط سالمندان برنامه از نظارت و پایش انجام-3

 سالمندان



 / خانه بهداشتپایگاه/ مراکز 0010 سال سالمندان سالمت مراقبت انتظار و برنامه عملیاتی حد جدولارسال -0

 برگزاری آزمون الکترونیکی-7

 آموزش اختصاصی جهت پرسنل بدو ورود-0

 باشند.پیگیری تلفنی با مراکزی که در خصوص ارائه خدمات سالمندان نامطلوب می-5

 ارسالی و دریافت بازخورد پایش انجام شده انجام پایش و نظارت از برنامه سالمندان طبق چک لیست-5

 

 برنامه سالمت نوجوانان و مدارس
 ف اختصاصی:اهدا

درصد در سال تحصیلی  29دانش آموزان تحت پوشش برنامه تمرینات کششی در حد حفظ درصد  -1

1011-1011 

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

 درصد51

 دستیابی به هدف:

 فعال قابل استخراج نمی باشد.

 فعالیتهای انجام شده:

 0011/.00/0ارسال پوستر تمرینات کششی واجرای مسابقه دانش آموزان تاریخ 

جایزه به منتخبین این برنامه در  عدد 7عدد مسواک بعنوان جایزه به دانش آموزان شرکت کننده و  001ارسال 

  هفته سالمت

ستاره  9)در صورت بازگشایی مدارس(1011-1011ارتقاء شاخص مدارس مروج سالمت در سال تحصیلی -2

 عدد(19) %61(در حد 0-1عدد( و ستاره دار )66) %66در حد 

 :1011سال وضعیت در ابتدای 

 اجرا نشد

 دستیابی به هدف:



 فعال قابل استخراج نمی باشد.

 فعالیتهای انجام شده:

 00/10/0010مکاتبه با مراکز جهت انجام معاینات پدیکلوز دانش آموزان در مدارس تاریخ 

حفظ شاخص درصد دانش آموزان آموزش دیده/مشاوره شده درخصوص  سالمت بلوغ و باروری تاپایان -6

 % 01درحد  1011-1011تحصیلی سال 

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

13..0 

 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 فعالیتهای انجام شده:

 .مکاتبه با مراکز خدمات جامع سالمت در خصوص آموزش چهره به چهره به دختران پایه هفتم 0

 پزشک و ماما یا سالمت روان.درصورت لزوم ارجاع جهت مشاوره یا درمان به .

 .آموزش مجازی در کانال ها و گروه های مدارس دخترانه دارای پایه هفتم 3

 .جمع بندی و ارسال گزارش آموزش ها به معاونت بهداشتی به همراه مستندات به صورت دوره ای0

 درصد 91درحد  1011-1011گروههای سنی هدف تا پایان سال تحصیلی   حفظ پوشش مراقبت -0

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

00% 

 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 فعالیتهای انجام شده:

به مراکز خدمات  0011-0010.ارسال دستورالعمل سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی0

 0/3/0011.جامع سالمت در تاریخ 



( جهت 0،0،5،01پرورش شهرستان در خصوص شروع سنجش و ارجاع دانش آموزان).مکاتبه با اداره آموزش و .

 0/3/0011.انجام معاینات غربالگری و پزشکی به مراکز خدمات جامع سالمت در تاریخ

.مکاتبه با مراکز خدمات جامع سالمت در خصوص شروع سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان و موارد الزم 3

 در اجرای سنجش

 در خصوص برنامه سنجش. 5/0/0011ری جلسه هماهنگی با پزشکان مراکز در تاریخ .برگزا0

توسط کارشناس سالمت  0011تیر  5. بازدید از پایگاه های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در تاریخ 7

 نوجوانان و مدارس

زه های امتحانات نهایی .برگزاری جلسه هماهنگی با واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای جهت بازدید از حو0

 0011/./0.در تاریخ 

 0011/./5.. شرکت در جلسه ستاد امتحانات حضوری پایه نهم و دوازدهم در آموزش و پرورش در تاریخ 5

 مقطع امتحانی های حوزه در  ویروس کرونا بیمـاری کنترل و مراقبت . هماهنگی جهت برگزاری وبینار5

 امتحانات ناظرین و مدیران کلیه برای را(  شاد بستر در)  اجتماعی ذاریگ فاصله شرایط در دوم و اول متوسطه

 0011/./1.مجـازی در تاریخ  صـورت به نهایی

.بازدید از مدارس حوزه آزمون نهایی پایه نهم و دوازدهم در خرداد ماه توسط همکاران واحد سالمت نوجوانان 1

حرفه ای و ارسال گزارش به معاونت بهداشتی در حوزه( و کارشناسان بهداشت محیط و 00و مدارس ستاد )

 5/3/0011.تاریخ 

جهت ثبت در سامانه سیب و  5/3/0011..پیگیری و درخواست اطالعات پرسنل آموزش و پرورش در تاریخ 01

 1/3/0011.واکسیناسیون کرونا در تاریخ 

 نوآموزان، اظهاری ودخ . هماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان جهت اطالع رسانی ضرورت00

 5/0/0011کرونادر تاریخ بیماری خودارزیابی سامانه در سنجش، پایگاه اجرایی عوامل کلیه و همراهان

.هماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان در خصوص توقف معاینات دانش آموزان به مدت دو .0

 3/7/0011.هفته در تاریخ 



جهت تنظیم  11-0011غیر پزشکی دانش آموزان در سال تحصیلی  . ارسال شاخص های مراقبت پزشکی و03

 0/0/0011به مراکز خدمات جامع سالمت در تاریخ  0011-0010برنامه عملیاتی در سال تحصیلی 

( و انجام 0،5،01.هماهنگی و مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان در خصوص لغو معاینات پایه های )00

 07/0/0011تاریخ  معاینات پایه اول ابتدایی در

.پیگیری و مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان جهت انجام واکسیناسیون پرسنل مدارس غیر دولتی در 07

 00/0/0011تاریخ 

.مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص دریافت اطالعات دانش آموزان ومدارس جهت برنامه ریزی برنامه 00

 00/0/0011های سالمت دانش آموزان در تاریخ 

 لیست چک با همراه ،( 0011-0010 تحصیلی سال در اجتماعی گذاری فاصله شرایط در 10. ارسال نسخه 05

به آموزش و پرورش در سال  (01-کووید با مبارزه دوم گام راهنمای همچنین مربوطه، راهنمای و ارزیابی

 0011-0010تحصیلی 

کارشناسان مرتبط ستاد با برنامه نوجوانان و .برگزاری جلسه هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان و 05

 0011-0010در خصوص اجرای برنامه های سال تحصیلی 5/5/0011مدارس در تاریخ 

در  0،5و همچنان لغو معاینات 01و0.مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان در خصوص انجام معاینات 01

 3/5/0011تاریخ

 در 0،5 معاینات لغو همچنان و01و0 معاینات امانج خصوص در مراکز جامع سالمت با مکاتبه .07

 3/5/0011تاریخ

.مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تزریق همزمان واکسن توام و کرونا در دانش آموزان در 1.

 7/0/0011.تاریخ

 0/5/0011.برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی در شبکه در خصوص بازدید از مدارس باز در تاریخ 05

.مکاتبه با مراکز خدمات جامع سالمت در خصوص ارسال لیست مدارس مشمول بازگشایی و لزوم بازدید 0.

 5/5/0011مدارس توسط همکاران بهداشت محیط در تاریخ 



 0/5/0011..ارسال گزارش بازدید از مدارس باز شهرستان به معاونت بهداشتی در تاریخ ..

 0/5/0011. تاریخ در آموزش و پرورش به هرستانش باز مدارس از بازدید گزارش ارسال .3.

. ارسال لیست پرسنل شبکه بهداشت به آموزش و پرورش جهت صدور ابالغ و فعالیتهای حضوری در 0.

 5/5/0011مدارس در تاریخ 

.ارسال لیست مدارس  تحت پوشش هر مرکز/خانه/پایگاه به مراکز خدمات جامع سالمت جهت انجام امور 7.

 5/0011/.0اریخ بهداشتی در ت

بهداشتی و  امور انجام جهت آموزش و پرورش به پایگاه/خانه/مرکز هر پوشش تحت  مدارس لیست ارسال .0.

 5/0011/.0 تاریخ در ابالغ به مدارس

. مکاتبه با آموزش و پرورش شهرستان البرز در خصوص اقدام جهت تسریع روند واکسیناسیون دانش آموزان 5.

 00/5/0011در تاریخ 

.مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اجرای بند دو مصوبه هشتادو هفتمین بند مصوبه ستاد ملی کرونا در 5.

 .5/5/0011.خصوص بازگشایی مدارس در تاریخ 

.مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اطالع رسانی رعایت فاصله بین واکسن توام و واکسن پاستوکووک 1.

 5/5/0011.ل سه ماه در تاریخ در دانش آموزان پایه دهم حداق

.مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اطالع رسانی بند دو مصوبه استانی ستاد کرونا در زمینه اطالع 31

رسانی انجام دو بار پی سی آر برای دانش آموزانی که تا کنون واکسن کرونا تزریق نکرده اند جهت تسریع در 

 5/5/0011. روند واکسیناسیون دانش آموزان در تاریخ

 به معاونت بهداشتی. 3/5/0011. ارسال گزارش مستندات و شاخص مراقبت نوجوانان تا پایان مهر در تاریخ 30

 .انجام پایش های مجازی و حضوری طبق چک لیست از کلیه برنامه های سالمت نوجوانان و مدارس..3

مسئولین و مدارس جهت تسریع اطالع . اطالع رسانی برنامه ها عالوه بر نامه از طریق گروه واتساپی 33

 رسانی.

 15/15/0011.جلسه هماهنگی برنامه های سالمت نوجوانان با اداره آموزش وپرورش 30



.ارسال لیست پرسنل شبکه بهداشت جهت اجرای برنامه های مدارس به اداره آموزش وپرورش 37

01/15/0011 

واکسیناسیون کرونا با اداره آموزش وپرورش  .جلسه هماهنگی با اداره آموزش وپرورش درخصوص تکمیل30

.3/10/0010 

 03/00/0011.ارسال راهنمای تهویه در مدارس به اداره آموزش وپرورش 35

.مکاتبه با اداره آموزش وپرورش درخصوص فراخوان دانش آموزان برای تکمیل معاینات در تاریخ 35

.0/0./0011 

پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری از کرونا تاریخ  برای بازدید درخصوص 15.ارسال دستورالعمل 31

.5/0./0011 

 0011/.0/0..مکاتبه با اداره آموزش وپرورش درخصوص فراخوان دانش آموزان برای تکمیل معاینات در تاریخ 

 (مدارس بازگشایی صورت در)%59 حد در آموزان دانش در سر پدیکلوز غربالگری پوشش حفظ -9

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

  اجرا نشد

 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 :فعالیتهای انجام شده

 00/10/0010.مکاتبه با مراکز جهت انجام معاینات پدیکلوز دانش آموزان در مدارس تاریخ 0

 پدیکولوزیس(خرداد) موارد پیگیری و ارجاع -شناسایی آماری اطالعات دریافت..

 پدیکولوزیس(آذر) موارد پیگیری و ارجاع -شناسایی آماری اطالعات دریافت.3

 %19افزایش  پوشش معاینات پزشکی  نوجوانان غیر دانش آموز به  -6

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

0.55 



 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 :فعالیتهای انجام شده

و  .1،0خصوص شناسایی و مراقبت غربالگری و پزشکی نوجوانان .مکاتبه با مراکز خدمات جامع سالمت در 0

 .01/5/0011سال که به دلیلی ترک تحصیلی کرده اند و ارسال آمار به صورت ماهانه به شبکه در تاریخ  07

 3/5/0011.ارسال گزارش مستندات مراقبت نوجوانان غیر دانش آموز در تاریخ .

 01/11/0011و 03/11/0011رس در تاریخ های .برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین مدا3

 0011/.5/0. ارسال گزارش مستندات مراقبت نوجوانان غیر دانش آموز در تاریخ 0

درصد و حفظ آموزش والدین و  %61ارتقاء پوشش آموزش گروه های هدف دانش آموزان در حد  -7

 درصد در صورت بازگشایی مدارس )اختصاصی( 111کارکنان در حد 

 :1011در ابتدای سال وضعیت 

 50.3و والدین و کارکنان : %00دانش آموزان :

 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 :فعالیتهای انجام شده

به آموزش و پرورش و مراکز خدمات جامع  "کووید در مدرسه من جایی ندارد".ارسال رسانه های آموزش0

 1/5/0011.سالمت در تاریخ 

مطالب آموزش در شاد براساس مناسبتهای بهداشتی یا در خصوص کرونا جهت اطالع رسانی و .ارسال .

 بارگزاری در کانال ها و گروه های مدارس

 .همکاری با واحدهای ستادی جهت ارسال مطالب آموزشی در شاد3

آموزش و .هماهنگی و همکاری جهت برگزاری جلسات آموزشی در قالب برنامه شاد برای مدیران و پرسنل 0

 پرورش



.هماهنگی با مراکز خدمات جامع سالمت جهت بارگزاری مطالب آموزشی درکانال ها و گروه های مدارس 7

 تحت پوشش و آموزش چهره به چهره در مراجعه حضوری دانش آموزان

 00/0011/.0عدد سی دی آموزش سالم بمانید به اداره آموزش وپرورشتاریخ  01.ارسال 0

 5/00/0011.زشی تغذیه در دوران واکسیناسیون برای دانش آموزان تاریخ . ارسال فایل آمو5

 0010/.17/1. جلسه هماهنگی برنامه های هفته سالمت با اداره آموزش وپرورش تاریخ 5

نفر در صورت بازگشایی  111حفظ تعداد دانش آموزان پایه هفتم و دهم مراجعه کننده به متخصص در حد  -0

 مدارس )اختصاصی(

 :1011ت در ابتدای سال وضعی

 نفر 70

 دستیابی به هدف:

 در حال حاضر قابل استخراج نمی باشد

 :فعالیتهای انجام شده

در خصوص شرع  5/0/0011.برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت در تاریخ 0

 برنامه سنجش دانش آموزان و لزوم پیگیری موارد ارجاع به متخصص.

.هماهنگی با آموزش و پرورش در خصوص همکاری مدیران مدارس در پیگیری دانش آموزان ارجاع شده به .

 متخصص 

.مکاتبه با مراکز خدمات جامع سالمت در خصوص پیگیری موارد ارجاع به متخصص و ارسال گزارش به 3

 01/5/0011صورت ماهانه به شبکه در تاریخ 

 برنامه سالمت جوانان
 اختصاصی:ف اهدا

وضعیت در ابتدای سال 1011جمعیت گروه سنی مذکور تا پایان سال   %0سال به میزان 25تا10حفظ پوشش مراقبت جوانان -1

1011:01..1 



 دستیابی به هدف:

 درصد(17.35)دستیابی  5.03پزشکی 

 درصد( 011) دستیابی  5....غیرپزشکی 

 :فعالیتهای انجام شده

 به مراکز و لزوم ارسال برنامه عملیاتی پایگها به واحد 0011عملیاتی و حد انتظار سال تنظیم و ارسال برنامه -0

ارسال شاخص سه ماهه و شش ماهه و نه ماهه و ساالنه مراقبت پزشکی و غیر پزشکی به معاونت و مراکز -.

 و پایگاهها 

 و ده ماهه ارسال شاخص فردی مراقبین سالمت و پزشکان در فصل بهار و تابستان پاییز  -3

 پیگیری مسمتر تلفنی و پایش تمامی مراکز  -0

 راستی آزمایی مراقبتها به صورت رندوم در زمان پایش-5

 تاکید برلزوم انجام مراقبتها در گروه واتساپی–6 

در خواست اطالعات دانشجویان و پرسنل از دانشگاهها و ارسال به واحد آمار جهت ارسال به مراکز و ثبت  -5

 ه سیب و ارائه خدماتدر سامان

 جلسه هماهنگی با پزشکان و مطرح کردن شاخصهای مراقبتی در تیر ماه -5

 01/11/0011و 03/11/0011برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین مدارس و جوانان در تاریخ های  -9

 1011سال در ارتباط با ازدواج سالم وپایدار تا پایان سال  25تا10جوانان  %11آموزش  -2

 :1011وضعیت در ابتدای سال 

7..05 

 دستیابی به هدف:

 درصد دستیابی( 011درصد )  07.00

 :فعالیتهای انجام شده

  0011برگزاری هفته ازدواج و ارسال دستورالعمل های سال --0



 برپایی ایستگاه سالمت و. اطالع رسانی در مراکز-.

 آموزش مجازی و حضوری -3

 حضرت فاطمه)س( و امام علی )ع( پخش مولودی های شاد در روز ازدواج -0

 توزیع کتابچه های ازدواج و پوستر به مراکز -7

 برگزاری مسابقات ترویج ازدواج در دانشجویان سطح شهرستان البرز و اهدای جایزه -0

 برگزاری آزمون  عمومی پودمانی در سطح شبکه-5

 زدواج و مهارتهای انتخاب همسرتهیه کلیپ و پوستر ترویج ا-5

 تهیه و انتشار خبر -1

 هماهنگی با فرمانداری، اداره ورزش و جوانان ،دانشگاهها و سایر ادارات -01

 ارسال شاخص جمع بند فصلی آموزشها به معاونت و مراکز و پایگاهها-00

 0011آزمون دانستنی ازدواج سالم در جوانان در آذر -.0

 0011نی های ازدواج  به مراکز درآذر ارسال سی دی دانست-03

 01/11/0011و 03/11/0011برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین مدارس و جوانان در تاریخ های  00

سال در خصوص اصالح شیوه زندگی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در  25تا  10جوانان  %11آموزش  -6

 1011جوانان تا پایان سال 

 :1011وضعیت در ابتدای سال  

51.01 

 دستیابی به هدف:

 درصد(011درصد ) دستیابی  1.15.شاخص 

 :فعالیتهای انجام شده

 برپایی ایستگاههای سالمت  -فعالیت در هفته دخانیات -0



پیگیری از مصرف دخانیات و الکل و مواد  -تغذیه سالم -آموزش حضوری و مجازی در زمینه فعالیت بدنی-.

 برپایی مسابقات ورزشی در بین کارکنان-3 -بیماریهای منتقله از راه جنسیپیگیری از  -کنترل خشم-مخدر

 برپایی جشنواره غذا -0

 اداراتهمکاری با فرمانداری و سایر -7

 –ارسال گزارش مستندات سه ماهه  و شش ماهه پیشگیری از رفتارهای پرخطر به معاونت  -0

 بار در سال( .مراکز و پایگاهها )برگزاری هفته جوان تهیه پوستر و ارسال پوستر به -5

برگزاری مسابقه کرونا در جوانان با همکاری اداره ورزش و جوانان بمناسبت هفته جوان و اهدای لوازم  -5

 ورزشی

 دو بار در سال  -ارسال رزومه جوانان برگزیره شبکه بهداشت و انتخاب جوان نخبه در بین ادارات-1

 ونا در جوانان شهرستان البرزتهیه و ارسال خبر مرتبط با کر -01

-.0درخواست اطالعات دانشجویان و پرسنل دانشگاهها جهت ثبت در سامانه سیب و واکسیناسیون کرونا -00

 ارسال هشتادو هفتمین صورتجلسه ستاد کرونا مربوط به بازگشایی دانشگاهها به دانشگاهها 

 -ساپی دانشگاهها و رابطین برنامه در مراکزبارگذاری مطالب آموزشی و اطالع رسانی ها در گروه وات -03

 پایگاهها و مراکز و معاونت به آموزشها فصلی بند جمع شاخص ارسال -00

 0011جلسه آموزشی مجازی تغذیه سالم و پیشگیری از چاقی در جوانان برای دانشجویان در اسفند -07

 برگزاری مسابقه دارت در شبکه بهداشت بهسفیران سالمت-00

 مسابقه دارت در هفته جوان اسفن ماه در سالن واکسیناسیون کرونابرگزاری 

 برگزاری کارگاهها ی آموزشی در شرکتهای شهر صنعتی-05

 برگزاری جلسه آموزشی مهارتها در هالل احمر و مساجد-05

سال درخصوص پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل  25تا10جوانان  %11آموزش  -0

 1011ا پایان سال ترافیکی ت

 :1011وضعیت در ابتدای سال 



30.51 

 دستیابی به هدف:

 درصد(011درصد )دستیابی 00.00شاخص 

 :فعالیتهای انجام شده

 تهیه کلیپ سوانح و حوادث ترافیکی و انتشار در فضای مجازی -0

 آموزش حضوری و. مجازی -.

 برگزاری آزمون سوانح و حوادث ترافیکی-3

 ادارات همکاری با سایر -0

 ارسال گزارش مستندات فصلی پیشگیری حوادث ترافیکی به معاونت -7

 و ارسال گزارش به معاونت 0011برگزاری پیش آزمون شهرستانی سوانح و حوادث در دو نیمه سال  -6

 ارسال شاخص جمع بند فصلی آموزشها به معاونت و مراکز و پایگاهها -5

 0011جهت کلیه همکاران در اسفند جلسه آموزشی مجازی سوانح و حوادث -5

 0011ر ذارسال فایل مراقبت حوادث ترافیکی در آ-1

 

 :آموزش جوانان 1011جدول جمع بند سال 

 
 

 مراقبتهای مراکز به تفکیک مراکز و پایگاهها: 

عنوان آموزش
خود مراقبتی در 

جوانان

مکمل یاری 

D ویتامین
ازدواج و روابط سالم

کاهش مرگ ناشی 

از حوادث ترافیکی با 

shep مدل

فعالیت فیزیکی

الگوی تغذیه سالم 

و پیشگیری از 

چاقی

اعتیاد و سوء مصرف 

مواد ) محرک، مخدر 

و الکل(

دخانیات

پیشگیری از 

رفتارهای خشونت 

آمیز

پیشگیری از ایدز و 

رفتارهای مخاطره 

آمیز جنسی

ارتقاء مهارت 

های اجتماعی
جمع

00125                 347 76186504176تعداد نشریات توزیع شده

197918971776            41,327

42,652            100155330573391761930188618481804177814611691مدت به دقیقه

80025751617967092306274619941988تعداد آموزش گیرنده

7,026              1423625748587626600540580495389413تعداد جلسات



 
 

 

پزشکغيرپزشک
پايگاه  

ضميمه

پايگاه 

فارابي
پايگاه سه

جمع مركز 

غيرپزشک
پزشک

پايگاه 

ضميمه

پايگاه 

خطمي

جمع مركز 

غيرپزشک
توحيدپزشک

پايگاه 

ضميمه

جمع مركز 

غيرپزشک
پزشک

ضميمه 

محمديه يک
پايگاه هفت

جمع مركز 

غيرپزشک
پزشک

ضميمه 

محمديه دو
پايگاه هشت

جمع مركز 

غيرپزشک
پزشک

9618319650547022812034253433737162414005509502749011301031204497190687283ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان1

8993319647947621711724043133156281573944998932468931291022196447177624272ارزیابی ازنظر خطر ابتال به فشارخون باال2

2853396241300177153مراقبت از نظرخطر ابتال به آسم جوانان3

9188263452648121612253203073146212193935269191679431281071142471184655273بررسی عامل خطر ناهنجاری های ژنتیک4

79974854682091162289286575341456797638117755413162575مراقبت از نظر وضعیت واکسیناسیون5

925352247421812142993186173935369299471321079490180670مراقبت از نظر وضعیت دهان ودندان6

8831326148844820711433882803145942363804097892109201801100176442183625261مراقبت جوانان از نظر شک به سل 7

9083328551847421812103953033176202023924958872479421261068181456184640273مراقبت از نظر ابتال به هپاتیت جوانان8

940553846922012272773426193945299238821281010497185682غربالگری اولیه درحوزه سالمت روان9

10

غربالگری اولیه با مصرف دخانیات ،مواد والکل 

ارزیابی سوءمصرف مواد
932252646621912113043176213945269209501271077474181655

ارزیابی مصرف دخانیات جوانان11

921552546522012103113176283935189119521251077471180651مراقبت از نظر سالمت اجتماعی  12

ارزیابی بیماری های منتقله از راه جنسی 13

14

ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر مرتبط با 

ایدزوبیماریهای آمیزشی

3194397197238195269ارزیابی اختالالت وبیماریهای تیروئید 15

3305404202242187274بررسی ازنظراختالالت خونی فقرآهن 16

909052492451124691217211977312930263213623914933874504489181924896813221029014584658180664642058جمع کل مراقبت ها17

9090.503115.50511.20469.10217.201197.70391.13302.60321.30623.90186.63387.40504.40891.80240.50896.80132.201029.00182.25465.80180.60646.40257.25میانگین انجام مراقبت ها18

408114081125201998211266306630160616103216321692917872716271622701498376837682890149743874387جمعیت جوان ثبت نام شده درسامانه 19

22.277.6320.2923.4810.2818.065.9018.8419.9619.405.8041.7028.2332.848.8539.518.8327.314.8416.1212.0614.735.86درصد انجام مراقبت ها20

2210حد انتظار  فصل22

محمديه دومحمديه يک الوند سه

ردیف

عنوان 

كل مركز الوند دوكل مركز الوند يکشهرستان البرز



 
 

 سالمت دهان و دندان:

درمراکز خدمات جامع سالمت برای گروه هدف  10اجرای برنامه طرح تحول سالمت دهان ودندان ازابتدای سال  -0

 سال ،مادران باردار و شیرده  00کودکان زیر 

ارائه خدمات بهداشت دهان ودندان در سطح یک شامل معاینه دهان ودندان برای کلیه گروه سنی تحت پوشش و -.

ماه،  0-0دوبار در سال با فاصله  سال3-00انه سیب ،ارجاع موارد مشکل دار،فلورایدتراپی کودکان ثبت مراقبتها در سام

توزیع مسواک انگشتی برای کودکان زیر دو سال وآموزش بهداشت دهان ودندان) نحوه صحیح مسواک زدن،نحوه 

بر سالمت دندان ها،اهمیت استفاده از استفاده از نخ دندان،دانستنی های بهداشت دهان ودندان، اهمیت اثر تغذیه سالم 

 دهانشویه،اهمیت رعایت بهداشت دهان ودندان در دوران بارداری و شیردهی و...( توسط مراقبین سالمت



ارائه خدمات دندانپزشکی شامل ویزیت ،فیشورسیالنت)شیارپوشی دندان کودکان(،ترمیم،جرمگیری وبروساژ  -3

شه دندان کودکان( وکشیدن دندان عفونی غیر قابل نگهداری برای گروه هدف ،پالپوتومی وپالپ زنده)درمان سطحی ری

 درصد هزینه(  31) برای گروه هدف با دفترچه بیمه روستایی به صورت رایگان وبا دفترچه تامین اجتماعی با دریافت 

 

 حد انتظار برنامه سالمت دهان و دندان

 

 :*نکته   *مهم 

باید برای کلیه افرادی که دارای پرونده خدمات سالمت دهان و دندان ****در طول یک سال، 

 الکترونیک می باشند ارائه گردد.

  سال بخش ارزیابی و مراقبت باید تکمیل گردد و به واجدین شرایط مسواک انگشتی توزیع گردد. 3کلیه افراد زیر 

  سال عالوه بر تکمیل بخش ارزیابی و مراقبت، بخش نیازهای درمانی دهان و  1.سال تا  3برای افراد باالی

 دندان نیز باید تکمیل شود. 

 سال که آیتم مراقبتها وجود ندارد، باید بخش نیازهای درمانی دهان و دندان تکمیل گردد 31برای افراد باالی 

 نقاط قوت: 

 
ساعت فعالیت در یک 

 روز کاری
 خدمت میانگین تعداد نفرات

 خدمت 3-3.7 به تعداد مراجعین  ساعت مفید کاری 0حداقل  مراقب سالمت

 ساعت مفید کاری 0حداقل  دندانپزشک
بستگی به تعداد مراجعین و خدمات 

 خدمت در روز( 051روزانه دارد)

بستگی به تعداد مراجعین 

 و خدمات روزانه دارد



 ارسال به موقع وارنیش به مراکز و پایگاهای سالمت   و توزیع به اندازه مسواک انگشتی در مراکز    -0

 نقاط ضعف  :

 به علت شیوع بیماری کرونا  15کاهش کلی شاخص های دهان ودندان نسبت به سال  -0

 کاهش مراجعه مردم برای مراقبت دهان ودندان به علت شیوع بیماری کرونا -.

 م جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به علت شیوع بیماری کروناکاهش مراجعه مرد -3

  دندانپزشکی درمانی های هزینه بودن باال و کودکان دندان ترمیم جهت خانوارها کافی هزینه عدم -0

 دندانپزشکی برای گروه هدف در مراکز خدمات جامع سالمت شهری خدمات بودن رایگان عدم  -7

 دندانپزشکی تجهیزات و مواد خرید جهت بودجه کمبود -0

 0.0پایین بودن ساعت کاری مفید دندانپزشک  -5

 درصد  00درصد توسط مراقبین و باز خورد ارجاعات  7.پایین بودن ارجاعات  -5

 درصد 0.،  پایین بودن تعداد آموزشهای -1

 درصد  77پایین بودن  توزیع مسواک انگشتی مرحله اول ،  -01

 درصدد 03، پایین بودن  توزیع مسواک انگشتی مرحله دوم  -00

به صورت پود مانی و حضوری و غیر حضوری مسوول برگزاری جلسات  هماهنگی  و آموزشی  : مداخالت 

دندانپزشکان و مراقبین پزشکان  مسئول مرکز  ستادی در طی سال برای کارشناس  برنامه و  با هماهنگی 

 و بهورزان  سالمت 

 پیشنهادات : 

ادامه برگزاری جلسات و هماهنگی با مسوولین ستادی شهرستان و استانی و  پیگیری  عملکرد و ارتقا ءشاخص ها با

همچنین پزشک مسوولین نظارت و تهیه گزارش پایش و کمک از رابطین سالمت در جهت فرا خوان مردم و فعال 

و خدمات کردن بلوک ها از نظر پیگیری ها در جهت ارتقا شاخص ها و داشتن برنامه روزانه برای هریک از مراقبتها 

 توسط مراقبین سالمت بهورزان و نظارت  و پایش دندانپزشکان با همکاری دستیاران در جهت پیگیری روزانه مراقبتها

 شاخص های برنامه سالمت دهان و دندان:



   

 

 4.4 البرز  دقیقه در شرایط عادی که شهرستان 482دقیقه در شرایط کرونا و  042ساعت کاری روزانه حداقل 

 است 

 

 

 است                  4422در سال   % 20است با توجه به شرایط کرونا  422مراقتها برای گروه هدف  تعداد 

 

 است %02شهرستان   % 422تعداد ارجاعات حد انتظار 

94 95 96 97 98 99 1,400 

12%26%31%42%38%18%32%

تعداد 

مراقبت
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 1,400 

5%10%16%50%34%27%25%

جدول شاخص های سالمت دهان و دندانتعدادارجاعات

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

 94 95 96 97 98 99 1,400

1.14.14.05.14.40.81.4

جدول شاخص های سالمت دهان و دندانساعتکارروزانه

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان



 

  

 درصد 44درصد  شهرستان  422تعداد باز خورد  ارجاعات مورد انتظار 

 

 .0.2. % 0است و استان % % 8که حد انتظار %.0.0رستان  سال شه 44ترمیم انجام شده برای افراد زیر 

 میباشد. که وضعیت نامطلوب 

 وضعیت نامطلوب   %4حد انتظار   %2.42سال شهرستان  44کل فیشورسیالنت انجام شده برای افراد زیر 

    

 شهرستان البرز 4422در سال  واحد دهان و دندان   و بهورزان  عملکرد مراقبین سالمت 

 

 است  وضعیت نامطلوب %02حد انتظار    % 02و استان % 22توزیع مسواک انگشتی مرحله اول  شهرستان 

 

 

 وضعیت نامطلوب %02و حد انتظار  % 02و استان  % 2.توزیع مسواک انگشتی مرحله دوم شهرستان 

94 95 96 97 98 99 1,400 

0%1%20%62%39%34%41%

جدول شاخص های سالمت دهان و دندانبازخورد ارجاع

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
7%31%39%66%66%57%63%

مسواک انگشتی 

شش ماهه دوم
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
7%31%39%56%74%51%55%

مسواک انگشتی 

شش ماهه اول
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان



 

 

 

 وضعیت نامطلوب   %00و استان  % 5.و حد انتظار  % 5.شهرستان 

 

  

 

 وضعیت نامطلوب % 0و استان  %01حد انتظار   % 5شهرستان 

 

 و ضعیت مطلوب %9.2و استان  %10حد انتظار %52شهرستان 

  

 

 و ضعیت مطلوب% 8استان   %10حد انتظار  %11شهرستان 

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%26%37%42%42%36%28%

وارنیش 3تا6 

سال مرحله 

اول

جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%26%37%13%11%6%7%

وارنیش 3تا6 

سال مرحله دوم
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 1,400 

16%83%81%87%77%4%14%

وارنیش فلوراید 

6 تا 14 سال 

مرحله دوم

جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
57%89%93%91%80%25%25%

وارنیش فلوراید 

6 تا 14 سال 

مرحله اول

جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان



  

 

 

 وضعیت مطلوب  %4.1و استان  %5و حد انتظار % 17شهرستان 

   

 

 

 مطلوبوضعیت  %4و استان  %5و حد انتظار  %2شهرستان 

 

 

 

 وضعیت مطلوب %0.14و  استان  %0.2حد انتظار  %1شهرستان 

 

 

 وضعیت مطلوب % 5استان  %1حد انتظار  %4شهرستان 

 

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%1%6%13%23%23%17%

تعداد افراد فاقد 

مشکل 3تا 6سال
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%0%3%12%30%6%5%

تعداد افراد فاقد 

مشکل 11تا 12 

سال

جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%0%1%3%2%2%1%

 caries   63تا

frees
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان

94 95 96 97 98 99 
 

1,400
0%0%1%11%18%3%3%

11تا12   

caries frees
جدول شاخص های سالمت دهان و دندان

در سال های 1400 -  1394  کل شهرستان
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نمودار مقایسه ای پوشش برنامه کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان

 عنوان برنامه : غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان 

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 درمان و پیشگیری از عوارض بیماریشناسایی و کنترل نوزادان مبتال به کم کاری تیروئید نوزادان، 

 :1011وضعیت برنامه در سال 

 در جمعیت تحت پوشش 0011برنامه در سال  %011پوشش 
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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1400

92.1 95 96.9 97 97.7 98.8 98.5 98.6 99 99 99.2

ننمودار مقایسه ای درصد نمونه گیری بهنگام کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادا



 

 

 

 نقاط قوت برنامه :

 %011درصد پوشش برنامه :  -

 %..11:روزگی غربالگری شده اند 3-7درصد نوزادانی که بین  -

 %..75:روزگی بوده است 5.درصد بیمارانی که شروع درمان آنها قبل از  -

 جمع آوری نمونه ها از طریق واحد نقلیه شبکه -

 %15.3درصد نمونه گیری بهنگام مرحله دوم:  -

 %011روزگی:  03درصد اعالم نتیجه آزمایش موارد مشکوک در کمتر از  -
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اننمودار مقایسه ای درصد تهیه نمونه های غیراشباع برنامه کم کاری مادرزادی نوزاد
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1400سال -درصد ثبت نتايج غربالگري تيروئيد در سامانه سيب



 نقاط ضعف:

 انتقال با تاخیر نمونه ها به آزمایشگاه ) به دلیل مشکالت موجود در حمل و نقل( -

 مداخالت برنامه :

کنترل روزانه نمونه ها در واحد توسط کارشناس برنامه قبل از ارسال به آزمایشگاه ) از جهت کیفیت نمونه و نیز   -

 تکمیل تمام بخش های فرم(

تشکیل گروه در واتساپ و بارگذاری نتایج آزمایشات غربالگری در گروه جهت دسترسی سریع تر همکاران  -

 مراقب 

 خوراند و پیگیری مداوم مراکز دارای عملکرد ضعیف ترارسال مرتب پس -

 هماهنگی جهت انجام آزمایش در آزمایشگاه شبکه برای خانواده های دارای مشکل مالی -

نوبت گیری ویزیت فوکال پوینت برای خانواده های دارای مشکل مالی از بیمارستان قدس توسط کارشناس  -

 برنامه 

 نیروهای جدیدالورود  آموزش عملی نمونه گیری برای تمامی -

آموزش مداوم اهمیت نمونه گیری بهنگام و عوارض بیماری کم کاری مادر زادی تیروئید در گروه های  -

 مجازی مادران باردار

 تعیین کشیک نمونه گیری ) در مرکز الوند سه( در ایام تعطیالت جهت حفظ شاخص نمونه گیری بهنگام -

 پیشنهادات:

  تعیین فوکال پوینت شهرستانی -

 تصاویر: 

 



 

 سال 61: خطرسنجی سکته های قلبی ،مغزی در افراد باالی  عنوان برنامه

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 سال تحت پوشش31افراد باالی  %1.خطرسنجی 

 :1011وضعیت برنامه در سال 

 0011سال در سال  31افراد باالی  %1.50.خطرسنجی 

جمعیت باالی 

 سال22

مورد انتظار 

02% 

سطح 

خطر 

کمتر 

42% 

سطح 

-02خطر 

42% 

سطح 

-22خطر 

02% 

سطح 

خطر 

باالی 

22% 

مراجعه 

یک سال 

 بعد

مراجعه 

سه سال 

 بعد

 درصد جمع

44422. 08042 40.24 228 08 442. .404 .404 00220 02.84% 

 نقاط قوت برنامه :

 نمونه گیری فعال در مراکز -

 استفاده از نتایج آزمایشگاه ههای بخش خصوصی -

 شاغلین شرکت هاخطرسنجی  -

 خریداری واستفاده از دستگاههای لیپید پرو -

 نقاط ضعف:

 تعلیق موقت برنامه در فواصلی از سال بعلت شیوع کرونا -

   کمبود نیروی نمونه گیر آزمایشگاه -

 چربی هزینه باالی نوار قند و -

 مداخالت برنامه :

 چربی مراجعین مکاتبه با آزمایشگاهها در خصوص دریافت نتایج قند و -

 مکاتبه با شرکت ها جهت ارجاع شاغلین جهت خطرسنجی  -

 ارسال مرتب پسخوراند عملکرد  -

 پیشنهادات:

  استفاده از نتایج آزمایشات قند و چربی جهت ی تهای بخش خصوصی ودول لینک آزمایشگاه -



  مراجعینقند وچربی استفاده از نتایج آزمایشات   -

 همراه نوار قند وچربیخریداری تعداد بیشتر دستگاه لیپیدپرو به  -

 تصاویر: 

 

 : مراقبت و کنترل بیماری دیابت  عنوان برنامه

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 شناسایی و مراقبت بیماران جدید -

 کنترل فصلی بیماران توسط پزشک -

 کنترل شده بیماران  HBA0Cشاخص  -

 :1011وضعیت برنامه در سال 

تعداد بیماران شناسایی 

 شده
 کنترل شده A4Cدرصد  درصد مراقبت پزشک بیماریابیدرصد 

 %84 )زمستان( %42.2 (%8.2)از  %4.42 بیمار 222.

 نقاط قوت برنامه :

 مغزی خطرسنجی سکته های قلبی ،رایگان شناسایی بیماران جدید از طریق برنامه  -

( و پیگیری ومراقبت ثبت بیماری بیماران جدید توسط پزشک در سامانه سیب )پرونده الکترونیک سالمت  -

 های بعدی توسط مراقب سالمت و پزشک

 امکان مشاوره رایگان تغذیه ، روان جهت بیماران -



 نقاط ضعف:

 عدم مراجعه بیماران دیابت )بعلت پرخطر بودن( به مراکز بهداشت در دوران کرونا -

ت مراقبت مراکز درمانی پرونده نداشتن بسیاری از بیماران دیابتیک در سامانه سیب )بسیاری از بیماران تح -

 دیگر منجمله تامین اجتماعی هستند(

هزینه های باالی آزمایشات و عدم ارائه خدمات مناسب ) آزمایش رایگان ،داروی رایگان و ..( در مراکز   -

 خدمات جامع سالمت و در نتیجه مراجعه بیماران به سایر مراکز درمانی از جمله تامین اجتماعی

 مداخالت برنامه :

دیابتیک از درمانگاههای تامین  جهت دریافت اطالعات مراقبت بیماران معاونت درمان مکاتبه بارایزنی و  -

 اجتماعی شهرستان

 تقویت برنامه خطرسنجی جهت شناسایی موارد جدید بیماران دیابت -

 پیشنهادات:

 بیماران دیابت HBA0Cلینک آزمایشگاه های بخش خصوصی ودولتی جهت استفاده از نتایج آزمایشات قند و  -

راه اندازی کلینیک ویژه مراقبت اختصاصی بیماران دیابت در شهرستان با حضور متخصص غدد و سایر  -

 کارشناسان

ارائه خدمات بیشتر )از جمله آزمایش رایگان و .. ( به بیماران دیابت جهت تشویق مراجعه به مراکز خدمات  -

 جامع سالمت

 بیماری فشارخون : مراقبت و کنترل  عنوان برنامه

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 شناسایی و مراقبت بیماران جدید -

 کنترل فصلی بیماران توسط پزشک -

 شده بیماران  فشارخون کنترلشاخص  -

 :1011وضعیت برنامه در سال 

تعداد بیماران شناسایی 

 شده
 درصد مراقبت پزشک درصد بیماریابی

درصد فشارخون کنترل 

 شده

 %00.82 )زمستان( %00.0 (%..04)از  %.8.2 بیمار 44220

 نقاط قوت برنامه :



 شناسایی بیماران جدید از طریق برنامه رایگان خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی -

ثبت بیماری بیماران جدید توسط پزشک در سامانه سیب )پرونده الکترونیک سالمت ( و پیگیری ومراقبت  -

 های بعدی توسط مراقب سالمت و پزشک

 مشاوره رایگان تغذیه ، روان جهت بیماران فشار خون  -

 نقاط ضعف:

 عدم مراجعه بیماران فشارخون باال )بعلت پرخطر بودن( به مراکز بهداشت در دوران کرونا -

تحت پوشش نبودن کلیه بیماران فشارخون باال در سامانه سیب )بسیاری از بیماران تحت مراقبت مراکز  -

 اجتماعی هستند(درمانی دیگر منجمله تامین 

 مداخالت برنامه :

 رایزنی و مکاتبه با معاونت درمان جهت دریافت اطالعات مراقبت بیماران فشارخون باال از درمانگاههای تامین -

 شهرستان اجتماعی 

 پیشنهادات: -

 از درمانگاههای تامین اجتماعی دریافت اطالعات مراقبت بیماران فشار خون از  -

 پیگیری افراد مراجعه کننده به متخصص قلب وعروق بیمارستان رحیمیاندریافت اطالعات مراقبت و  -

 تاالسمیپیشگیری از بروز بیماری عنوان برنامه : 

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 بروز بتا تاالسمی ماژور پیشگیری از      

 :1011وضعیت برنامه در سال 

 درصد( 0/51زوجین مشکوک پرخطر و  ناقل تاالسمی : )  Pnd0پوشش     

   نقاط ضعف:

 مداخالت برنامه :

 آموزش اهمیت انجام آزمایش ژنتیک برای زوجین )مشکوک پرخطر و ناقل تاالسمی (  -

 را انجام نداده اند. Pnd0پیگیری زوجین مهاجر مشکوک پرخطر که هنگام مهاجرت به شهرستان البرز  -



 , Pnd0جهت پرداخت تسهیالت برای زوجینی که توان پرداخت هزینه آزمایش  هماهنگی با استان -

Pnd.     .را ندارند 

 زوجین کل تعداد

 ثبت متقاضی

 ازدواج

 4422در سال 

 کل تعداد

 زوجهای

 کننده مراجعه

 مشاوره تیم به

 ژنتیک

 ازدواج انصراف
عدم مراجعه بیش از 

 ماه 2

زوج ناقل 

 تاالسمی

 

 زوج

 مشکوک

 نهایی

 ناقل زوج

 تاالسمی

 زوج

 مشکوک

 پرخطر

 زوج

 ناقل

 تاالسمی

 زوج

 مشکوک

 نهایی

4422 4422 2 4 2 2 2 4 

 پیشنهادات: 

 ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی دراستان قزوین جهت انجام آزمایشات ژنتیک  -

 .pndو   Pnd0تسهیالت برای زوجین مشکوک پرخطر و ناقل تاالسمی جهت انجام  میزانافزایش  -

 مشارکت خیرین توسط مجمع خیرین سالمت دانشگاه جلب -

 فنیل کتونوری  پیشگیری از بروز بیماری  عنوان برنامه :

 :  1011اهداف برنامه در سال 

 و کنترل روند درمان بیماران  بیماری فنیل کتونوری ازپیشگیری      

 :1011وضعیت برنامه در سال 

 بیمار فنیل کتونوریوالدین  آزمایشات ژنتیک درصدی 51پوشش      

 1نقاط قوت برنامه :

 (%00.5سبت به سال قبل )( نPnd0 51% (صدافزایش در -

 عدم بروز مورد جدید بیماری در خانواده بیماران -

 نوزادان غربالگری برنامه فنیل کتونوری %011پوشش  -

 (%11( نسبت به سال قبل )%..11) فنیل کتونوری افزایش درصد نمونه گیری بهنگام -



 ضعف:نقاط 

 مداخالت برنامه :

 آموزش تمامی مراقبین سالمت جهت انجام صحیح نمونه گیری  -

 مراقبت ژنیک ماهیانه والدین بیماران تحت پوشش -

 پیشنهادات: 

 افزایش حمایت های دانشگاهی جهت دسترسی رایگان به سبد غذایی کودکان مبتال -

 ماران مشارکت بهزیستی در حمایت های درمانی و مالی از خانواده بی -

 :واحد سالمت روان

حوزه روان، اجتماعی و اعتیاد توسط مراقبین سالمت و  سه خدمات سالمت روان در مراکز خدمات جامع سالمت در

  واحد اصلی این های بهورزان برای جمعیت عمومی ارائه می گردد. از برنامه

 ص و مراقبت اختالالت روانپزشکی برنامه تشخی "

 برنامه پیشگیری از خودکشی 

 می باشد.  "برنامه کاهش آسیب اعتیاد

  1011اهداف عملیاتی سال 

 به نسبت  % 0 میزان به(  سال 71 تا 07) پوشش تحت جمعیت از روان سالمت اولیه مثبت غربالگری میزان افزایش

 0311 سال

 نفر هزار صد در 5.. به  0.5 از خودکشی از ناشی فوت میزان کاهش

  نفر صدهزار در 037 به 030 از خودکشی به اقدام میزان کاهش

 پروتکل مطابق که سال در نفر 7011 میزان به زندگی های مهارت آموزش هدف های گروه از افراد پوشش افزایش

 .اند کرده دریافت را آموزش

 مطابق که سال در نفر 7011 میزان به فرزندپروری های مهارت آموزش هدف های گروه از افراد پوشش افزایش

 .اند کرده دریافت را آموزش پروتکل



 به  .77 از آزاری همسر برنامه در خانگی خشونت از پیشگیری برنامه هدف گروه افراد تکمیلی غربالگری میزان افزایش

  نفر 000

 3.0 از آزاری کودک برنامه در خانگی خشونت از پیشگیری برنامه هدف گروه افراد تکمیلی غربالگری میزان افزایش

  نفر 351 به نفر

 تزریقی معتادان جمعیت در  %31 به %7. از اعتیاد آسیب کاهش برنامه پوشش افزایش

 به نسبت %07 میزان به سال 71 تا 07 هدف جمعیت در مواد و الکل -دخانیات مصرف اولیه غربالگری پوشش افزایش

 قبل سال

 کووید از ناشی متوفیان های خانواده برای سوگ از پیشگیری اجتماعی روانی سالمت خدمات درصدی 51 پوشش

 اعتیاد از پیشگیری و اجتماعی -روانی سالمت سواد سطح ارتقای درصدی 011 پوشش حفظ

 البرز شهرستان درمان و بهداشت شبکه تابعه روان سالمت کارشناسان درصد71 توانمندسازی و آموزش

 برنامه پوشش تحت جمعیت درصد5 میزان به روانپزشکی شایع اختالالت شناسایی شاخص حفظ

 پوشش تحت جمعیت در درصد 07 به صفر از الکل و مواد مصرف اختالالت از پیشگیری برنامه پوشش حفظ

 کرونا بیماری از ناشی متوفیان های خانواده از درصد 71 برای روانشناختی مداخله

 نقاط قوت:

 درصد  1.درصد به  05افزایش شاخص غربال مثبت سالمت روان از  -0

 برگزاری دو جلسه کمیته کاهش آسیب جهت ارائه نتایج طرح مپینگ -.

 برگزاری کمیته مداخالت اجتماع محور مهرگان  -3

 جلسه کمیته خودکشی در شهرستان  0برگزاری  -0

 جلسه کمیته سالمت روان .برگزاری  -7

 اجرای طرح پیمایش ملی در شهرستان البرز و برگزاری جلسات مرتبط با پیمایش مذکور  -0

 انجام 0011 سال طی بهداشت یها  خانه و سالمت پایگاه/ سالمت جامع خدمات مراکز ی کلیه از پایش -5

 .است شده

 آموزش تمامی مراقبین سالمت و بهورزان در حوزه سالمت روان -5

 المت روان با توجه به بسته های خدمتیدرصد گارشناسان س 011آموزش  -1

 بازآموزی و آموزش تمامی پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت در حوزه پیشگیری از خودکشی -01

 بازآموزی و آموزش تمامی پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت در حوزه پیشگیری از اعتیاد -00

 ختالالت روانپزشکیبازآموزی و آموزش تمامی پزشگان مراکز خدمات جامع سالمت در حوزه ا -.0

 آموزش تمامی پزشگان مراکز خدمات جامع سالمت در برنامه دخانیات  -03



 آموزش تمامی کارشناسان سالمت روان مراکز خدمات جامع سالمت در برنامه بازاموزی سیگار  -00

 )مراکز ترک دخانیات(اکز خدمات جامع سالمت در برنامه غربالگری و مداخله دخانیات رفعال سازی تمامی م -07

اموزش مدیران، معلمان و مشاوران مدارس در حوزه پیشگیری از اعتیاد توسط شبکه بهداشت و درمان به  -00

 صورت مجازی

اموزش مدیران، معلمان و مشاوران مدارس در حوزه پیشگیری از اعتیاد توسط شبکه بهداشت و درمان به صورت  -05

 حضوری

 روانپزشک شهرستانآموزش روسای ادارات در حوزه پیشگیری از اعتیاد توسط  -05

آموزش والدین در سطح مدارس در حوزه پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از خودکشی، مهارتهای زندگی،  -01

مهارتهای فرزندپروری، نوجوان سالم و خودمراقبتی برای گروههای هدف تحت پوشش توسط کارشناسان سالمت 

 روان

 کرونا بیماری از ناشی متوفیان های ادهخانو از درصد 011 برای روانشناختی ارائه مداخالت مداخله -1.

 کرونا بیماری از ناشیبهبودیافتگان و خانواده های  از درصد 011 برای روانشناختی ارائه مداخالت مداخله -0.

توسط معاونت  روان سالمت کارشناسان برای اجتماعی سالمت مداخالت مدل آموزشی کارگاه برگزاری -..

 بهداشتی

 نقاط ضعف:

  % 0 میزان به(  سال 71 تا 07) پوشش تحت جمعیت از روان سالمت اولیه مثبت غربالگری دستیابی به میزان -0
 سال قبل که بدلیل شیوع بیماری کرونا و هم چنین شروع طرح واکسیناسیون کرونا محقق نشد. به نسبت

عدم حضور افزایش موارد اقدام به خودکشی و فوت ناشی از خودکشی نسبت به سال قبل بدلیل بیماری کرونا،  -.
در شهرستان، عدم غربالگری اولیه مراقبین سالمت  0011روانپزشک از ابتدای تابستان تا اوایل دی ماه  سال 

 در حوزه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد

سال  بدلیل در دسترس نبودن گروه  .0-.عدم دستیابی به شاخص آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری  -3
 ن مدارس هدف با توجه به بسته بود

سال )نوجوان سالم( بدلیل در  05-.0عدم دستیابی به شاخص آموزش گروهی مهارت های فرزندپروری  -0
 دسترس نبودن گروه هدف با توجه به بسته بودن مدارس 

سال بدلیل شیوع بیماری  .0-0عدم دستیابی به شاخص آموزش گروهی مهارت های زندگی ویژه کودکان  -7
 سال .0-0وه هدف و همچنین بسته بودن مدارس و عدم دسترسی به گروه کرونا و در دسترس نبودن گر

 

 اهداف کلی واحد سالمت روان، اجتماعی، اعتیاد: 

 اجتماعی و روانی -جسمی ابعاد در جانبههمه سالمت ارتقای

 اهداف کمی:



 به نسبت  % 0 میزان به(  سال 71 تا 07) پوشش تحت جمعیت از روان سالمت اولیه مثبت غربالگری میزان افزایش

 قبل سال

 برنامه:

 روانپزشکی شایع اختالالت مراقبت و تشخیص برنامه

 فعالیتها:

 هایگروه در تمام( پزشک و سالمت مراقب/ماما بهورز،) سالمت تیم توسط روان سالمت اولیه  غربالگری -0

 درصد مثبت سالمت روان( .0سال و باالتر) شاخص مورد انتظار 01تا  7 سنی

 شناسایی موارد دارای افکار خودکشی از غربال مثبت سالمت روان -.

 انجام مداخالت روانشناختی برای موارد مثبت سالمت روان توسط کارشناس سالمت روان -3

مراکز خدمات جامع سالمت 

 شهری/روستایی

غربالگری اولیه سالمت 

 روان

 .0شاخص مورد انتظار : غربال مثبت سالمت روان

 درصد

 

 1.17. 00177 75105 البرزشهرستان 

 1..3 03 0310 مرکز باورس

 0.15. 0315 7513 مرکز بیدستان

 0..5 000 00.. مرکز پیریوسفیان

 0.71 3. 0001 مرکز حصار

 03.10 050 0510 مرکز شریف آباد

 3.10. 1.5 0101 مرکز الوند دو

 1.51. 517 0313 مرکز الوند سه



 00.01 0.70 5070 مرکز الوند یک

 05.53 575 0750 مرکز محمدیه دو

 1.15. 0.07 7510 مرکز محمدیه یک

 33.0 10.. 0555 مرکز مهرگان یک

 35.5 0.00 3.00 مرکز مهرگان دو

 0.15. 150 0100 نصرت آباد

 

 

 هدف کمی:

 قبل  سال نسبت به %. میزان به خودکشی از ناشی فوت میزان کاهش

 سال قبلنسبت به  %0خودکشی به میزان  اقدام بهکاهش میزان 

20.95

3.29

24.07

7.26

1.59

13.96

23.06
20.79

14.49

18.73
20.98
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 برنامه:

 خودکشی از پیشگیری کشوری برنامه

 فعالیتها:

 شناسایی و غربالگری اولیه افرادی که سالمت روان آنها مثبت می باشد توسط مراقبین سالمت و بهورزان -0

و بهورز تکمیل که توسط مراقب سالمت  شناسایی موارد دارای افکار خودکشی از غربال مثبت سالمت روان -.

 می گردد.

 موارد با سابقه اقدام به خودکشی توسط مراقبین سالمت  و افکار خودکشی اورژانس و پیگیری افراد دارای -3

پیگیری موارد اقدام به خودکشی ارجاعی از بیمارستانها و موارد اورژانس توسط کارشناسان سالمت روان به  -0

 صورت فوری 
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 شهرستان البرزبروز اقدام به خودکشی 

 

 

مراکز خدمات جامع سالمت 

 شهری/روستایی

 7شاخص مورد انتظار : افکار خودکشی غربال مثبت سالمت روان

 درصد

 50.. 0.7 00177 شهرستان البرز

 5 3 03 مرکز باورس

 3 35 0315 مرکز بیدستان

 7 5 000 مرکز پیریوسفیان

 1 1 3. مرکز حصار

 3 1. 050 مرکز شریف آباد

 .1.3 3 1.5 مرکز الوند دو

 .0.. 01 517 مرکز الوند سه
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160 154.5

148.5 155.5
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50

100

150

200

92 93 94 95 96 97 98 99 1400
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 7.7 51 0.70 مرکز الوند یک

 0.0 75 575 مرکز محمدیه دو

 .3.0 35 0.07 مرکز محمدیه یک

 3.0 51 10.. مرکز مهرگان یک

 ... 5. 0.00 مرکز مهرگان دو

 0.37 .0 150 نصرت آباد

 

 

 اهداف کمی:

 011آموزش مهارت های زندگی که مطابق پروتکل آموزش را دریافت کرده اند. به تعداد پوشش افراد گروه های هدف 

 0011نفر  به ازای هر کارشناس سالمت روان در سال 
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 تعداد به. اند کرده دریافت را آموزش پروتکل مطابق که فرزندپروری های مهارت آموزش هدف های گروه افراد پوشش
  0011 سال در روان سالمت کارشناس هر ازای به نفر 011

 بهآموزش خودمراقبتی  اعتیاد از پیشگیری و اجتماعی -روانی سالمت سواد سطح ارتقای در عمومی جمعیت پوشش

 0011 سال در روان سالمت کارشناس هر ازای به نفر 711 تعداد

 برنامه:

 پروری فرزند مهارتهای آموزش برنامه

 زندگی مهارتهای آموزش برنامه

 انگ کاهش و مراقبتی خود

 فعالیت:

 برگزاری جلسات آموزش مهارتهای زندگی ویژه بزرگساالن برای گروه هدف به صورت فردی و گروهی -0

سال برای گروه هدف به صورت فردی و  .0-0برگزاری جلسات آموزش مهارتهای زندگی ویژه کودکان  -.

 گروهی

 گروه هدف به صورت فردی و گروهی سال برای.0-.برگزاری جلسات آموزش مهارتهای فرزند پروری  -3

 سال برای گروه هدف به صورت فردی و گروهی.0-05برگزاری جلسات آموزش مهارتهای فرزند پروری  -0

 سال برای گروه هدف به صورت فردی  01-0برگزاری جلسات آموزش مهارتهای فرزند پروری  -7

 عمومی  گروهی خودمراقبتی برای سفیران سالمت و جمعیتبرگزاری جلسات آموزش  -0

 سالمت، مراقبین روان، سالمت کارشناسان ویژه روان سالمت در خودمراقبتی آموزشی کارگاه برگزاری -5

 سالمت آموزش کارشناسان و بهورزی،بهورزان مربیان

 مربیان سالمت، مراقبین روان، سالمت کارشناسان ویژه مهارتهای زندگی آموزشی کارگاه برگزاری -5

 سالمت آموزش کارشناسان و بهورزی،بهورزان

 مراقبین روان، سالمت کارشناسان ویژه سال .0-.مهارتهای فرزند پروری  آموزشی کارگاه برگزاری -1

 سالمت آموزش کارشناسان و بهورزی،بهورزان مربیان سالمت،



 مراقبین روان، سالمت کارشناسان ویژه سال05-.0مهارتهای فرزند پروری  آموزشی کارگاه برگزاری -01

 سالمت آموزش کارشناسان و بهورزی،بهورزان مربیان سالمت،

 

مراکز خدمات جامع 

سالمت 

 شهری/روستایی

آموز ش مهارت های 

 زندگی

اموزش  مهارت های 

 فرزند پروری

 نوجوان سالم آموزش خودمراقبتی

 051. 557. 3371 07.0 شهرستان البرز

 55. 51. 001 .57 مرکز بیدستان

 300 0.0 075 0007 مرکز شریف آباد

 .00 30. 355 500 مرکز الوند دو

 005 001 331 .07 مرکز الوند سه

 07. 370 300 510 مرکز الوند یک

 .00 311 13. 051 مرکز محمدیه دو

 05. .75 310 050 مرکز محمدیه یک

 .05 050 70. 10. مرکز مهرگان یک

 37. 001 55. 033 مرکز مهرگان دو

 00. 31 301 .05 نصرت آباد

 

 هدف کمی:



 %7. به %1. از(همسرآزاری)خانگی خشونت از پیشگیری برنامه هدف گروه افراد تکمیلی غربالگری میزان افزایش

 %1. به %07 از( آزاری کودک)خانگی خشونت از پیشگیری برنامه هدف گروه افراد تکمیلی غربالگری میزان افزایش

 برنامه اجتماعی:

 همسرآزاری از پیشگیری برنامه

 آزاری کودک از پیشگیری برنامه

 فعالیتها:

 آموزش مراقبین سالمت و بهورزان در برنامه پیشگیری از همسرآزاری و کودک آزاری -0

 پیشگیری از همسرآزاری و کودک آزاری آموزش کارشناسان سالمت روان در برنامه -.

 کارشناس سالمت روانغربالگری اولیه سالمت اجتماعی برای گروه هدف و شناسایی موارد مثبت و ارجاع به  -3

 غربالگری تکمیلی سالمت اجتماعی توسط کارشناس سالمت روان و ارائه مداخالت به افراد غربال مثبت -0

مراکز خدمات 

جامع سالمت 

شهری/روستای

 ی

غربالگری اولیه 

 سالمت اجتماعی

غربالگری اولیه 

 همسرآزاری

غربال مثبت 

 همسرآزاری

غربالگری 

تکمیلی 

مثبت 

 همسرآزاری

 71شاخص 

 درصد

 55.00 703 037 3..07 35011 شهرستان البرز

 0.1.0 017 55 0353 3510 مرکز بیدستان

مرکز شریف 

 آباد

3.10 0.50 73 .0 31.0 



 0.0.0 07 35 510 751. مرکز الوند دو

 .01 70 71 0113 .50. مرکز الوند سه

 11.0 35 .0 00.. .0.1 مرکز الوند یک

مرکز محمدیه 

 دو

300. 0300 03 37 50.0 

مرکز محمدیه 

 یک

0350 0550 30 .0 55.0 

مرکز مهرگان 

 یک

0705 .101 007 15 75.55 

مرکز مهرگان 

 دو

.001 105 00 37 50 

 ..035 .00 50 0030 1.0. نصرت آباد

 

مراکز خدمات جامع سالمت 

 شهری/روستایی

غربالگری اولیه 

 کودک آزاری

غربال مثبت 

کودک 

 آزاری

 غربالگری تکمیلی

 مثبت کودک آزاری

شاخص مورد انتظار 

 درصذ 01



 درصد055 005 31. 00130 شهرستان البرز

 0..0. 00 01 ...0 مرکز بیدستان

 7. 0 0 0000 مرکز شریف آباد

 005.0 1. 05 0100 مرکز الوند دو

 031.0 31 3. 175 مرکز الوند سه

 0111 00 0 .57. مرکز الوند یک

 011 31 0 0050 مرکز محمدیه دو

 0011 00 0 .055 مرکز محمدیه یک

 15.5 55 51 0500 مرکز مهرگان یک

 50.00 73 50 570 مرکز مهرگان دو

 011 10 07 0.70 نصرت آباد

 

 هدف کمی:

 محور اجتماع رویکرد با اجتماعی سالمت مداخالت برنامه در شهرها ای حاشیه مناطق جمعیت درصدی 01 پوشش

 ششم برنامه پایان تا پایه سال به نسبت

 برنامه:



 محور اجتماع رویکرد با اجتماعی سالمت مداخالت

 فعالیتها:

 روان سالمت کارشناسان برای اجتماعی سالمت مداخالت مدل آموزشی های کارگاه برگزاری

 شهر مهرگان در کمیته مربوطه محور اجتماع برنامه پیشرفت گزارش

 هدف کمی:

  %31 به %7. از...(   و ایمن جنسی روابط برنامه -سوزن و سرنگ برنامه) اعتیاد آسیب کاهش برنامه پوشش افزایش

 11 سال در تزریقی معتادان جمعیت در

 برنامه:

 اعتیاد آسیب کاهش خدمات برنامه

 فعالیتها:

 یابی مکان نتایج خصوص در شهرستان آسیب کاهش کمیته جلسه برگزاری مستنداتو ارائه  نهایی گزارش ارائه

 در پاتوق ها به گروه هدف ایمن جنسی روابط و تزریق  آموزش

   پد الکلی، آب مقطر، مالقه، جوهر لیمو، دستکش و ماسک برای گروه هدف در پاتوق ها و سوزن -سرنگ توزیع 

 ) تیم سیار شهر الوند( آسیب کاهش مراکز هدف گروهای برای HIV مشاوره و تست اجرای

 آموزش کارکنان مراکز کاهش آسیب 

 هدف کمی:

 قبل سال به نسبت %1. میزان به(  سال 71 تا 07) هدف جمعیت در مواد و الکل -دخانیات مصرف اولیه غربالگری پوشش افزایش

 برنامه:

 دخانیات و الکل -مواد مصرف اختالالت مراقبت و تشخیص برنامه



 فعالیتها:

 سال توسط مراقبین سالمت  71-07در گروه های سنی  الکل و مواد دخانیات، مصرف درگیری اولیه غربالگری

 برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد ویژه مراقبین سالمت/بهورزان ، کارشناسان سالمت روان و پزشکان

 انجام غربالگری تکمیلی توسط کارشناس سالمت روان و ارائه خدمات روانشناختی مطابق پروتکل

مراکز خدمات جامع 
سالمت 

 روستاییشهری/

غربالگری اولیه درگیری با 
مصرف دخانیات، مواد و 

 الکل

غربال مثبت درگیری 
با  مصرف دخانیات، 

 مواد و الکل

تعداد غربالگری اولیه  
مردان در مصرف 

 دخانیات

تعداد غربال مثبت 
مردان در مصرف 

 دخانیات

شاخص غربال 
مردان در مصرف 

دخانیات حد 
 درصد 1.انتظار 

 0100 .0050 شهرستان البرز

005.. 37.7 .0 

تعداد غربالگری اولیه  
زنان در مصرف 

 دخانیات

تعداد غربال مثبت 
زنان در مصرف 

 دخانیات

شاخص غربال 
زنان در مصرف 

دخانیات حد 
 درصد .انتظار 

.0101 311 0.15 

 

 هدف کمی:

 سالمت نظام در بکار شروع از قبل -الورود جدید روان سالمت کارشناسان درصد 011 سازی توانمند و اموزش

 برنامه:

 مترقبه غیر حوادث و بالیا در اجتماعی روانی های حمایت برنامه

 فعالیتها:

 ویژه کارشناسان سالمت روان اجتماعی روانی مداخالت  غیرحضوری/  حضوری آموزشی کارگاه برگزاری

 ویژه مراقبین سالمت و بهورزان اجتماعی روانی مداخالت  غیرحضوری/  حضوری آموزشی کارگاه برگزاری

 هدف کمی:



 کووید از ناشی متوفیان های خانواده برای سوگ از پیشگیری اجتماعی روانی سالمت خدمات درصدی 51 پوشش

 برنامه:

 01-کووید بیماری گیری همه در اجتماعی روانی سالمت مداخالت برنامه

 فعالیتها:

 پروتکل مطابق روان سالمت خدمات ارائه و متوفیان خانواده شناسایی

 شناسایی بهبودیافتگان و خانواده آنها و ارائه خدمات روانشناختی مطابق پروتکل

 فرصت ها:

 نفر کارشناس سالمت روان در مراکز خدمات جامع سالمت شهری 1حضور  -0

 روز در هفته 3حضور روانپزشک در شهرستان به صورت نیمه وقت  -.

 اجرای طرح نماد در شهرستان و معرفی و ارجاع دانش آموزان دارای آسیب به شبکه بهداشت و  درمان  -3

 برگزاری جلسات کمیته خودکشی در شهرستان به صورت مستمر -0

 چالش ها:

 شرکتی و طرحی بودن نیروهای کارشناس سالمت روان  -0

 آسیب خیز بودن جمعیت شهرستان  -.

 مناطق حاشیه و روستاییمهاجر پذیر بودن شهرستان بخصوص  -3

 عدم حضور روانپزشک به صورت تمام وقت در شهرستان در مراکز خدمات جامع سالمت -0

 آسیب پذیر بودن مناطق شهرستان  -7

 کم بود نیروی کارشناس سالمت روان در شهرستان   -0

 بومی بودن بهورزان در مناطق روستای   -5

 پیشنهادات:



 نیمه فعالفعال سازی پروند های خانوار غیر فعال و  -0

 بیماران دارای افکار خودکشی و اقدام به خودکشی توسط مراقبین سالمت  فعال پیگیری  -.

 حضور تمام وقت روانپزشک در شهرستان -3

 یک روز در هفته حضور روانپزشک در مراکز بهداشت  -0

 حضور کارشناسان سالمت روان در تمامی مراکز خدمات جامع سالمت بخصوص مراکز روستایی -7

 آگاهی جمعیت عمومی در خصوص پیشگیری از خودکشی و اصالح باورهای نادرست در خودکشیافزایش  -0

آموزش و اطالع رسانی مراقبین سالمت و بهورزان به افراد غربال شده در خصوص برگزاری کالسهای  -5

 آموزشی در مراکز

 بت و اورژانسی شناسایی و غربالگری درست افراد تحت پوشش و ارجاع به موقع و فوری افراد غربال مث -5

 بهبود تغذیه جامعه گزارش عملکرد

 ای در نظام شبکه هداف ارائه خدمات تغذیها

 تغذیه سوء انواع کنترل و پیشگیری جامعه، تغذیه بهبود خدمات به پوشش تحت جمعیت یافزایش دسترس0.

 (کوتاه قدی، کمبود ریزمغذیهاچاقی،الغری،)

 هدف خاص های های جامعه و گروه ارتقاء سواد تغذی..

 اصالح الگوی تغذیه مراجعین3.

 ای جامعه با گسترش مداخالت جامعه محور های سالمت تغذیه بهبود و ارتقاء شاخص0.

 ای بیماریهای غیروا گیر شایع پیشگیری و کنترل عوامل خطر تغذیه7.

 ارائه خدمات مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی توسط کارشناس تغذیه برای موارد ارجاعی0.

 ای در برنامه تحول سالمت مراقبتهای تغذیه

 :ای در برنامه تحول سالمت شامل موارد زیر میباشد خدمات پیشگیرانه و مراقبتهای تغذیه

 ای شایع در جمعیت تحت پوشش و اولویت بندی آنها شناسایی مشکالت تغذیه0.

 ه تحت پوششهمکاری در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بهبود تغذیه جامعه در منطق..

ای با تا کید بر پیش دیابت، دیابت، پیش فشار خون باال، فشار خون باال، هایپر  های تغذیه پایش روند شاخص3.

 سال در جمعیت تحت پوشش7وزن و چاقی و سوءتغذیه مادران باردار و کودکان زیر  لیپیدمی، اضافه

 ارزیابی و تفسیر الگوی غذایی مراجعه کنندگان0.

ای برای گروههای  های تغذیه های آنتروپومتریک )تن سنجی( و ارائه مراقبت ی، ارزیابی و تفسیر شاخصاندازه گیر7.

 هدف

 ارزیابی و تفسیر روند وزن گیری مادران باردار همراه آموزش و مشاوره تغذیه برای موارد ارجاعی به کارشناس تغذیه0.



 ای آنها چهره به مراجعین متناسب با وضعیت تغذیهای به شکل چهره به  های تغذیه آموزش و ارائه توصیه5.

 آموزش گروهی هدفمند برای جمعیت تحت پوشش متناسب با نیازهای آموزشی و مشکالت موجود در منطقه5.

 های هدف تعریف شده مشاوره تخصصی تغذیه و تنظیم رژیم غذایی برای گروه1.

 های موجود ستورعملها مطابق با د پایش اجرای برنامه مکمل یاری ریزمغذی01.

 سال مبتال به سوءتغذیه نیازمند و توزیع سبدهای حمایتی تغذیه7همکاری در شناسایی مادران باردار و کودکان زیر 00.

 ای مطابق

 های موجود برای افراد واجد شرایط با دستورعمل

مان، مربیان معل) بخشها سایر بهداشتی کارکنان بازآموزی و آموزش با بخشی درون و یهای بین بخش همکاری.0.

های علمیه، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارکنان  مدارس، مدیران و مربیان بهزیستی، اصناف، طالب حوزه تبهداش

 ...) ادارات و

های تغذیه جامعه در مدارس و مهدهای کودک، زنان روستایی و عشایری،  نظارت و بازدید از نحوه اجرای برنامه03.

 ادارات و محلهای کار

 ای در شرایط بحران و بالیا در مناطق آسیب دیده ارائه خدمات تغذیه00.

 پایش و ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید07.

 (ا کو -اجرا و پایش برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان )ایران 00.

های مجری  ران مبتال به سل )سبد غذایی، آموزش و مشاوره تغذیه( در دانشگاهای بیما های تغذیه ارائه مراقبت05.

 طرح

 :1011اهداف عملیاتی سال 

 درصد 50.1 به 50.1 از غذایی مطلوب سبد از خانوارها عادالنه مندیبهره افزایش .0

 نرمال ادرار ید میانه با آموزان دانش درصد 30  حفظ ..

 پوشش تحت جمعیت در تغذیه مشاوره درصد 073.0 پوشش حفظ .3

   WHO اهداف براساس چاقی میزان درصد 05.17 نگهداشتن ثابت .0

 پایه سال درصد 0 میزان به آهن روی، ،D ویتامین ، A ویتامین شامل ها مغذی ریز کمبود شیوع کاهش .7

 پوشش تحت خانوارهای  در یددار نمک مصرف درصدی 15.13 پوشش حفظ .0

 

 

 

 

 



 توسط مراقبین سالمت و کارشناسان تغذیه گروه های هدف ای تغذیه مراقبت برنامه:

 اهداف برنامه:

نفر توسط هر مراقب سالمت/  7اقل روزانه حدسال به صورت فصلی ) 7درصد جمعیت باالی  .7/0غربالگری  .0

 بهورز(

 افراد غربالگری شده به پزشک جهت ارجاع به کارشناس تغذیه مرکز %7.ارجاع فوری  ..

 شود. رییگپیبیماری  کنترل یا رفع تا مراقبین توسط تغذیه ارجاعات درصد011 .3

 نفراز افراد نیازمند ارجاع غیر فوری به کارشناس تغذیه )مطابق بسته خدمت(7مراقبت و پیگیری روزانه  .0

 توسط کارشناس تغذیه نفر روزانه00 مشاوره تغذیه .7

 

ت پوششسال تح 7درصد غربالگری تغذیه توسط مراقبین سالمت در جمعیت باالی   

 

 

 

 

 تعداد مشاوره تغذیه توسط کارشناسان تغذیه در جمعیت تحت پوشش
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 درصد دستیابی به حد انتظار میانگین افراد خدمت گرفته مرکز کارشناس تغذیه ردیف

 15.33 01.50 شریفیه -3الوند  خانم فخاری 0

 07.07 7.11 .و  0محمدیه  خانم اکبری .

 15.10 01.05 .و  0مهرگان   خانم حسنی 3

 57.05 1.35 و بیدستان .الوند  آقای بهاری 0

 3..75 0.31 نصرت آباد خانم رجبی 7

 11..5 .1.0 محمدیه یک خانم نوروزی 0

 05.00 5.00 محمدیه دو خانم سررشته داری 5

 0..000 3...0 الوند یک خانم ملکی 5

1 

 

 50.77 5.55 شهرستان

 

کارشناسان تغذیهدرصد مشاوره تغذیه توسط   
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 نقاط قوت:

  جذب نیروی کارشناس تغذیه به صورت استخدام رسمی و افزایش تعداد کارشناسان تغذیه در شش ماهه دوم

 0011سال 

 نقاط ضعف:

  به دلیل کاهش مراجعات حضوری به مراکز به دلیل بیماری کرونا غربالگری  و مشاوره تغذیه عدم دستیابی به

 و انجام واکسیناسیون

 مداخالت:

 برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی جهت حساس سازی  مسئولین پایگاه ها و کارشناسان تغذیه 

 انجام پایش های حضوری و الکترونیکی و ارائه پسخوراند به مراکز 

  کارشناس تغذیه روزانه موارد ارجاع شده ای که مراجعه نکرده اند را در اختیار مراقبین سالمت جهت پیگیری و

 با فرد قرار دهد و نتایج پیگیری ها را از مراقبین سالمت دریافت کند.تماس 

  پیگیری مراقبت تغذیه ای در گروه های سنی مختلف از قسمت فهرست پیگیری ها در سامانه سیب به صورت

 روزانه انجام گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مادران باردار و شیرده سال 9برنامه: مشارکتی حمایتی کودکان زیر 



 هدف:

ماهه مبتال به کم وزنی شدید هر پانزده روز یک بار  00تا  .)کودکان توسط مراقبین سالمت مراقبت کودکان .0

 ( باالی یک سال هر ماه یک بار  و

ویزیت فصلی کلیه کودکان تحت پوشش برنامه توسط پزشک )در مورد کودکان مبتال به کم زنی شدید به  ..

 محض ارجاع توسط مراقبین سالمت(

 توسط کارشناس تغذیه مرکز مشاوره تغذیه در هر بار مراقبت کودکآموزش و  .3

 درصد خانوار تحت پوشش( توسط کارشناس تغذیه مرکز 01) تکمیل چک لیست خانوار .0

 درصد کودکان براساس نمودارهای رشد 71بهبودی حدقل  .7

 ا رفع مشکلمشاوره تغذیه کلیه مادران باردار و شیرده تحت پوشش توسط کارشناس تغذیه و پیگیری ت .0

 حفظ وضعیت موجود روند وزن گیری مطلوب مادران باردار .5

 % ./3گرم نوزادان در برنامه حمایتی کمتر از  711.وزن تولد کمتر از  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سامانه سیب -سال شهرستان به تفکیک مراکز 7درصد کوتاه قدی شدید کودکان زیر 



  

  سامانه سیب -به تفکیک مراکزسال  7درصد کم وزنی شدید در کودکان زیر  
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 تعداد کودکان تحت پوشش مشارکتی حمایتی به تفکیک مراکز خدمات جامع سالمت

 درصد بهبود یافته ها تعداد کودکان بهبود یافته تعداد کودکان تحت پوشش مرکز ردیف

 55.55 5 1 0الوند  0

 011 . . .الوند  .

 011 7 7 3الوند  3

 11.10 01 00 0مهرگان  0

 71 0 . .مهرگان  7

 1 1 . 0محمدیه  0

 33.33 0 3 .محمدیه  5

 011 5 5 شریفیه 5

 011 0 0 بیدستان 1

 011 0 0 نصرت آباد 01

 011 0 0 پیریوسفیان 00

 1 1 1 حصار .0

 1 1 1 باورس 03

 53.33 01 05 شهرستان 00

 

 

 

 

 

 



 درصد کودکان بهبود یافته برنامه مشارکتی حمایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد مادران باردار و شیرده تحت پوشش به تفکیک مراکز
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 باردار تحت پوشش  مرکز ردیف

 

مادران شیرده تحت 

 پوشش

 

 

 

تعداد مادر باردار با وزن 

 گیری مطلوب

تعداد نوزاد با 

وزن تولد کمتر از 

 گرم 2911

0 
 1 1 7 1 0الوند 

. 
 1 1 0 1 .الوند 

3 
 1 1 1 0 3الوند 

0 
 0 3 .0 0 0مهرگان 
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 1 1 0 1 .مهرگان 
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 1 0 . 0 0محمدیه 

5 
 1 1 0 1 .محمدیه 

5 
 1 0 0 0 شریفیه
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 1 1 3 1 بیدستان

01 
 0 0 07 5 نصرت آباد

00 
 1 1 . 1 پیریوسفیان

0. 
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 1 1 0 1 باورس

00 
 . 1 70 00 شهرستان

 

 

 

 



 از دریافت سبد غذایی به تفکیک مراکز درصد مادران باردار با وزن گیری مطلوب پس

 

 گرم در برنامه حمایتی مادران به تفکیک مراکز 711.درصد وزن زمان تولد نوزادان کمتر از 

 نقاط قوت:

  گرم 711.کاهش شاخص شهرستانی تولد نوزاد با وزن کمتر از 

  افزایش شاخص شهرستانی کودکان بهبود یافته 

  مادران و کودکان تحت پوشش توسط کارشناسان تغذیهمشاوره تغذیه و آموزش به کلیه 

 نقاط ضعف:

  پایین بودن شاخص وزن گیری مطلوب مادران باردار 

 کاهش ظرفیت شهرستان در برنامه و کاهش تعداد کودکان تحت پوشش و افزایش تعداد پشت نوبتی ها 
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  توسط پزشکان مراکز عدم مراقبت ماهانه کودکان توسط مراقبین سالمت و عدم ویزیت فصلی کودکان

 بهداشت

 مداخالت:

  پایش رشد کودکان تحت پوشش برنامه حمایتی مشارکتی هرماه توسط مراقبین سالمت به تفکیک بلوک

 انجام و هر سه ماه جهت ویزیت این کودکان به پزشک ارجاع دهند.

 مت توسط آموزش مراقبین سالی توسط مراقبین سالمت مطالعه شود ودستورالعمل جدید برنامه حمایت

 کارشناس تغذیه انجام گردد

 جهت مادران این ماهانه و منظم پیگیری ، غذایی برنامه ارائه و پوشش تحت باردار مادران به تغذیه مشاوره 

 حمایتی های بسته دریافت جهت کودکان این مادران تغذیه ومعرفی انکارشناس توسط مناسب وزنگیری

 کمبود یدبرنامه : پیشگیری از اختالالت ناشی از 

 هدف:

 اطمینان از کفایت دریافت ید در جامعه و  کاهش شیوع گواتر .0

خانوار تحت  %01ید سنجی نمک مصرفی خانوار توسط مراقبین سالمت. سالی یکبار )در مناطق شهری  ..

 خانوار( %011پوشش هر مراقب سالمت/ در مناطق روستایی 

 پوششدرصدی نمک ید دار در خانو ارهای تحت  11پوشش حداقل  .3

 درصد یدسنجی نمک مصرفی خانوار های شهری و روستایی

 درصد یدسنجی تعداد خانوار یدسنجی شده تعداد خانوار نام پایگاه ردیف

 01.10 057 05.3 الوند یک 0

 5.70 011 .051 3پایگاه  .

 53.. 030 0510 فارابی 3

 1.53 301 3.00 الوند دو 0

 5.50 70. 505. پایگاه خطمی 7

 00.00 353 3031 الوند سه 0

 .5.5 000 0033 پایگاه توحید 5

 1 1 1 محمدیه یک 5



 

 

 

 1.13 370 3730 5پایگاه  1

 0.53 310 7511 محمدیه دو 01

 51.. 15 3310 5پایگاه  00

 01.75 707 7070 مهرگان یک .0

 01.10 077 0730 پایگاه غیر ضمیمه مهرگان یک 03

 00.70 003 73.0 مهرگان دو 00

 1..01 301 3310 نصرت آباد 07

 1.10 013 0135 پایگاه رجایی 00

 011.11 550 550 آباد حسن 05

 1.50 .00 .077 شریفیه 05

 01.10 31. 10.. پایگاه حاشیه شریفیه 01

 0.03 053 5.0. بیدستان 1.

 5..01 007 0015 پایگاه حاشیه بیدستان 0.

 5.50 050 0.3. 1پایگاه  ..

 011.11 0.00 0.00 پیریوسفیانخ ب  3.

 011.11 155 155 کمال آباد 0.

 011.11 517 517 خ ب باورس 7.

 011.11 005 005 ورس 0.

 011.11 000 000 شترک 5.

 011.11 0055 0055 حصار خروان 5.

 011.11 .005 .005 روستایی(( شهرستان 1.

 5.55 0.17 50551 شهرستان) شهری( 31



 ید دار در خانوارهای روستایی درصد مصرف نمک

 

 

 درصد مصرف نمک ید دار در خانوارهای شهری
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 نقاط قوت:

 اجرای کامل یدسنجی در مناطق روستایی 

  اجرای برنامه ید سنجی خانوارها با وجود شرایط کرونا و انجام واکسیناسیون 

 ( 15حفظ پوشش مصرف نمک ید دار در خانوارها  )درصد 

 نقاط ضعف: 

  درصد  یدسنجی در مراکز و پایگاه های شهری 01اجرای کامل عدم 

 مداخالت:

  درصد خانوار ها با استفاده از روش های فراخوان،یدسنجی در مدارس، استفاده از  01یدسنجی نمک مصرفی

 ظرفیت داوطلبین سالمت و ... برنامه ریزی و انجام گردد

 

 سنی مختلفبرنامه:پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در گروه های 

 هدف:

 و پیشگیری روشهای و  چاقی عوارض و علل زمینه در ها کودکان ونوجوانان، خانواده آگاهی سطح افزایش 

  فعالیت فیزیکی عادات تغذیه ای و،  زندگی شیوه صحیح عادات آن، کنترل

 چاقی و وزن اضافه کنترل و پیشگیری زمینه در ها خانوادهکودکان ونوجوانان،  عملکرد بهبود  

 دارند بدنی فعالیت روز در دقیقه 01 حداقل که نوجوانانی و کودکان درصد افزایش  

     پایـه هـای اول    %011غربالگری تغذیه و پایش رشد پیش دبستانی های تحت پوشـش طـرح سـنجش و– 

 هفتم و دهم  –چهارم 

  درصد نوجوانان چاق و اضافه وزن توسط کارشناس تغذیه011مشاوره تغذیه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درصد چاقی و اضافه وزن نوجوانان به تفکیک مراکز

 نمودار تن سنجی نوجوانان شهرستان
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 درصد اضافه وزن و چاقی جوانان به تفکیک مراکز

 

جوانان شهرستانتن سنجی نمودار    
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 درصد اضافه وزن و چاقی میانساالن به تفکیک مراکز

 

شهرستان میانساالنتن سنجی نمودار   
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 درصد اضافه وزن و چاقی سالمندان به تفکیک مراکز

 

شهرستان تن سنجی سالمنداننمودار   
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سال به تفکیک مراکز 7درصد اضافه وزن و چاقی افراد باالی    

 

 

شهرستان سال 7تن سنجی افراد باالی نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط  قوت:
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چاق

18/4



 11و چاقی در نوجوانان و سالمندان نسبت به سال  کاهش شاخص اضافه وزن 

  11ثابت بودن چاقی و اضافه وزن در میانساالن نسبت به سال 

 نقاط ضعف:

  11افزایش شاخص اضافه وزن و چاقی در جوانان نسبت به سال 

 مداخالت:

  اجرای برنامه های مداخله ای از جمله برگزاری جلسات آموزشی با موضوع پیشگیری از اضافه وزن و چاقی 

  مشاوره تغذیه به کلیه افراد مبتال به چاقی و پیگیری فعال توسط مراقبین سالمت و کارشناسان تغذیه و ارجاع

 به پزشک جهت بررسی های آزمایشگاه

 

 ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی

سامانه سیب –درصد الگوی نامطلوب مصرف نمک به تفکیک مراکز   
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سامانه سیب –درصد الگوی نامطلوب مصرف لبنیات به تفکیک مراکز   

 

 

 

سامانه سیب -درصد الگوی نامطلوب مصرف سبزی به تفکیک مراکز  
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سامانه سیب -درصد الگوی نامطلوب مصرف میوه به تفکیک مراکز  

 

 

 

 

سامانه سیب -الگوی نامطلوب مصرف روغن به تفکیک مراکزدرصد   
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 نقاط قوت:

 .درصد الگوی مصرف نمک و روغن استخراج شده از سامانه سیب نسبت به استان مطلوب می باشد 

 نقاط ضعف:

 .درصد الگوی مصرف میوه، سبزی و لبنیات استخراج شده از سامانه سیب نسبت به استان نامطلوب می باشد 

 مداخالت:

  اصالح الگوی مصرف خانوار توسط اجرای برنامه های مداخله ای از جمله برگزاری جلسات آموزشی با موضوع

  پزشکان و کارشناسان تغذیه -مراقبین سالمت

 بیماریهای واگیر:

 برنامه سل  .1

 اهمیت برنامه :

سایر بیماریهای تنفسی دارد و امکان  توجه به اینکه سل یکی از بیماریهای واگیر تنفسی هست ، تشابه زیادی بابا 

اشتباه در تشخیص هم زیاد هست لذا همه سیستم بهداشت و درمان باید نگاه تشخیص سل هم داشته باشند تا بتوان 

سرفه های مزمن خلط دار را مظنون شد و جهت نمونه گیری خلط ارجاع نمود تا بتوان با تشخیص زودرس بیماران از 

 عه پیشگیری کرد.گسترش سل ریوی در جام

 اهداف برنامه :

 هفته  2بیماریابی و نمونه گیری  از همه افراد عالمتدار با سرفه بیش از -

 تشخیص زودرس بیماری و درمان بموقع-

 پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران با تشخیص زودرس و شروع درمان  -

 ماهه بیماران  6نظارت بر درمان داتس -

 رمان با نمونه گیری طبق پروتکل پایش بیماری حین د-

 درمان همه موارد سل ریوی اسمیر منفی  -

 درمان همه موارد سل خارج ریوی طبق دستور متخصص   -



 جام پذیرفته:فعالیت های ان

 مورد نمونه خلط از افراد مشکوک در سطح شهرستان  133 انجام-

 تومانی به کارشناسان مربوطه 311111پرداخت پاداش و  1مورد سل ریوی اسمیر مثبت توسط مرکز الوند  1تشخیص -

مورد سل ریوی  3مورد سل ریوی اسمیر + ،  2مورد سل در شهرستان)  11تشخیص و تحت درمان قرار گرفتن -

 مورد سل خارج ریوی ( ۸،  -اسمیر 

 مورد سل نهفته با ایزونیازید ۷تحت پروفیالکسی قرار دادن -

 نفر از بیماران دیالیزی خزانه  2۸انجام تست توبرکولین -

 نفر از اطرافیان بیماران تحت درمان ، بیماریابی سل نهفته از گروههای هدف ۸۵بررسی -

 پیگیری و درخواست و دریافت داروهای سل از معاونت بهداشتی -

 ماهه به مراکز  6ارسال پس خوراند  -

 ایگاهها و خانه های بهداشت تحت پوششپایش برنامه در کلیه مراکز ، پ-

 شاخصها:

شهرستان البرز 1011ماهه اول سال  6گزارش   

 

 رديف
شماره سل بيماران داراي 

 انديكاسيون اجراي داتس

تعداد روزهاي نيازمند داتس 

 0011ماهه اول سال 6در

تعداد روزهاي دريافت داتس 

  0011ماهه اول سال 6در 

درصد 

پوشش 

 داتس

 

0 9990 086 086 011 

 

2 9999 086 086 011 

 

3 2 55 55 011 

 

0 3 03 03 011 

 

5 0 09 09 011 

 

6 5 09 09 011 

 

9 6 06 06 011 

 

 011 602 602 نفر( 9تعداد کل بيماران ) جمع كل

 

      

   

 شهرستان البرز 1011ماهه دوم سال  6گزارش 

  

 

 رديف
شماره سل بيماران داراي 

 اجراي داتسانديكاسيون 
 0011ماهه دوم سال 6تعداد روزهاي نيازمند داتس در

تعداد 

روزهاي 

دريافت داتس 

ماهه 6در 

دوم سال 

درصد 

پوشش 

 داتس



0011  

 

0 9992 099 099 011 

 

2 9990 026 026 011 

 

3 9999 099 099 011 

 

0 2 51 51 011 

 

5 3 099 099 011 

 

6 0 099 099 011 

 

9 5 099 099 011 

 

8 6 099 099 011 

 

9 8 026 026 011 

 

01 9 96 96 011 

 

00 01 50 50 011 

 

02 00 29 29 011 

 

03 02 09 09 011 

 

 011 0552 0552 نفر( 03تعداد کل بيماران ) جمع كل

 

 1011خوراند نمونه گیری ،خلط به تفکیک مراکز شبکه و بهداشت و درمان شهرستان البرز در سال جدول پس 

 

 جمعیت نام مرکز

 خلط نمونه تعداد حداقل

 سال در( نفر به) 

 خلط نمونه تعداد

   شده گرفته

تحقق از حد   درصد

  خلط انتظار

تعداد شناسایی مورد 

 مثبت جدید

  0  7.7 01 051 07105 0مرکز الوند

 1 3.1 3 50 01050 .مرکز الوند

 1 5.1 0 05 00500 3مرکز الوند

 1 3.7 0 003 5.01. 0مرکز محمدیه

 1 5.0 01 ..0 31000 .مرکز محمدیه

 1 03.1 00 007 5110. 0مرکز مهرگان

 1 0.7 0 00 07.70 .مرکزمهرگان

 1 30.0 1. 10 110.. مرکزشریفیه

 1 1.0. 0. 50 .100. مرکزبیدستان

 1 0.3 7 51 .0151 مرکزنصرت آباد

 1 1.3 3 .3 5107 مرکزپیریوسفیان

 1 7 0 1. .701 مرکزحصار

 1 00.5 . 05 0313 مرکزباورس

   05 - - ستاد شبکه

 0 0..0 030 0171 .0010. جمع شهرستان



 

برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ) سرخک و سرخجه ، فلج شل حاد  .2

 ،دیفتری ، سیاه سرفه (

 اهمیت برنامه:

این معنی که هیچ موردی از ابتالی بومی به این هدف از نظام مراقبت بیماریها، دستیابی به حذف بیماریها می باشد به 

 بیماریها در کشور روی ندهد ) به غیر از موارد وارده به کشور (

 اهداف برنامه:

 انجام واکسیناسیون روتین کودکان جهت رسیدن به پوشش حداکثری و پیشگیری از بروز بیماریها -1

ارستان و مطبهای خصوصی جهت شناسائی موارد مظنون به درمانی  ، بیم -مراقبت فعال در سطح مراکز بهداشتی  -2

 بیماری طبق تعاریف استاندارد

 در صد هزار نفر جمعیت 0تهیه نمونه سرخک و سرخجه  به تعداد  -3

 نفر در ده هزار تولد زنده 2تهیه نمونه سرخجه مادرزادی به تعداد -0

 سال  1۸جمعیت زیر مورد در صد هزار نفر  2تهیه نمونه فلج شل حاد به تعداد -۸

 ارسال گزارش هفتگی و گزارش ماهیانه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به معاونت بهداشتی-6

 فعالیتهای انجام شده:

 1011مورد مشکوک به سرخک و سرخجه در سال  1۷جهت نمونه گیری  از 1هماهنگی با آزمایشگاه الوند -1

رازی +  1مرکز طبی + 2بیمارستان قدس+3حاد بستری در بیمارستان  )مورد مظنون به فلج شل  ۷نمونه گیری از  -2

 هفده شهریور رشت(1

 مهرگان ( 1بیمارستان قدس + 3مورد مظنون به سیاه سرفه )  0نمونه گیری از -3

 گزارش تلفنی موارد نمونه گیری به معاونت بهداشتی-0



 و ثبت نمونه ها در پورتال  تکمیل فرم ارسال نمونه و فرم بررسی موارد مظنون بیماریها-۸

 پیگیری و دریافت  جواب نمونه های ارسالی  از سامانه و ثبت جواب در پورتال  -6

 هماهنگی با مراکز جهت ثبت نمونه در سامانه سیب پس از دریافت جواب -۷

ک به فلج شل نفر از موارد مشکو 3پیگیری موارد مظنون به فلج شل و ارسال جواب وضعیت بیمار به معاونت )  -۵

 مشمول نمونه گیری از اطرافیان بیمار شدند.(

 

 0011 و 55جدول مقایسه ای نمونه گیری در سال 

 1011سال  55سال  تعداد نمونه گیری

 01 9 سرخک و سرخجه

 1 0 فلج شل حاد

 0 9 سیاه سرفه

 نام واحد

 شهرستان البرزبه تفکیک واحدهای تابعه در  0011جدول پوشش واکسیناسیون روتین 

BCG Panta3 MMR1 MMR2 

واج

 د

تزر

 یق

درصد 

 پوشش

واج

 د

تزر

 یق

درصد 

 پوشش

واج

 د

تزر

 یق

درصد 

 پوشش

واج

 د

تزر

 یق

درصد 

 پوشش

 191. 111 111 11191 111 111 91.. 111 151 93.. 133 131 ضمیمه 1الوند

 11195 211 ..1 591. 111 115 .59. 111 111 11191 1.5 1.3 پایگاه فارابی

 95.. 1.1 1.1 11393 211 .21 11191 211 211 11191 1.1 1.1 3پایگاه 

 93.. 511 511 .9.. .51 551 91.. 521 531 11192 ..1 ..1 1کل مرکزالوند

 591. .. 2. .9.. 5. 1. .59. .1 11 11191 51 51 ضمیمه 2الوند

 .19. 151 155 11291 111 111 .39. 121 .12 11191 .11 .11 خطمی

 11295 31 32 191. 33 31 191. .2 31 191. .3 .3 شهرداری

 92.. 211 .21 11191 215 211 .19. .21 231 91.. 211 215 2کل مرکز الوند

 11391 113 111 11591 111 .11 195. 111 121 191. .12 132 ضمیمه 3الوند



 191. .1 51 91.. 51 51 11191 51 51 .1119 53 52 توحید

 11193 111 151 11391 111 .15 93.. 111 111 91.. 1.1 1.1 3کل مرکز الوند

 1محمدیه 

 ضمیمه
211 212 ..92 21. 252 11192 251 212 1159. 25. 211 11293 

 595. 121 132 392. 111 .11 92.. 121 125 11191 115 111 1پایگاه 

کل مرکز 

 1محمدیه
31. 311 ..91 311 311 11195 315 3.2 1119. 3.1 3.1 11191 

 193. .21 221 .59. 213 212 91.. 211 211 91.. 211 212 ضمیمه 2محمدیه

 191. 121 121 11191 .12 .12 91.. 121 .12 11191 111 111 .پایگاه

کل مرکز 

 2محمدیه
351 355 ..91 333 321 ..92 311 332 .191 351 312 .191 

 191. .23 211 191. 215 221 95.. 213 211 91.. .22 231 ضمیمه 1مهرگان

پایگاه یک 

 1مهرگان
1.1 1.1 ..91 1.. 1.1 ..95 211 211 11191 212 21. ..91 

کل مرکز 

 1مهرگان
121 123 ..93 112 111 ..95 121 115 ..9. 15. 111 .191 

 193. 211 221 191. 222 231 .19. 221 232 11291 232 221 2مهرگان

 191. 211 211 193. .21 221 91.. 1.5 ..1 11191 .11 .11 شریفیه ضمیمه

 193. 5. 111 191. 5. 1. .29. 111 112 11391 122 .11 شریفیه حاشیه

کل مرکز 

 شریفیه
2.1 311 11193 311 2.. .193 31. 313 .593 315 2.. .19. 

 191. .. 111 193. 5. 111 11291 113 111 191. 111 111 بیدستان ضمیمه

 11191 51 11 11291 .1 .1 91.. .3 11 11195 .1 11 حاشیه بیدستان

 11191 15 13 11191 15 15 93.. .5 .5 11191 51 51  .پایگاه 

کل مرکز 

 بیدستان
211 211 11191 211 211 ..91 1.1 1.. .59. 1.1 1.3 11191 

 11292 112 .13 11191 133 121 11191 131 135 11295 111 151 نصرت آباد

 .9.. 12 1. 11291 15 13 191. 1. .. 11191 .. .. پایگاه رجایی

 11191 13 13 .19. 31 32 11191 21 25 .1139 11 31 حسن آباد

کل مرکز 

 نصرت آباد
2.2 2.1 11392 21. 21. ..91 232 23. 11391 213 251 .191 

 11391 5. 2. 11191 11 11 292. .5 11 192. 11 12 پیریوسفیان

 .19. 15 11 11391 31 33 191. .2 .2 11293 15 11 کمال آباد

کل مرکز 

 پیریوسفیان
111 115 ..91 .3 .1 .395 111 115 11191 12. 131 11191 



 11391 33 32 191. 32 33 191. 33 31 11191 .3 .3 باورس

 5191 1 2 15191 3 2 31191 3 1 11191 2 2 ورس

 11191 11 11 393. 11 15 11191 15 11 11191 12 12 شترک

کل مرکز 

 باورس
52 52 11191 1. 51 11191 51 1. ..91 1. 1. 11191 

 11191 11 11 11292 11 11 191. 35 31 11291 .3 .3 حصار

 شهرستان

331

1 

331

5 
11191 

321

. 

311

3 
..91 

32.

1 

321

1 
..92 

311

1 

331

1 
..91 
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 .زنجیره سرد و برنامه توزیع واکسن6

 اهمیت برنامه :

هزینه اندک ازبیماریهای عفونی خطرناک و واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن می توان با 

پرهزینه پیشگیری نمود . برای حفظ اثربخشی واکسنها مهم ترین بخش حفظ زنجیره سرد و نگهداری واکسن در دمای 

درجه ( از زمان تولید تا تزریق می باشد و عدم رعایت این مورد عالوه بر کاهش اثر بخشی واکسن منجر .-5مطلوب )

 نیز می گردد. به افزایش عوارض

 اهداف برنامه:

 کنترل تجهیزات زنجیره سرد در مراکز و محل تزریق واکسن -0

 درخواست واکسن  از معاونت بهداشتی طبق نیاز مراکز -.

 توزیع به موقع واکسنها در مراکز  و حفظ اثر بخشی آنها -3

 

 :فعالیتهای انجام شده

 در سامانه 0ستاد و مانیتورینگ هفتگی سردخانه الوند کنترل دما و چارت روزانه یخچال های نگهداری واکسن در -1

 ارسال درخواست واکسن روتین ماهیانه شهرستان به معاونت در ابتدای هر ماه و واکسن کرونا طبق نیاز  -.



 VSSMثبت درخواست ماهیانه واکسن شهرستان در سامانه -3

 دپو در سردخانه تحویل واکسن از معاونت بهداشتی ، شمارش و مطابقت با حواله و-0

حواله آنفلوانزا +   .حواله واکسن روتین +   VSSM  (00حواله واکسنهای دریافتی روتین و کرونا در سامانه  تایید-7

 حواله واکسن کرونا در طی سال(  50

 تکمیل فرم اعالم وصول ماهیانه واکسن روتین به معاونت بعد از دریافت واکسن ماهیانه-0

 اکز بهداشتی و بیمارستان رحیمیان طبق درخواست مراکز و بیمارستان توزیع واکسن در مر-5

جهت تکمیل فرم ماهیانه انبارگردانی و نیز   VSSMشمارش موجودی  واکسن شهرستان و مطابقت با سامانه  -5

 ارسال فرم انبار گردانی به معاونت بهداشتی در پایان فصل

 ونت بهداشتیمحاسبه پرت فصلی واکسن و ارسال فرم به معا -1

آنفلوانزا کره  3711هماهنگی با معاونت بهداشتی و بیمارستان رحیمیان جهت معدوم سازی واکسنهای پرت شده )-01

 (0011آسترازانکا در سال  0171ای + 

 درخواست ، دریافت و توزیع واکسن کرونا بر حسب نیاز شهرستان-00

 1011واکسنهای روتین دریافتی در سال 

 دریافتیدوز  نام واکسن

 دوز 00111 واکسن پولیو

 دوز 1011 واکسن ثالث

 دوز 0111 واکسن پنتاواالن

 دوز 9001 واکسن توام بزرگسال

 دوز 081 واکسن توام خردسال



 دوز 0011 واکسن هپاتیت

 دوز 0011 واکسن ام ام آر

 دوز 4080 واکسن پولیو تزریقی

 دوز 01 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا

 دوز 011 مننژیتواکسن 

 دوز 001 توبرکولین

 دوز 811 واکسن هاری

 دوز 00101 سرم هاری

 دوز 0041 واکسن آنفلوانزا

 

 1011واکسنهای کرونا دریافتی در سال 

 دوز دریافتی نام واکسن

 دوز 4011 1واکسن اسپوتنیک 

 دوز 4001 2واکسن اسپوتنیک 

 دوز 40141 واکسن آسترازانکا

 دوز 0011 واکسن بهارات

 دوز 8411 واکسن پاستوکوک

 دوز 0001 واکسن پاستوکوک پالس



 دوز 00881 واکسن رازی

 دوز 484114 واکسن سینوفارم

 دوز 00001 واکسن اسپایکوژن

 دوز 40011 واکسن برکت

 دوز 0011 واکسن فخرا

 :.برنامه عوارض واکسیناسیون0

 اهمیت برنامه:

واکسنهائی که در برنامه ایمن سازی استفاده می شود بسیار موثر و ایمن هستند ولی با این حال ممکن است هر  -

هر عارضه ای که بعد از تزریق واکسن رخ داده و پزشک ،  WHOواکسنی منجر به بروز عارضه گردد. طبق تعریف 

 ن سازی تلقی می گردد.خانواده یا خود فرد آن را منتسب به واکسن بداند جز عوارض ایم

 اهداف برنامه:

 .شناسائی خطاهای برنامه ایمن سازی و برنامه ریزی جهت جلوگیری از  تکرار آن-1

  .آگاه سازی جامعه و پیشگیری از اضطراب در جامعه در صورت بروز عارضه -.

 فعالیتهای انجام شده:

 دریافت گزارش ماهیانه عوارض از مراکز بهداشتی و مطبها-1

 تکمیل فرم کمیته عوارض به صورت ماهیانه-.

 ثبت عوارض در پورتال عوارض -3

 غیرفوری (  053فوری +  .عارضه واکسن روتین در پورتال  وارد شده )  057تعداد  0011در سال  



 

 .برنامه آنفلوانزا )انسان و پرندگان (9

 اهمیت برنامه:

ورادیک در انسان و پرندگان مشاهده می شود . اهمیت آنفلوانزا در بیماری آنفلوانزا به شکل پاندمیک ، آندمیک و اسپ-

 سرعت انتشار همه گیری ،وسعت و تعداد مبتالیان و شدت عوارض آن می باشد.  

 اهداف برنامه:

 مراقبت و جمع آوری اطالعات در خصوص موارد مشکوک آنفلوانزا انسانی و پرندگان-0

 زنان باردار ، بیماران خاص ،سالمندان و ...(واکسیناسیون گروههای در معرض خطر ) -.

 توزیع دارو جهت درمان موارد مثبت طبق دستورالعملها -3

 : فعالیتهای انجام شده

 (0011مورد در سال  005مراقبت روزانه موارد مشکوک به آنفلوانزا توسط پزشک در پایگاه دیده وری شریفیه ) -1

 بر اساس موارد ثبت شده در شریفیه "فلوانزا مراقبت بیماری آن "ثبت روزانه سامانه -.

زن( در سامانه ثبت گردیدو طبق نامه  .00مرد+.01مورد مشکوک ) 00.تعداد  0011از ابتدای سال تا پایان آذر 

وارد می  "سامانه نظام مراقبت سندرمیک "معاونت بهداشتی از دی ماه موارد مشکوک توسط پزشک پایگاه دیده ور در 

 شود.

 و گزارش گیری از سامانه سندرمیک  نظارت-3

 مورد مشکوک توسط پزشک شریفیه در این سامانه وارد شده است. 001تا پایان سال تعداد  0011از دی ماه 

 واکسن( 0031توزیع واکسن آنفلوانزا دریافتی از معاونت جهت گروههای هدف طبق اعالم معاونت بهداشتی )-0



آنفلوانزا به علت تغییر سوشهای ویروس از چرخه مصرف خارج و جهت  واکسن 3711تعداد  0011در طی سال -7

 .معدوم سازی تحویل بیمارستان رحیمیان گردید

 :.برنامه کرونا 6

 اهمیت برنامه:

و انتشار سریع آن به دیگر کشورها و ایران سیستم بهداشتی و درمانی را با  101.در سال  وقوع پاندمی کرونا در چین-

زیادی مواجه نمود و توان و امکانات سیستم بهداشتی معطوف به مراقبت و کنترل این بیماری چاشها و مشکالت 

 تا بتوان تا حد ممکن ازخسارتهای جانی و مالی این ویروس منحوس بکاهد. گردید.

 اهداف برنامه:

 و قرنطینه آنان بیماریابی جهت شناسائی سریع موارد مثبت و جداسازی مبتالیان-0

 موقع بیماران جهت کاهش عوارض  و پیشگیری از ناتوانی و فوت بیماراندرمان به -.

 و کاهش موارد بستری و مرگ و میر  واکسیناسیون جمعیت هدف جهت ایجاد ایمنی در جامعه-3

 : فعالیتهای انجام شده

 و استخراج موارد مثبت به صورت روزانه  HISدریافت موارد نمونه گیری از سامانه -0

 ب نمونه گیری بخش خصوصی و استخراج موارد مثبتدریافت جوا-.

بیمار  0.055تهیه اکسل اسامی موارد مثبت به صورت روزانه واعالم اسامی به مراقبین جهت پیگیری بیماران ) -3

 ( 0011مثبت بستری و سرپائی در سال

 (0011در سال  مورد مثبت 1330ثبت موارد مثبت رپید تست در فرم اکسل و ارسال به مراقبین سالمت )-0

 ارسال موارد مثبت روزانه کرونا به مدیر شبکه ،رئیس مرکز بهداشت و همکاران واحد-7

 ارسال موارد نمونه گیری روزانه و موارد مثبت روزانه به همکاران معاونت بهداشتی ) پیام واتساپ (-0



( و پیگیری 0011مار منفی در سال بی .70بیمار مثبت و  11..ثبت اطالعات بیماران بستری در پورتال کرونا ) -5

 بیمار جهت ثبت پیامد بیماری )ترخیص/فوت (

 .پیگیری تلفنی بیماران مثبت بستری جهت بیماری زمینه ای و تائید آدرس بیمار-5

 و پیگیری موارد "مراقبت و نمونه گیری از مسافرین مشکوک ورودی مرز"ویرایش پورتال  -5

تان البرز موارد ساکن کرج در پورتال این شهرستان وارد می شود که نیاز به پیگیری به علت تشابه نام شهرستان با اس

 (0011نفر در سال  001تلفنی و اصالح آدرس دارند )

 استخراج آمار مواجهه هفتگی  کرونا و ارسال به معاونت-1

 مه معاونت نیاز به ارسال آمار نیست.مورد آمار ارسال شد و از این تاریخ طبق نا 5.از ابتدای سال تا پایان شهریور تعداد 

 مورد در سال( 01استخراج اسامی اتباع که جهت کرونا نمونه گیری شده و ارسال گزارش هفتگی )-01

پیگیری موارد فوت به علت کرونا و تماس تلفنی با خانواده بیمار جهت تکمیل اطالعات بیمار و تهیه پاور جهت -00

 ( 0011ال مورد در س .0کمیته مورتالیتی ) 

دریافت روزانه لیست مراجعین بیمارستان رحیمیان و ارسال به همکاران بیماریها )واگیر و غیر واگیر( جهت ثبت در -.0

آذر/موسوی ( از  5مورد تا  37سامانه سیب  و تکمیل فرم اکسل جهت ارسال به معاونت به عنوان رابط بیمارستان  ) 

 ز به ثبت نیست.این تاریخ به بعد طبق نظر معاونت نیا

 تیر  تا پایان سال(  5.مورد از  37استخراج شاخصهای تحلیل هفتگی کرونا و ارسال به معاونت ) -03

 0.استخراج پوشش هفتگی واکسن کرونا بر اساس پایگاهها و مراکز تحت پوشش و ارسال به معاونت بهداشتی ) -00

 آبان تا پایان سال ( 5مورد از 

 VSSMدرخواست واکسن کرونا ، نظارت بر توزیع واکسن و ثبت موارد ارسالی در -07

 برنامه پیشگیری از بیماری های منتقله از آب و غذا و انگلی روده ای7.

 اهمیت برنامه :



مت الالش برای تهیه غذا اهمیتی دو چندان دارد. مسئولیت مهم دولتها تأمین سچمت آب و غذا در کنار التأمین س

م بوده و هر بخش ادن آن همکاری بین بخشی وسیعی الززرعه تا سفره است و برای عملی کرنجیره غذایی از مز

سترش گیل متعدد بیماری های منتقله از غذا و آب امروزه در دنیا رو به البدرستی انجام دهد. به د وظایف خود را باید

ء و مرگ و میر تعداد قابل توجهی از مردم می شود، حتی در کشورهای توسعه یافته هر الاست و همه ساله موجب ابت

شوند.لذا توجه خاص بهداشتی در این زمینه را می  مبتالغذا آب و  مردم به بیماری های منتقله از% 31سال بیشتر از 

 می طلبد.

  

 اهداف برنامه :

درصد موارد بیماری های منتقله از آب و  011صول بررسی در بهبود ارتقا سیستم گزارش دهی به موقع و رعایت ا-0

 ی تابعه شهرستان(غذا با تاکید بر طغیان ها) درکلیه واحد ها 

 بهبود روند نمونه گیری از افراد دارای عالئم اسهالی با الویت التور در فصول گرم سال-.

توسط کلیه  )انواع اسهال خونی،تیفوئید ، بوتولیسم و.....(بهبود روند گزارش دهی بیماریهای منتقله از آب و غذا مانند: -3

 مراکز دولتی و خصوصی

 درصدی موارد و ثبت معاینات در سامانه سیب 011بهبود روند معاینات پدیکلوزیس مدارس و درمان -0

 صورت پذیرفته:فعالیت های 

های عملی در جهت ارتقاء کیفی و اثر گزارش عملکرد و تحلیل وضعیت برنامه ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد  -0

 بخشی برنامه ها 

نمونه برداری  -دیسانتری -آمار پدیکلوزیس) بررسی و تحلیل آمارهای ارسالی واحدهای تابعه بصورت ماهانه شامل -.

 ( ...تیفوئیدو –عملکرد سه ماهه التور  -التور

به همکاران در صورت  الزمهای  پسخوراندو ارائه  و ثبت موارد در پورتال وزارت یگیری طغیان های گزارش شدهپ -3

  جهت گزارش به موقع و تکمیل صحیح فرم مربوطه نیاز

وپیگیری اقدامات  معاونت بهداشتیگزارش فوری بیماریهای مشمول گزارش تلفنی به کارشناس مربوط در -0

 درخواستی 



انجام صحیح برنامه و ارائه پیشنهادات درگزارش  نظرنظارت وبازدید از واحد های تابعه به منظور اطمینان یافتن از -7

 ( پایش در اسرع وقت جهت رفع نقاط قوت

 ارسال پسخوراند فصلی به تفکیک واحدهای تابعه جهت ارتقا شاخص های برنامه -0

 مورد اسهالی از کلیه مراکز تابعه دولتی و خصوصی  150.گزارش و ثبت  -5

 بیمار مراجعه کننده اسهالی توسط مراکز .10شناسایی و نمونه گیری التور از  -5

در روستاها انجام شده  %35در شهرها و  %03سال همچنین  .باالی  % 13سال و .نمونه گیری التور زیر  5% -1

 است.

 توسط سایر مراکز تابعه انجام شده است. %10.5نمونه گیری التور توسط بیمارستان رحیمیان و   % 7.3 -01

 از موارد ملیت ایرانی داشته اند. % 10.1ونه گیری از اتباع افغانی و موارد نم 7.0 -00

 مورد طغیان منتقله از آب وغذا وثبت در پورتال وزارت 05شناسایی و گزارش و بررسی  -.0

 مورد اسهال خونی توسط پزشکان مراکز و بیمارستانها و ثبت پورتال  0شناسایی و گزارش  -03

 د مظنون به بوتولیسم توسط بیمارستان و بررسی آن که منفی گردید.مور 0شناسایی و گزارش  -00

 و تکمیل فرم بررسی و ثبت پورتال و درمان آن Aمورد هپاتیت  0شناسایی و گزارش  -07

بیمار مبتال به پدیکلوزیس و درمان آنها و ثبت  110.نفر و شناسایی  01070انجام غربالگری و معاینه پدیکلوزیس -00

 وزارت.در پورتال 

 عدد شامپو پرمترین جهت درمان بیماران مبتال به پدیکلوزیس.  075.مصرف  -05

 . برنامه بیماریهای  قابل انتقال بین انسان و حیوان :0

 اهمیت برنامه :

زئونوزها یا بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان از هر دو جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی از اهمیت ویژه های 

خوردارند . در بسیاری از کشورهای جهان تلفات و خسارات سنگینی ناشی از این بیماری ها ایجاد می شود. بر

به علت پیچیدگی اکولوژی زئونوزها، نظارت در  که شده شایع جدید عفونی یهای بیمار از بسیاری اخیر سال 31 طی

میزبانان طبیعی ممکن است خالی از اشکال نبوده و بررسیهای موفقیت آمیز به همکاری همه جانبه اکولوژیست ها، 

 جانور شناسان، پرنده شناسان و حشره شناسان همراه با دامپزشکان، میکروبیولوژیستها و اپیدمیولوژیستها نیاز دارد.

 ه بطور کلی شامل برنامه های ذیل می باشد:برنام



 گزیدگی حیوان و هاری بیماری با مبارزه برنامه     .0

 دهنده خونریزی تب با مبارزه برنامه     ..

 هاری با مبارزه برنامه     .3

 زخم سیاه با مبارزه برنامه     .0

 هیداتیت کیست با مبارزه برنامه     .7

 اییاحش و پوستی لشمانیوز با مبارزه برنامه     .0

 گاوی جنون با مبارزه برنامه     .5

 مالت تب با مبارزه برنامه     .5

 راجعه تب با مبارزه برنامه     .1

 دانگ تب با مبارزه برنامه .01

 مشه مشه با مبارزه برنامه .00

 توالرمی با مبارزه برنامه ..0

 کاالازار با مبارزه برنامه .03

 زبا لپتو اسپیرو .برنامه مبارزه00

 اهداف برنامه :

 بیماری هاری مرگ درصدی موارد حیوان گزیدگی جهت پیشگیری از 011واکسیناسیون -0

 شناسایی و تشخیص زودرس بیماری های تب مالت، تب کریمه کنگو، کیست هیداتیک و..... -.

 درمان به موقع پیشگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری های زئونوز از طریق واکسیناسیون و-3

 جام پذیرفته:فعالیت های ان

 ساعته 0.نوبتی موارد حیوان گزیدگی در اسرع وقت بصورت  3واکسیناسیون  -

آموزش چهره به چهره وارسال پیام های آموزشی در کانال های فضای مجازی جهت ارتقاء آگاهی عموم  -

 مردم در مواجهه با بیماریهای مذکور

 دامپزشکی و ادارات مرتبطبرگزاری کمیته زئونوزها  با  -



 ثبت اطالعات بیماران در پورتال وزارت جهت انجام تجزیه و تحلیل وضعیت شهرستان -

 درخواست واکسن و سرم هاری مورد نیاز شهرستان از معاونت بهداشتی -

 بیماریابی تب مالت در گاوداریهای سطح شهرستان و ارسال اطالعات به معاونت بهداشتی -

موقع بیماران مذکور و ارجاع بیماران ساکن سایر شهرستان ها از طریق مکاتبه اداری  پیگیری جهت درمان به -

 جهت شروع درمان و پیگیری روند آن

 اطالع رسانی هفته جهانی زئونوزها و روز جهانی هاری به واحدهای تابعه و فرمانداری -

 ارسال پسخوراند مرتبط به دامپزشکی ومعاونت بهداشتی -

 و بیمارستان رحیمیان. ها از مراکز درمانی بخش خصوصیگزارش بیماریدریافت  -

 واحد سرم هاری 07111دز واکسن هاری به موارد حیوان گزیده و  0713تزریق  -

 مورد تب مالت و تکمیل فرم بررسی و ثبت پورتال وزارت و پیگیری تا بهبودی کامل. 00شناسایی و گزارش  -

 و تکمیل فرم بررسی و ثبت پورتال وزارت و پیگیری تا بهبودی  مورد کیست هیداتیک 3شناسایی و گزارش  -

ساعت آنکالی جهت واکسیناسیون موارد حیوان گزیدگی در هر ساعت  0351روز کشیک هاری و  307انجام  -

 .شبانه روز توسط همکاران ستادی 

موارد حیوان  مورد حیوان گزیدگی در پورتال وزارت و پیگیری جهت انجام بموقع نوبتهای بعدی 710ثبت  -

 گزیده.

 .برنامه ایمن سازی5

 اهمیت برنامه:

 الیانه از مرگ واکسیناسیون از موثرترین مداخالت بهداشتی درمانی شناخته شده ارتقای سالمت کودکان است و س     

بیماری هدف    1. با کمک واکسیناسیون توانستیم بر سال در دنیا جلوگیری می کند 7میلیون کودک زیر  7..     

. نقش ری نماییم بیماریهای واگیر که معضل بهداشتی در سالهای قبل بود فائق آییم و از مرگ باالی کودکان پیشگی

اکسیناسیون سراسری واکسیناسیون در این پاندمی اخیر کرونا نیز پر رنگ تر دیده شد و برکسی پوشیده نیست که با و

بکاهیم. لی توانستیم بیماری کرونا را کنترل نماییم و از شدت موارد بستری و مرگم  



 

:1011اهداف برنامه در سال   

سال تا پایان سال 5دی کودکان زیر واکسیناسیون صد درص  

یشگیری از بیماریهای واگیردار قابل پیشگیری با واکسنپ   

واکسیناسیون سربازان نظام و ظیفه و گروههای خاص   

 جام پذیرفته:فعالیت های ان

 سال از سامانه سیب  5پیگیری موارد تاخیری زیر  -

 ارائه پسخوراند ماهانه و فصلی از درصد پوشش واکسیناسیون به تفکیک واحدهای تابعه -

 پایش حضوری از واحدهای تابعه بصورت روتین -

 مکاتبه با دادگستری جهت موارد عدم تمایل به تزریق واکسن -

 اخیری واکسیناسیون کرونا در نوبت های دوم و سومپیگیری موارد ت -

 دز واکسن روتین به کودکان 00111تزریق  -

 دز واکسن هاری به موارد حیوان گزیده 0713تزریق  -

 دز واکسن مننژیت برای سربازان نظام وظیفه 700دز واکسن توام و  700تزریق  -

 واکسیناسیون %15دستیابی پوشش  -

 های ایدز و هپاتیت و آمیزشیبرنامه پیشگیری ازبیماری . 11

همیت برنامه:ا  

با توجه به گسترش و ازدیاد بیماریهای آمیزشی و گسترش این بیماریها از طریق جنسی در سالهای اخیر و خطر انتقال 

آمیزشی در عصر حاضر بیش از پیش بیماریهای گسترده بدون آموزش و عدم رعایت نکات پیشگیری باعث شده که 

،خوشبختانه با موفقیتهایی که در درمان ایدز بدست آمده تا حد زیادی لود ویروس کمشده و افراد  حائز اهمیت باشد

براحتی می توانند با درد و آالم کمتری ،طول عمر بیشتری شاید مثل افراد عادی جامعه داشته باشند و خطر انتقال 

نیز یکی دیگر از   C قطعی بیماری هپاتیتبیماری از آنها در کمترین حد ممکن برسد .همچنین دستیابی به درمان 



افتخارات پزشکی می باشد که براحتی بیماران  مبتال می توانند با کمترین هزینه تحت نظر متخصصین عفونی درمان 

 شوند.

 

:برنامه  اهداف  

تشخیص زودرس و درمان به موقعیری از بیماری های آمیزشی و ایدز با پیشگ  

هپاتیت سیدرمان بیماران مبتال به   

پیشگیری از هپاتیت بی با واکسیناسیون سه نوبتی در گروههای پرخطر جامعه    

 بیماریابی و مشاوره برای افراد دارای رفتار پر خطر و ارجاع به متخصصین جهت درمان

 : فعالیت های انجام شده

 .و مرکز مهرگان انجام  مشاوره ورپید تست اچ ای وی جهت گروههای دارای رفتار پرخطر جنسی در ستاد

 بصورت روزانه pMTCTبیماریابی کلیه مادران باردار از لحاظ اچ ای وی در قالب برنامه 

 DICبیماریابی اچ ای وی در کمپ های ترک اعتیاد و معتادین متجاهر در 

 آموزش و اطالع رسانی بصورت چهره به چهره و در کانال های مجازی 

 0011در کمپین بیماریابی سال  .پایگاه مهرگان نفر در  311انجام رپید تست از 

 نفر در ستاد شبکه 0.و مشاوره برای  HIVانجام رپید تست 

 عدد کاندوم برای گروههای هدف برنامه جهت پیشگیری از رفتار پرخطر  .03توزیع

 توزیع سرنگ یکبار مصرف  و کاندوم به معتادان متجاهر با همکاری بهزیستی 

 و درمان در کلینیک رفتاری شهید بلندیان قزوین   +HIVبیمار مبتال به  0.تحت پوشش داشتن 

ارجاع افراد نیدل استیک شده بعد از انجام واکسیناسیون هپاتیت و شروع درمان پروفیالکسی با داروهای ویژه برای 

 ادامه درمان پروفیالکسی ایدز به کلینیک شهید بلندیان.

 ری از بیماریهای منتقله ازبند پایان)ماالریا،پشه آئدس، بیماریهای چیکن گونیا، زیکاو...(برنامه پیشگی 11.

 اهمیت برنامه:



 با عنایت به اینکه کشور در مرحله حذف انتقال بیماری ماالریا قرار گرفته نمونه گیری الم خون از اتباع خارجه و

کشور  و کشورهای ماالریا خیز ) کشورهای آفریقایی (در  رانندگان ماشین سنگین و سایر افرادی که به مناطق جنوبی

 رفت و آمد می باشند از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.

 :1011اهداف برنامه در سال 

 انجام الم خون ماالریا از تمامی افاغنه در سطح شهرستان در طی سال-

 نمونه گیری از افراد مشکوک که به مناطق آندمیک سفر کردند. -

برای بیماریابی ماالریا  یشگیری و شناسایی زودرس از بیماریهای منتقله از بند پایان از طریق نمونه گیری الم خونپ -

 و برولیا ) تب راجعه ( 

 تله گذاری برای پشه آئدس در گمرک و مراقبت آن در طی سال که ناقل بیماریهای زیکا ، چیکن گونیا و ... می باشد  -

 گرفته:فعالیتهای صورت 

 0011مورد در طول سال  315گرفتن الم خون ماالریا از جمعیت افاغنه به تعداد  -

 تله .0تله گذاری برای پشه آئدس در گمرک شهرصنعتی البرز جهت بیماریابی چیکن گونیا و زیکا به تعداد   -

 ارائه پسخوراند به تفکیک واحدهای تابعه بر اساس تعداد الم خون گرفته شده -

 تشدید نمونه گیری الم خون ماالریا در مناطق پرجمعیت افاغنه )شریفیه و حصارخروان( طرح -

 برگزاری دوره های بازآموزی جهت گرفتن الم خون محیطی توسط مراقبین سالمت و بهورزان  -

 ثبت آمار های مربوطه در پورتال وزارت  -

 نقاط قوت برنامه ها:

 واحد بیماریهای واگیر ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز پرتالش و جوان و ماهر دروجود همکاران  -

 انجام پیگیری های مداوم نیروهای ستادی در هر برنامه تا رسیدن به حصول نتیجه -

 ماهه و ساالنه در همه برنامه ها 0ارائه پسخوراندهای ماهیانه / فصلی / گاهاً  -



  0011کلیه برنامه ها ) که در مجموع در سال انجام پایش های محیطی بصورت حضوری و غیر حضوری از  -

 مورد پایش توسط همکاران ستادی انجام شده بود( 53.

 حمایت خوب مدیران شبکه از  برنامه های واحد -

 پیگیری مداوم و نظارت کامل تمامی برنامه ها توسط مسوول واحد -

 توانمند بودن کارشناسان ستادی واحد به برنامه های تحت االمر -

 ذیری و همکاری و کمک تمامی کارشناسان واحد در مواقع لزوم و بحران در یک برنامهمسولیت پ -

ایجاد روحیه تعامل با همکاران محیطی و دادن انگیره به آنان با قرار گرفتن در کنار آنها و القاء حس پشتیبانی   -

 ات و احترام.و کمک به آنان در رفع موانع برای رسیدن به شاخصها بصورت دوستانه با رعایت شئون

 تشویق بیشتر و تنبیه کمتر تا حد ممکن برای انجام امور برنامه برای همکاران محیطی -

 تعامل و برقراری ارتباط مطلوب با سایر واحدهای ستادی برای اجرای برنامه ها -

 تعامل و برقراری ارتباط مطلوب با سایر ادارات و ارگانها برای اجرای برنامه ها -

 تباط مطلوب با همکاران واحد متناظر در معاونت بهداشتی و سایر شبکه هاتعامل و برقراری ار -

 :نقاط ضعف برنامه ها

عامل که باعث افت شاخص ها در کلیه برنامه های کشوری وزارت بهداشت و متعاقبا ً برنامه های مهم ترین  -

 واحد بیماریهای واگیر شود پاندمی و اپیدمی کرونا می باشد.

 برای دریافت خدمات بهداشتی به مراکز بدلیل اپیدمی کروناعدم مراجعه مردم  -

خستگی شدید پرسنل و مراقبین سالمت و بهورزان بویژه همکاران واحد بیماریهای واگیر که در کنترل  -

 سال و اندی مسولیت اصلی با ایشان بوده است. .بیماری کرونا که مستقیما  

د ) شبانه روزی (در اپیدمی کرونا و واکسیناسیون آن و بی انگیزه شدن پرسنل با توجه به بار کاری زیا -

 برخورداری و دریافتی کم از نظر مالی و تقدیر در خور ایشان.

 حجم باالی کاری کنترل بیماری کرونا ، فرصتی برای کار کردن مطلوب در دیگر برنامه ها را نمی داد.  -



ن / سربازان / موارد حیوان گزیدگی /  درمان در حالیکه سایر کارهای ضروری مثل واکسیناسیون روتین کودکا -

سل و سایر بیماریها عالوه  و همزمان با آن حجم کاری سنگین کرونا مقارن شده بود که مسلما باعث افت 

 کیفیت خدمات شده بود.

 عدم همکاری یا کم کاری برخی ارگانها و واحدها هم بی تاثیر در عدم حل مشکالت نبود. -

کارها در کرونا مسلماً واحد پشتیبانی و امورعمومی هم  بخوبی و موثر نمیتوانست در با توجه به حجم زیاد  -

 کنار نیروهای ستادی و محیطی باشد که تاثیر زیادی در اجرای مطلوب برنامه ها داشت.

 

 : پیشنهادات

 انجام  برنامه ریزی و تعیین حد انتظار شاخصها برای واحدهای محیطی توسط کارشناسان ستادی واحد  -

 پایش منظم ومستمر در طول سال بویژه از مراکزی که ضعیف ترند -

تببین حد انتظار شاخصها و آموزش موارد کلیدی توسط کارشناس مسوول واحد در باز آموزی پزشکان و  -

 مراقبین سالمت

 رفع نواقص و کمبودهای واحد توسط امور عمومی و پشتیبانی پیگیری -

تشویق مالی و معنوی ) تقدیر نامه ( برای پرسنل و همکارانی که از طرف واحد پیشنهاد می گردند و در  -

 صورت لزوم داشتن اهرم تنبیه برای افراد خاطی 

حمایت مدیران و روسای مرکز بهداشت و شبکه از همکاران ستادی واحد با برداشتن موانع فکری و کاری  -

ایشان و پرداختن به مسایل اصلی و کلی کار ) رسیدن به اهداف و شاخص ها(  و دوری از مسایل حاشیه ای 

 و جزییات. 

مسولین در هر رده و توقع انتظار فراهم کردن امنیت خاطر کلیه پرسنل از هر لحاظ تا حد ممکن توسط  -

 شکوفایی استعداد و توان زیر دستان برای رسیده به اهداف.

 رعایت اصل احترام و اطمینان به پرسنل زیر مجموعه و باالبردن اعتماد بنفس آنها. -

 

 شاخص ها :

 برخی شاخص های برنامه ها نیز به پیوست می باشد .                                

 1011011061انتظار شاخص تعداد نمونه های خلط،التور،طغیان و ماالریا به تفکیک واحدهای تابعه  شهرستان البرز در مورخ  حداقل

        

 نام واحد

جمعیت 
 کل

جمعیت زیر 
 سال7

جمعیت 
 افاغنه

تعداد نمونه 
 خلط

تعداد نمونه 
 التور

تعداد الم 
 ماالریا

طغیان 
 ها



 . 5 01 05 5 157 00500 ضمیمه 0الوند

 . 5 00 71 5 0133 00011 پایگاه فارابی

 . 3 07 01 3 ..00 005.0 3پایگاه 

 0 05 0.0 050 05 3001 00.31 0کل مرکزالوند

 0 1 05 7. 1 000 0.15 ضمیمه .الوند

 0 1 30 35 1 505 1705 خطمی

 1 1 1 07 1 00. 3055 شهرداری

 . 05 75 55 05 0315 .0100 .کل مرکز الوند

 0 .0 5. 00 .0 513 .0005 ضمیمه 3الوند

 0 . 00 .. . 371 7737 توحید

 . 00 .0 05 00 0173 05115 3کل مرکز الوند

 0محمدیه 
 . 01 75 .5 01 0005 05105 ضمیمه

 0 . 0. 03 . 001 01500 5پایگاه 

کل مرکز 
 3 0. 53 007 0. 105. 5571. 0محمدیه

 . 31 01 50 31 5..0 1035. ضمیمه .محمدیه

 0 1 5. 00 1 050 .0001 5پایگاه

کل مرکز 
 3 31 55 0.7 31 0100 30.31 .محمدیه

 . 05. 00 00 05. 0151 07000 شریفیه ضمیمه

 0 .70 0. .3 .70 070 5103 شریفیه حاشیه

 3 511 51 13 511 0507 3050. کل مرکز شریفیه

 0 30 7. 30 30 000 5105 بیدستان ضمیمه

 0 0 .0 0. 0 15. 7075 حاشیه بیدستان

 0 00 03 0. 00 3.5 07.7  1پایگاه 

 3 .7 71 53 .7 0.31 1071. کل مرکز بیدستان

 0 7. 33 00 7. 5.0 01500 نصرت آباد

 0 .3 05 7. .3 000 0.05 پایگاه رجایی

 1 .. 5 .0 .. 050 113. حسن آباد

کل مرکز نصرت 
 . 51 71 50 51 0073 01117 آباد



 0 30 00 05 30 310 0701 پیریوسفیان

 0 000 01 00 000 75. .375 کمال آباد

کل مرکز 
 . 007 0. .3 007 .07 .500 پیریوسفیان

 0 5 5 01 5 011 ..7. باورس

 1 3 0 . 3 .0 0.0 ورس

 0 .. 0 0 .. 50 0011 شترک

 . .3 03 05 .3 55. 0305 کل مرکز باورس

 0 513 05 .. 513 001 7305 حصار

 5. .... 500 0150 .... 01077 51050. شهرستان

 واحد بهداشت محیط

 : معرفی واحد
بهداشت محیط یکی از واحد های مهم بهداشتی با توجه به تعریف اختصاری آن که عبارت ازمساعد نمودن عوامل 

درهمه زمینــــــه بوضوح می توان دریافت که فعالیت بهداشت محیط  زندگی افراد بشرمؤثرند. محیطی که بنحوی در

های بهداشتی وپیشگیری منجمله نظارت برآب آشامیدنی روستاها وشهرها )کلرسنجی وآزمایشات شیمیائی ومیکروبی 

(کنترل درتهیه وتوزیع مواد غذائی ،کنترل دفع مدفوع وفاضالب ، دفن بهداشتی زباله ،کنترل آلودگی هوا ، بهداشت کار 

 درخدمت هموطنان عزیز همچنین بردن بهداشت عمومی کمک می نمایدباال عه وها و...که به سالمت جامو کارگاه

بخصوص جامعه روستائی باشد ودرمصائب طبیعی مانند : زلزله و سیل ، یار و مددکار برادران و خواهران اسالمی خود 

 گردد.

 واحد : رسالت

به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سالمت آحاد مردم از طریق نظارت بر مراکز تهیه  البرزگروه بهداشت محیط شهرستان 

 کنترل  سالم، آشامیدنی آب  و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، کنترل ونظارت برمنابع و شبکه های توزیع

سالمت غذایی مراکز بهداشتی و  تأمین فرآیند فاضالب، بهداشتی بردفع ونظارت کنترل زباله، بهداشتی دفع بر ونظارت

درمانی، بیمارستانها، مراکز آموزشی، مشارکت در برنامه های حوادث غیرمترقبه و ... از طریق بازرسی بهداشتی پرسنل 

بهداشت محیط فعالیت نموده و در راستای تحقق این رسالت و تکریم گیرندگان خدمات و اعتقاد راسخ به بهبود مستمر 



 منابع در جویی صرفه  ئه خدمات بهداشتی و افزایش مهارتهای فنی منابع انسانی و رعایت اصلکیفی و کمی در ارا

 و تقویت در افزاری سخت و  افزاری نرم نوین های آوری فن بکارگیری طریق از اثربخشی افزایش و زمان مالی،

صالح شیوه های جاری و ا به نسبت خدمت گیرندگان رضایت جلب  نیز و بخشی برون و بخشی درون سازی هماهنگ

 .کوشد می  ارائه ی الگوهای جدید

 همکاران واحد بهداشت محیط البرز :

 نفر 8 تعداد همکاران رسمی نفر 44 تعداد کل همکاران

 نفر 4 تعدادهمکاران شرکتی نفر 4 تعداد همکاران ستاد

 نفر 4 تعداد همکار آزمایشگاه و بیمارستان

 نفر 2 تعداد همکاران طرحی
 نفر 0 تعداد همکاران محیطی

 برنامه اماکن و مراکز تهیه و توزیع .1

 اهمیت برنامه :

اکن عمومی از نظر بهداشتی به اممراکز تهیه و توزیع و مت مواد غذایی، نظارت و کنترل توجه به سالبا       

رعایت اصول و موازین بهداشتی در همچنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است منظور تامین سالمت جامعه 

مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و وسائط نقلیه حامل آن و عرضه مواد غذایی سالم و بهداشتی 

رسیدن به این اهداف محقق نمی شود مگر اینکه باشد جوامع میارتقاء سالمت  مهمترین گام در راستای

در این خصوص برخوردار باشند .در همین راستایکی از وظایف  نیروهای نظارتی از توانایی علمی و عملی الزم

توزیع و شتی درمانی سراسر کشور کنترل و نظارت مراکز تهیه، شگاههای علوم پزشکی و خدمات بهدادان

از  ده بازرسان بهداشت محیط می باشد.که این وظیفه خطیر در این ارگان بر عهفروش و اماکن عمومی است 

 ن وظایف بازرسان مهمتری

 حصول اطمینان از رعایت اصول و موازین بهداشت فردی و عمومی در مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی-0



اطمینان از مطابقت وضعیت وسایط حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی با ضوابط و آئین نامه  -.
   های مربوطه

   مربوط به مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذاییاعمال قوانین و مقررات  -3

  ارائه آموزش های الزم به متصدیان و کارگران مراکز مذکور -0

 اهداف برنامه :

ارتقای تشدید نظارت بر مراکز و اماکن عمومی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا حداقل به -1
 درصد تا پایان برنامه 41میزان 

 اندازی( درصد بازرسی های بهداشت محیط در سامانه مدیریت بازرسی)در صورت راه111ثبت  -2

های عمومی و مراکز توزیع، نگهداری و های جامعه و مکانحفظ سیستم نظارت و بازرسی بهداشتی بر محیط -3

 %31فروش موادغذایی به میزان 

 درصد ۵۸53به   44ت معتبر در سال درصدی شاغلین دارای کارت بهداش  ۵0افزایش شاخص  -0

 بازرسان به تجهیزات پرتابل) دماسنج لیزری( %۷۸توسعه و تقویت توانمندی بازرسان بهداشت محیط با تجهیز -۸

 جام پذیرفته:فعالیت های ان

تشدید نظارت های بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و بازرسی بهداشت محیطی درساعات غیر -

 اداری و ایام خاص

 01تشدید کنترل بهداشتی بر روی اماکن و مراکز عمومی در ایام نوروز به منظور مقابله با کووید -

 هاهای بهداشتی در پایانهتشدید کنترل بهداشتی با تاکید بر رعایت پروتکل-

ش های تخصصی ( و خودرو و آموز -توانمند سازی بازرسین بهداشت محیط ) شامل تجهیزات پرتابل بازرسان -

 آموزش گروه های هدف

 گزارش برنامه و پیگیری  واجرای مصوبات مرتبط از ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و گزارش برنامه های تشدید-

بازرسی مرتبط با استعمال مواد دخانی ، مراکز و اماکن ورزشی ،مراکز و اماکن مذهبی ، مراکز و اماکن حساس از جمله 

 و مهد های کودک و مراکز تجمعی خاص مانند زندان ها سرای سالمندان

 گزارش اطالعات بازرسی ها و پیگیری های انجام شده-

 نظارت بر بازرسی از اصناف و صنایع ثبت شده-اجرای اقدامات مربوط به ثبت نام شوندگان در سامانه سامح-



 شاخص :

 1011-55مقایسه شاخصهای برنامه اماکن و مراکز تهیه و توزیع سال 

 میزان دستیابی 0011سال  11سال  شاخص

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق شهری
22 80.2 422% 

درصد اماکن عمومی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق روستایی
22.42 84.. 422% 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

مواد خوراکی بهداشتی دارای معیار 

 بهداشتی مناطق شهری

28.8 84.0 422% 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش 

ی دارای معیار مواد خوراکی بهداشت

 بهداشتی مناطق روستایی

22.2 8..8 422% 

درصدکارکنان مراکز و اماکنی که 

دارای کارت معاینه پزشکی معتبر 

 هستند)شهری(

84 80.8 422% 

درصدکارکنان مراکز و اماکنی که 

معتبر  دارای کارت معاینه پزشکی

 هستند )روستایی(

22.2 84.2 422% 

 1011عملکرد واحد بهداشت محیط 

 تعداد ردیف

 3031 تعداد کل اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 13.5. تعداد بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

 0007 تعداد اخطار صادر شده

 355 تعداد ارجاع به دادگاه

 .1. تعداد پلمپ

 0335 تعداد ثبت در سامانه

 



 نقاط قوت:

 وجود نیروهای جوان، پرانرژی و تازه کار -0   

 همکاری مناسب ادارات و سازمانها در فرایند کار بازرسی و شرکت در بازدید های مشترک-.

 نقاط ضعف:

 کمبود شدید وسایل نقلیه به منظور بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی-0

 کمبود نیرو وازدیاد مراکز تهیه وتزویع مواد غذایی و وسایط حمل و نقل مواد غذایی -.

 عدم اطالع کافی متصدیان و کارگران مراکز و اماکن و همچنین جامعه از قوانین و مقررات جامعه -0

 وجود بعضی نارسایی ها در کنترل قاچاق مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی -5

 بازرسین مناسب )تبلت.....(نداشتن وسایل ارتباطی  -5

  عدم بازدارندگی جرایم صادره از مراجع قضایی-1

 مشکالت بسیار زیاد در ثبت سامانه سامح -01

  پیشنهادات

 وسیله نقلیه ، وسایل ارتباطی سریع و لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی –تامین خدمات پشتیبانی از جمله نیرو 

ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و مواد غذایی در دادگستری ها و یا رسیدگی خارج از تخصیص شعبه  -.
 نوبت به اینگونه پرونده ها

های تولید داخل و کنترل موثرتر جهت جلوگیری از ورود مواد غذایی قاچاق به کشور ونیز افزایش کیفیت کاال -3
 پسندی آنهاتوجه به بازار 

 برنامه کنترل دخانیات: .2

 همیت برنامه :ا

میلیون نفر از مردم جهان  5ساالنه موجب مرگ  ،یرواگ یرهای غعامل خطر بیماری ینترعنوان مهممصرف دخانیات به

اثر آن،  که در کنندیمیلیون نفر از جمعیت جهان دخانیات مصرف م صدیکحاضر یک میلیارد و  شود. در حالمی



شوند. از این رو ساماندهی مراکز عرضه یدود دست دوم این محصوالت م مواجهه بای قربان نفر میلیونیکمتأسفانه 

دخانیات و جلوگیری از استعمال دخانیات در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی به عنوان مهمترین مسئله در دستور 

هر محمدیه و علی الخصوص با انتخاب شهر و روستای بدون دخانیات در ش کار واحد بهداشت محیط قرار گرفته است

 روستای شترک

 اهداف برنامه :

 4۵نسبت به سال  1011سال تا پایان سال  13درصد مصرف دخانیات در افراد باالی  1کاهش 

 درصد 16به  21504سال سن از  1۵کاهش شیوع استعمال دخانیات در افراد باالی 

 از مهمترین اهداف

 ساماندهی مراکز عرضه مواد دخانی 

 عدم استعمال دخانیات در تمامی اماکن و مراکز تهیه توزیع 

 عدم تبلیغات مواد دخانی 

 سال و عدم نخی فروشی سیگار 05عدم فروش دخانیات به افراد زیر 

 جام پذیرفته:فعالیت های ان

لید کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی درمراکز عرضه مجاز و پایش فعالیت کارخانجات و کارگاههای تو

 محصوالت دخانی 

 اجرای برنامه ملی شهر و روستای بدون دخانیات با تمرکز بر حدف پایدار عرضه قلیان

 ممنوعیت تبلیغات دخانیات و مصادیق آن 

 اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مضرات مصرف دخانیات 

 آن ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 1011 در برنامه کنترل دخانیات عملکرد واحد بهداشت محیط

 تعداد ردیف

 557 کل مراکز عرضه کننده دخانیاتتعداد 

 .50. تعداد بازدید از مراکز عرضه کننده دخانیات



 0130 تعداد اخطار صادر شده

 051 تعداد ارجاع به دادگاه

 35 تعداد پلمپ

 نقاط قوت:

 اجرای شهر و روستای بدون دخانیات 

 جوان بودن نیروی کار 

 دسترسی به همه دستورالعمل ها و آیین نامه 

 :نقاط ضعف

 کم بودن منابع مالی 

 عدم راهکار های مناسب برای ترک دخانیات

 عدم دسترسی به برخی شاخص ها و آنالیز ها

 عدم بازدارندگی جرایم صادره از مراجع قضایی

 هرداری با شبکه بهداشت در راستای ابتکار شهر و روستای بدون دخانیاتعدم همکاری ش

 پیشنهادات:

 برگزاری جلسات بین بخشی با سایر ادارات

برنامه مدیریت آب. 6  

:اهمیت برنامه  

مصرف،  امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، مصرف آب افزیش یافته است و منابع آب موجود قابل

ه های بسیار دور بیش از حد و حتی آلودگی قرارگرفته است. درکشور ما نیز مسئله کمبود آب از گذشت درمعرض استفاده

 وجود داشته

 و گانه چند ارزش آب است.رزی، صنعتی و حتی اجتماعی شده و حتی دربرخی از مناطق مانع رشد و پیشرفت کشاو

 ادافر برای آب. دارد ما طبیعی زیست محیط و اقتصاد آموزش، سالمت، فرهنگ، غذا، تهیه ها، خانواده برای زیادی



ه وری مختلف معانی متفاوتی دارد. در خانه، محیط کار، مدارس معنی آب می تواند سالمتی، بهداشت، کرامت و بهر

.باشد  

:1011هداف برنامه در سال ا  

باکتریولوژیک(درصد) شیمیایی و  011میزان به آشامیدنی آب بهداشت بر نظارت شاخص حفظ  

است. های آب شرب شهری که از نظر آزمایشات باکتریولوژیک مطلوب شناخته شدهدرصدی نمونه011حفظ شاخص   

ده است.های آب شرب روستایی که از نظر آزمایشات باکتریولوژیک مطلوب شناخته شدرصدی نمونه011حفظ شاخص   

شتیدرصدی خانوارهای روستایی دارای توالت بهدا011حفظ شاخص  

نوارهای روستایی دارای جمع آوری و دفع بهداشتی پسماندادرصدی خ 011حفظ شاخص    

حیوانی خانوارهای روستایی  درصدی جمع آوری و دفع بهداشتی فضوالت 13.13حفظ شاخص  

خانوارهای روستایی که فاضالب خانگی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند  57.55حفظ شاخص   

% 011حفظ وضعیت دفع فاضالب بیمارستانها به میزان   

% 011ی درمانی به میزان حفظ وضعیت بهداشت محیط در مراکز بهداشت  

درصدی نظارت بر استخرهای شنا 011حفظ شاخص   

 فعالیت های انجام شده:

کروبی آب آشامیدنیپایش کیفیت می  

میایی آب آشامیدنیپایش کیفیت شی  

 استقرار و  توسعه برنامه ایمنی آب در مناطق شهری

 توسعه و استقرار برنامه ایمنی آب در مناطق روستایی

 های شناآب استخرپایش کیفیت 



 ساماندهی وضعیت بهداشت محیط بخش های بیمارستان

 مدیریت پسماندهای پزشکی  بیمارستانها

 
 مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی

 
 اری های منتقله از آب پیشگیری و کنترل طغیان بیم

 
 رع کشاورزی با فاضالبپیشگیری و کنترل آبیاری مزا

 
  نیبهداشت محیط  مراکز بهداشتی درماتشدید نظارت بر 

 

 شاخص: 

 در پیوست میباشد

 

 نقاط قوت:
 

 کنترل کیفی آب)کلرسنجی و نمونه برداری شیمیایی و میکروبی( در مراکز خدمات جامع سالمت در حد انتظار است

 میباشد. اقدامات مداخله ای بازرس جهت برنامه کنترل کشاورزی و دفع غیر بهداشتی فاضالب در حد انتظار

 اجرای برنامه ایمنی در شهر الوند

 نقاط ضعف:

 جابجایی نیروهای طرحی که نیاز به آموزش و آزمون و خطا در سیستم به وجود میاورد.

 عدم وجود تجهیزات الزم جهت انجام آزمایشات شیمیایی آب

 کم بودن منابع مالی در خصوص آموزش و تجهیزات

 عدم وجود تقویم آموزشی بهداشت محیط

 پیشنهادات:

 تخصیص بودجه جداگانه جهت تجهیز آزمایشگاه آب و برنامه های آموزشی

 نظارت بیشتر اداره جهاد کشاورزی بر آبیاری مزارع کشاورزی با پساب تصفیه خانه شهر صنعتی

 تحت پوشش قرار گرفتن تمامی روستاهای فاقد متولی آبرسانی

 . برنامه کنترل مواد غذایی0



:اهمیت برنامه  

ت وچالش های نگران کننده آینده بشر موضوع تامین احتیاجات غذایی است که ذهن مسئولین الکیکی از مهمترین مش

بخشهای مختلف به خصوص صنعت ، کشاورزی وبهداشت را به خود مشغول کرده است.از سوی دیگر آلودگی وفساد 

ی در مواد غذایی بر اثر بی احتیاطی در مراحل مواد غذایی نیز خود تبدیل به یک معضل جهانی شده و بیشتـرین آلودگ

افراد یک جامعه در گرو حفظ ایمنی ، بهداشت  المتبودن شاخص سطح ساالمختلف بوجود می آید در حالی که ب

رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل  تهیه و تولید ، توزیع و عرضه موجب  .وکیفیت مواد غذایی عرضه شده می باشد

 مصرف کننده برسد.به دست  باالذایی سالم با کیفیت میشود تا ماده غ

 اهداف: 

بهداشتی به دست  ودر تولید ، فرآیند، نگهداری وعرضه مواد غذایی تا ماده غذایی سالم کنترل کلیه موازین بهداشتی -0

 مصرف کنندگان برسد

 % 11خانواده،آموزشی و جمعی به میزان حفظ شاخص منتسب به عوامل محیطی موثر بر سالمت در محیط جامعه،  -.

 بازرسان به تجهیزات پرتابل) دماسنج لیزری(   %۷۸توسعه و تقویت توانمندی -3

:فعالیت های انجام شده   

مواد غذایی در سطح تولید ،عرضه و فرآوری مواد غذایی  00کنترل و بررسی مشخصات ماده -0  

وعی،جوش دگی های شیمیایی و میکروبی)بررسی رنگ های مصننمونه برداری مواد غذایی مشکوک و بررسی آلو-.

 شیرین ،پی اچ،نمک و..(.

،سنجش پی اچ کنترل کیفی مواد غذایی از طریق تجهیزات پرتابل)سنجش دما ،یدسنجی ، قطبیت روغن،شورسنجی-3

 و...(

،غیر مجاز و غیربهداشتی00کشف و جمع آوری و معدومی مواد غذایی فاقد مشخصات ماده -0  

 

 248 تعداد کل نمونه برداری از مراکز تهیه وتوزیع وعرضه مواد غذایی

 18121 تعداد کل بازرسی و نظارت بر مواد غذایی

 878 تعداد کل نتایج آزمایشات نمونه برداری مواد غذایی منطق با استاندارد



 

 نقاط قوت:

تجهیز کلیه بازرسین بهداشت محیط به تجهیزات پرتابل*  

ابی به ناشی از مصرف رنگ های مصنوعی و دستیآموزش کلیه متصدیان و کارکنان مرتبط در خصوص خطرات *

% 51مطلوبیت باالی   

حذف کامل جوش شیرین از نان های سنتی لواش و سنگک*  

:ضعفنقاط   

باال بودن مقدار نمک در نان های سنتی*  

:پیشنهادات   

 برگزاری جلسات برون بخشی در خصوص باال بردن کیفیت آرد های مصرفی نانوایان

151به شکایات. برنامه رسیدگی 9  

 اهمیت برنامه:

ارتباطی بین شهروندان و خدمتگزاران حوزه سالمت می باشد و هدف آن رسیدگی سریع به   پل بعنوان 011 *سامانه

مواد خوراکی وآشامیدنی،   درخواست ها وشکایات شهروندان در زمینه تخلفات بهداشتی در مراکز و اماکن تهیه و توزیع

 بهداشت فردی است.بهداشت ابزار کار و 

می توانند در صورت مشاهده هر نوع تخلف بهداشتی مانند عرضه مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف  مردم *همه

گذشته، مواد غذایی غیر مجاز، موارد نگهداری نامناسب از مواد غذایی، موارد مربوط به عدم رعایت بهداشت فردی و 

 ه این سامانه اطالع دهند.ابزار کار توسط فروشندگان مواد غذایی را ب

 187 تعداد کل نتایج آزمایشات نمونه برداری مواد غذایی غیرمنطق با استاندارد

 181 تعداد کل مراکز معرفی شده به مراجع قضایی به دادگاه

 142848kg مقدار مواد غذایی کشف،توقیف شده بر حسب کیلوگرم

 1873 تعداد سنجش تجهیزات پرتابل



می توانند تخلفاتی را مانند رعایت نشدن اصول بهداشتی یا عرضه غیر مجاز مواد دخانی و  مردم فوق موارد بر *عالوه

همراه با ذکر آدرس  011دوپینگی در استخرها، باشگاههای ورزشی، آرایشگاه ها و هتل ها را نیز با شماره تلفن رایگان 

ساعت توسط بازرسان بهداشت محیط شکایات واصله ثبت ، پیگیری و رسیدگی  .5زمان کمتر از گزارش دهند تا در 

 شده و نسبت به اجرای مقررات اقدام الزم بعمل آید.

 به شرح جدول ذیل می باشد: فعالیت های انجام شده

بر اساس موضوع 402اطالعات موارد رسیدگی به شکایات مردمی سامانه بهداشت   

فصل  موضوع

 بهار

فصل 

نتابستا  

فصل 

 پاییز

فصل 

 زمستان

کل 

 شکایات

 000 0.7 51 017 17 بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

 5. 00 0 7 0 بهداشت محیط اماکن عمومی

 11 .. .0 31 0. بهداشت مواد غذایی

 51 7 07 5. 30 بهداشت آب و فاضالب

 1 1 1 1 1 بهداشت پرتوها

جوندگان و عوامل بیولوژیککنترل حشرات،   1 1 1 1 1 

 0. 7 . 1 5 بهداشت محیط روستا

 1 1 1 1 1 بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه

 1 1 1 1 1 بهداشت هوا و کنترل آن

 بهداشت محیط بیمارستان ها، مراکز خدمات جامع

 سالمت، مطب ها و ...

0 7 0 3 07 

 05 . 07 1 0 بهداشت محیط مدارس و مراکز آموزشی

 0 1 0 0 . پسماندها

 1 1 1 1 1 طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا



  

011ثبت شده در سامانه رسیدگی به موقع به کلیه اخبار و شکایات * شاخص:  

 

 

 

 

 

 

 

 واحد بهداشت حرفه ای:

 فهرست

 

 معرفی پرسنل واحد    1

 

نام نام و  ردیف

 خانوادگی

 برنامه ها  کارشناسان ستادی

  مسئول واحد کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای خیراله مهرعلیان 4

 برنامه عوامل شیمیایی)کنترل سرب، سیلیس،جیوه،آزبست( -بازرسی هدفمند  کارشناس بهداشت حرفه ای  زینب مرادی 0

 کارشناسان صنایع  –مدیریت حوادث شیمیایی  –برنامه خوداظهاری کارفرمایان  کارشناس بهداشت حرفه ای  زهرا نایب لو  2

 بیمارستان  –برنامه عوامل فیزیکی )صدا و ارتعاش ، روشنایی ، پرتو (  کارشناس بهداشت حرفه ای راضیه صادقی  4

 برنامه ارگونومی – سالمت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند – بهداشت کشاورزی و طرح بقا کارشناس بهداشت حرفه ای  فاطمه اسماعیلی 2

 *سالمت کارکنان دولت ، کارگران ساختمانی ، معدنکاران  کارشناس بهداشت حرفه ای  عبدالعلی اسفندیاری .

  معاینات کارکنان   –آمار  کارشناس بهداشت حرفه ای  فرزانه باقری 2

 مشمول طرح ** کارشناس بهداشت حرفه ای  زهرا نریمانی پور 8

 5. 1 0 1 5 موضوعات مربوط به بهداشت حرفه ای



 *مشمول طرح ** کارشناس بهداشت حرفه ای ندا قره باغی  0

 کارشناسان مراکز نام و نام خانوادگی ردیف

 **** مشمول طرح -و باورس .محمدیه –کارشناس بهداشت حرفه ای  فائزه علیخانی 42

 ***** و باورس .محمدیه –کارشناس بهداشت حرفه ای  خانم فارسی  44

  0مرکز الوند  –کارشناس بهداشت حرفه ای  قمی حسینی فاطمه 40

 ******مشمول طرح – .مرکز الوند  –کارشناس بهداشت حرفه ای  پریسا حسن پور  42

 *******مشمول طرح – .مرکز الوند  –کارشناس بهداشت حرفه ای  خانم حسینی قلعه 44

 ********شرکتی –و حصار خروان 3مرکز الوند –کارشناس بهداشت حرفه ای  سعید نجفی 42

 *********مشمول طرح  –و حصار  3مرکز الوند  –کارشناس بهداشت حرفه ای   خانم شاه محمدی .4

 0مرکز محمدیه  –کارشناس بهداشت حرفه ای  مهدی کیافر 42

 مشمول طرح ********** -و بیمارستان نصرت آباد مرکز  -کارشناس بهداشت حرفه ای  خانم قاضی 48

 *********** مشمول طرح -مرکز بیدستان و نصرت آباد -کارشناس بهداشت حرفه ای  آقای طاعتی 40

 مشمول طرح ************ -شریف آباد و بیمارستان مرکز  -کارشناس بهداشت حرفه ای  خانم سمیعی 02

 1 جدول                                                                                                                                                                                                 
 شغول شدند.          م ام وقت در ستادروز در مرکز شریف آباد مشغول به کار بودند ولی بعد از آن تاریخ به صورت تم3ز هفته را در ستاد و رو3،  11/00/0011،  تا قبل از تاریخ   0کارشناس ردیف  *   
 رفتند.به مرخصی زایمان  30/10/0011، در تاریخ  5** کارشناس ردیف    

 نصرت آباد مشغول به کار بودند ولی بعد از آن تاریخ در ستاد مشغول به کار شدند. در مرکز بیدستان و 10/0011/..، تا تاریخ  1*** کارشناس ردیف    
 می باشد. 0/15/0011.**** تاریخ پایان طرح    

 می باشد.10/15/0011تاریخ شروع به کار * ****   
 می باشد. 01/15/0011تاریخ پایان طرح * *****   
 .می باشد7/10/0011.تاریخ شروع طرح * ******   
 از واحد بهداشت حرفه ای به واحد دیگری منتقل شدند. 0011، در اوایل بهمن  07********کارشناس ردیف    
 می باشد. 15/0011/..*********تاریخ شروع طرح    
 در ستاد مشغول به کار شدند.  0011ز بهمن ماه ، به دلیل بارداری و عدم توانایی انجام بازدید ا 05می باشد.کارشناس ردیف 0011/ 0/17.تاریخ شروع طرح  **********   

 می باشد. 1/10/0011.تاریخ شروع طرح  ***********   
 می باشد. 10/11/0011تاریخ شروع طرح  ************   
 
 

 

 

 

 1011آمار عملکرد سال  2

 

 

 میزان/تعداد شرح ردیف



 ..0.1 تعداد کل بازدید و بازرسی بهداشت حرفه ای انجام شده 0

 01777 تعداد کل شاغلین در کارگاههای بازدید شده .

 05 تعداد بازدید انجام شده از مراکز بهداشت کار 3

 01. تعداد بازدید انجام شده از خانه های بهداشت کار 0

 001 تعداد بازدید انجام شده از ایستگاههای بهگر 7

 05 روستایی و شهریتعداد بازدید انجام شده از مراکز بهداشتی درمانی  0

 3 تعداد بازدید انجام شده از خانه های بهداشت روستایی 5

 0.10 تعداد کارت بهداشت صادر شده ویژه متصدیان مواد غذایی شاغل در کارخانجات 5

 3 موارد صدور تاٌییدیه بهداشت حرفه ای صنفی و صنعتی 1

 1 موارد صدورعدم صالحیت بهداشت حرفه ای صنفی و صنعتی 01

 1310 موارد اعالم نواقص و گزارش بازرسی به کارفرمایان 00

 5 موارد ارجاع پرونده های کارگاهی به مراجع قضایی .0

 5. موارد تعطیلی و الک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه 03

 0 موارد  برگزاری کالس آموزشی مجازی توسط واحد بهداشت حرفه ای شهرستان 00

 0175 مجازی انجام شده توسط واحد بهداشت حرفه ای) نفر ساعت(میزان آموزش  07

 7.5 موارد برگزاری کالس آموزشی توسط تشکیالت بهداشت حرفه ای کارگاهها 00

 3511. میزان آموزش انجام شده توسط تشکیالت بهداشت حرفه ای) نفر ساعت( 05

 31011 طرف شرکتارسالی از  000-3تعداد شاغلین معاینه شده بر اساس فرم  05

 301. 000-3تعداد موارد بیماری مرتبط با شغل اعالم شده براساس فرم  01

 0717 موارد صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار رسیده و بررسی شده 1.

 0. موارد رسیدگی به شکایات رسیده 0.

 3 نظارت بر فرآیند اندازه گیری ..

 0 نظارت بر فرآیند معاینات  3.

   1 جدول                                                                                                                                                                             

 

 توزیع کارگاهها و شاغلین 6

 : تفکیک نوع کارگاه و بعد کارکنان توزیع کارگاهها  به-0-3

 جمع >711 71-011 1.-01 <1. خانگی مراکز

 .71 1 0 1 .75 1 0محمدیه 

 005 1 1 . 000 1 .محمدیه 

 51 1 1 1 .7 05 باورس

 715 1 1 1 715 1 3الوند

 10. 1 1 1 .01 .0 حصار خروان

 007 1 1 1 007 1 بیدستان

 



 13. 1 1 1 13. 1 نصرت اباد

 551 1 1 1 551 1 .الوند 

 011 1 1 1 311 01 شریفیه

 050 1 3 0 007 1 0الوند 

 0.0 1 1 1 15 0. پیریوسفیان

 .55 5 ..0 51 070 1 ستاد

 7750 5 0.0 010 7.53 00 جمع

       5 جدول

 توزیع شاغلین به تفکیک نوع کارگاه و بعد کارکنان :-0-2

 جمع >711 71-011 1.-01 <1. خانگی مراکز

 0505 1 015 355 0.03 1 0محمدیه 

 0053 1 1 05 0017 1 .محمدیه 

 000 1 1 1 10 05 باورس

 0.0 1 1 1 0.0 1 3الوند

 035 1 1 1 000 0. حصار خروان

 701 1 1 1 701 1 بیدستان

 301 1 1 1 301 1 نصرت اباد

 131 1 1 1 131 1 .الوند 

 013 1 1 1 051 00 شریفیه

 0017 1 .01 075 0300 1 0الوند 

 051 1 1 1 000 33 پیریوسفیان

 3.050 .000 01053 3150 3053 1 ستاد

 01003 .000 .0155 3051 01103 50 جمع

      4 جدول

 

 :توزیع کارگاهها و شاغلین تحت پوشش تشکیالت بهداشت حرفه ای-2-2

 ایستگاه بهگر نوع تشکیالت
 خانه بهداشت

 کارگری 
 مرکز بهداشت کار

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 دارد شامل می شود
دارای مسئول 

 بهداشت حرفه ای

 070 055 5 ..0 51 کارگاه

 

070 

 7500. .5.1. .000 01053 3150 شاغلین
 

.7500 

 
   1 جدول



 

پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای به تفکیک نوع واحد ارائه دهنده  توزیع شاغلین تحت-4-2

 خدمت:

 نام مرکز
 تعداد شاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

 جمع سایر خصوصی دولتی

 2.8 2 2 2.8 4الوند

 50 1 1 50 0الوند

 051 1 1 051 2الوند

 57 1 1 57 باورس

 77 1 1 77 بیدستان

 30 1 1 30 پیریوسفیان

 057 1 1 057 حصارخروان

 301 1 1 301 شریفیه

 355 1 1 355 4محمدیه

 001 1 1 001 0محمدیه

 .3 1 1 .3 نصرت آباد

 00557 1 00731 330 ستاد شهرستان

 05150 1 00731 .73. جمع شهرستان

  2 جدول

 

 

 

 

 

 مراکز طب کار به تفکیک نوع واحدارائه دهنده خدمت :توزیع شاغلین تحت پوشش -2-2

 تعداد شاغلین تحت پوشش خدمات طب کار نام مرکز



  6 جدول

 

 توزیع شاغلین آموزش دیده به تفکیک نوع واحد ارائه دهنده خدمت : -2- .

 تعداد شاغلین آموزش دیده نام مرکز

 جمع سایر خصوصی دولتی

 4408 2 2 4408 4الوند

 715 1 1 715 0الوند

 710 1 1 710 2الوند

 15 1 1 15 باورس

 .00 1 1 .00 بیدستان

 051 1 1 051 پیریوسفیان

 001 1 1 001 حصارخروان

 71. 1 1 71. شریفیه

 10. 1 1 10. 4محمدیه

 0110 1 1 0110 0محمدیه

 01 1 1 .7 نصرت آباد

 15700 1 10001 0007 ستاد شهرستان

 013.11 1 10001 0131 جمع شهرستان

  7جدول

 

 

 جمع سایر خصوصی دولتی

 1050. 1 1050. 1 ستادشبکه البرز

 035  1 035 1  0الوند

 .1 1  .1 1  .الوند

 000 1 000 1 3الوند

 0 1  0   نصرت آباد

 53 1 53 1 .مرکز محمدیه 

 03 1 7 5 مرکز باورس

 011 1 011 1 0محمدیه 

 13 1 00 05 شریف آباد

 71  1 00 07 بیدستان

 .. 1  03 1 پیریوسفیان

 050 1 050 1 حصار

 31011 1 310.1 51 جمع



 

 

 

 1011شاخص های بهداشت حرفه ای درسال  0

 درصد کارگاههای حداقل یک بار  بازرسی شده  به تفکیک مراکز :-4-4

  1 نمودار

درصد کارگاه ها،تعدد کارشناسان در  011علت عدم بازرسی  های شهرستان البرز  بازرسی شده ودرصد از کارگاه  11، 0011*در طول سال 
مرکز نصرت اباد و وقفه ایجادشده تا تحویل دادن واحد به کارشناس بعدی و همچنین حضورکارشناس واحد دربرنامه واکسیناسیون کرونا 

 می باشد.

 درصد شاغلین آموزش دیده به تفکیک مراکز:-0-4

 
 5 نمودار                                                                                                                                                         

 :درصد شاغلین درمواجهه با حداقل یک عوامل زیان اور  به تفکیک مراکز-2-4
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 4نمودار 

 

 اههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای:درصد کارگ-4-4

 
  4 نمودار                                      

 10.واحد مشمول تشکیالت بهداشت حرفه ای می باشند ، که از این میان   05.واحد تحت پوشش شبکه بهداشت البرز   7750از میان  
 درصدی است که در نمودار فوق نمایش داده شده است. 10واحد دارای تشکیالت بهداشتی فعال هستند که در واقع همان 

               :شاغلین تحت پوشش تشکیالت بهداشت حرفه ای درصد -2-4

            2 نمودار                 

 درصد( . .5/.شاغل مشمول تشکیالت بهداشت حرفه ای می باشند)  13.0.شاغل تحت پوشش شهرستان البرز   01003از میان 

درصد از شاغلین تحت پوشش شهرستان،به تشکیالت بهداشت  01درصد از شاغلین مشمول و  11نمودار باال بیانگر این مطلب است که 
 . حرفه ای مستقر در صنایع ،دسترسی دارند

  :امل زیان آور به تفکیک نوع عامل وعشاغلین درمعرض درصد -4-.
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ایستگاه بهگر  خانه بهداشت مرکز بهداشت  تشکیالت
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ایستگاه بهگر  خانه بهداشت مرکز بهداشت  تشکیالت



 

 
 6نمودار  

با توجه به نمودار صفحه قبل بیشترین میزان مواجهه با عامل زیان آور ارگونومی) وضعیت نامناسب بدن ( وکمترین میزان مواجهه با عوامل 
می باشد.مهترین عوامل زیان آوری که شاغلین شهرستان را تهدید می کند به  زیان آور ارتعاش، ابزارکارنامناسب، پرتو و عوامل بیولوژیکی
 ترتیب وضعیت نامناسب بدن ، صدا و عوامل شیمیایی است.

ساله حاکی از آن است در برخی از اهداف تعیین شده درستیابی به شاخص از نظر کنترل  7با اهداف استراتژیک  0011مقایسه شاخص سال 
 ال پایه امکان پذیر شده است.از جمله کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور شیمیایی ،استرس حرارتی.درصد س 7به میزان 

 

 درصد شاغلینی که عوامل زیان اور در آن ها کنترل شده :-4- 2

 

 
 7مودار ن  

 
درصد می باشد. ازجمله  011شاخص ها،مقایسه کنیم میزان دستیابی در برخی از 0011اگر بخواهیم نمودار باال را با اهداف عملیاتی سال

 شیمیایی و استرس حرارتی. عوامل معرض در کارگران شاخص کاهش
ولی در برخی از موارد،به شاخص های پیش بینی شده دستیابی نداشته ایم که علت آن عدم همکاری کارفرمایان، هزینه بر بودن و تمرکز 

 ه است.  صنایع بر واکسیناسیون کارگران در زمینه کرونا بود
 

 درصد کارگاه های که عوامل زیان اور در آن ها کنترل شده :-8-4
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ارتعاشابزارکارروشناییعامل شیمیاییاسترس حرارتیحمل باروضعیت بدنی نامناسبصداپرتو



 
 8نمودار

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 معاینات کارگری  9

 

 شاغلین معاینه شده به تفکیک  مراکز خدمات جامع سالمت : شاخص-4-2

 
 9 نمودار
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با توجه به شیوع ویروس کرونا درکشور و برمبنای دستورالعمل وزارت بهداشت تست اسپیرومتری برای شاغلین در معاینات 0011*در سال 
 نداشته است.دوره ای و بدواستخدام در مراکز طب کار انجام نمی شده است. بنابراین امکان بررسی بیماری تنفسی در این سال وجود 

 :بیماریهای محیط کار به تفکیک کد بیماری فراوانی میزان -0-2

 9جدول شماره 

درصد بیشترین میزان بیماری های شغلی شهرستان را به خود  7.درصد و کمردرد شغلی با  50*با توجه به جدول باال کاهش شنوایی با 
شنوایی و برنامه اختصاص داده اند. لذا به نظر می رسد تمرکز اجرای برنامه کنترلی در سطح شهرستان می بایست به اجرای برنامه حفاظت 

 عطوف گردد. ارگونومی م

ای در جهت اطمینان از انطباق فرآیندها و شرایط محیط کاری توسط بازرسین بهداشت حرفه با توجه به رشد صنایع و لزوم بررسی

دهد ای را نشان میهای صنعتی با موازین بهداشتی،لزوم برنامه جامع در رابطه با بازرسی از محیط کار توسط بازرسین بهداشت حرفهمحیط

های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شروع شده وع به معاونتبا ابالغ وزارت متب 0310که طرح بازرسی هدفمند از سال 

 ای کمک نماید.های صورت گرفته توسط بازرسین بهداشت حرفهو توانسته به افزایش کیفیت بازرسی

 نیز ها در سالاساس درجه ریسک آنها پرداخته و تعداد بازرسی در این طرح به اولویت بندی کارگاهها و کارخانجات بر

باال توسط  بازدید و بازرسی از صنایع و کارگاههای دارای ریسک ،براساس درجه ریسک تعیین شده است.لذا با اجرای دقیق این برنامه

صرف هزینه و زمان کمتری با کارگاهها ای بیشتر از سایر کارگاهها صورت گرفته و در نتیجه بهبود شرایط بهداشتی بازرسان بهداشت حرفه

بهبود شرایط بهداشتی کارگاهها و  بازرسی از کارگاهها ،که هدف از  یمبایست به نکته توجه داشته باشگرفت.همچنین می خواهدصورت 

  باشد.دسترسی شاغلین به خدمات بهداشتی در محیط کار می

 :امار  -.-4

 نام مرکز
 ظار در سال جاریتعداد کارگاه و دفعات بازرسی های انجام شده )اولیه وپیگیری( و مورد انت

 3درجه  .درجه  0درجه 

 نوع بیماری تعداد درصد فراوانی

 کاهش شنوایی 05.1 50

 کمردرد شغلی 750 7.

 سیلیکوزیس 1 1

 درماتیت 30 0

 برنامه بازرسی هدفمند 6



اه 
رگ

 کا
داد

تع
 

ی 
رس

باز
ل 

 ک
ت

فعا
د د

عدا
ت

ده 
 ش

ام
نج

ا
 

رد 
مو

ی 
رس

باز
ت 

فعا
د د

عدا
ت

ظار
انت

 

اه 
رگ

 کا
داد

تع
 

ی 
رس

باز
ل 

 ک
ت

فعا
د د

عدا
ت

ده 
 ش

ام
نج

ا
 

رد 
مو

ی 
رس

باز
ت 

فعا
د د

عدا
ت

ظار
انت

 

اه 
رگ

 کا
داد

تع
 

ی 
رس

باز
ل 

 ک
ت

فعا
د د

عدا
ت

ده 
 ش

ام
نج

ا
 

ت 
فعا

د د
عدا

ت
مو

ی 
رس

باز
رد 

ظار
 انت

 050 .0. 050 .0.1 0..0 000 007 013 77 ستادشبکه البرز

 350 010 350 750 775 13. 1   1 1  0الوند

 301  070 301  .50 501 030 1  1  1  .الوند

 51. 775 51. 075 055 1.. 1 1 1 3الوند

 037 037 037 300 011 075 1   1  1 نصرت آباد

 311 311 311 700 700 75. 3 . 0 .مرکز محمدیه 

 01 01 01 50 50 70 1 1 1 مرکز باورس

 035 035 035 115 115 070 3 3 0 0محمدیه 

 70. 50. 70. 001 00. 075 1 1 1 شریف اباد

 00. 301 00. .01 .01 10. 1  1   1 بیدستان

 01 75 01 000 011 .5 1  1  1  پیریوسفیان

 53 01. 53 .0. 305 0.0 1 1 1 حصار

 075. 3305 075. 7101 7115 3150 050 015 75 جمع
 10جدول شماره  

درصد می  011و درجه سه   0/11دو  و درجه  07/03بر اساس اطالعات فوق میزان بازرسی اولیه و پیگیری از کارگاه های درجه یک 
 باشد. 

 برنامه کنترل صدا درمحیط کار 7

شاغلین تحت پوشش شهرستان در معرض عامل زیان آور صدا در محیط کار قرار  % 0/51.براساس بررسی های انجام شده درحال حاضر 

استفاده کارگران از درصد  از واحدهای کاری اقدام به کنترل صدا از طریق روشهای فنی مهندسی نموده اند . % .5/.، 0011در سال دارند 

 می باشد. % 31/50وسیله حفاظت شنوایی 

 فعالیت های انجام شده در برنامه:-4-2

 مشمول یبه شرکتها صدا یریاندازه گ انجام  و اعالم ضرورت دیبازد-

 نظارت بر سنجش آالینده های صوتی در محیط کار توسط بازرسان بهداشت حرفه ای-

 بررسی نتایج اندازه گیری و اعالم نواقص به مراجع ذیربط-

 ارزیابی  برنامه حفاظت شنوایی در محیط کار وتکمیل آن توسط کارشناسانتنظیم چک لیست -

 برنامه ریزی و اجرای جلسات توجیهی و آموزشی برای گروههای هدف: -0-2

جلسات آموزشی برای گروههای هدف پیش بینی واجرا شده است که به تفکیک گروههای هدف به شرح جدول زیر  0011درطول سال 

 می باشد .



 سطح ارائه دهنده خدمت تعداد افراد آموزش دیده گروه هدف ردیف

 تشکیالت بهداشتی کارگاهها 015. کارگران و کارفرمایان 4
 11 جدول

 آمار:-2-2

 15 جدول
                        وضعیت موجود:                                                                                                                 -4-2

    شده که انتظار ارائهآور صدا شاخص ها به صورت نمودار  همچنین درک سریع و روشن در رابطه با عامل زیانبا توجه اهمیت موضوع و 

نیز دسترسی به شاخص مورد نظر 0011ده سالهای قبل در سالاجرا ش قوت برنامه های رود با برنامه ریزی و بررسی نقاط ضعف ومی 

 میسر گردد.

 11نمودار
  (.و 0پیوست اقدامات کنترلی انجام شده در برنامه ) نمونه -2-2

 

 برنامه ساماندهی روشنایی محیط کار 0

اقدامات درصد از کارگاه های شهرستان در معرض روشنایی نامناسب قرار دارند که در این راستا ./30درصد شاغلین  و  3/7در حال حاضر 

 زیر انجام شده است.

 برنامه ریزی و اجرای جلسات توجیهی و آموزشی برای گروههای هدف: -4-8

بینی واجرا شده است که به تفکیک گروههای هدف به شرح جدول زیر جلسات آموزشی برای گروههای هدف پیش 0011 در طول سال

 می باشد .

 سطح ارائه دهنده خدمت تعداد افراد آموزش دیده گروه هدف ردیف

 تشکیالت بهداشتی کارگاهها 00.0 کارگران و کارفرمایان 0
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ددرصد کارگاههایی که صدا را کنترل کردن درصد شاغلینی که در معرض صدای زیان 
آور هستند

درصد شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی
مناسب استفاده می کنند 

 تعداد/میزان شرح
11 

 تعداد/میزان
0011 

5/00. در معرض صدای نامناسب کارگاههای  درصد   03/77 

 0/51. 00/.. درصد شاغلین در معرض صدای نامناسب

 50/31 50/.. شاغلین در مواجهه صدا که از وسیله حفاظت فردی مناسب شنوایی استفاده می کنند درصد 

 .5/. 0/53 اند نموده کنترل را صدا با کارگر مواجهه مدیریتی یا مهندسی فنی روشهای با قبل سالهای در که درصد کارگاههایی



 15جدول

 :آمار برنامه بهسازی روشنایی در محیط کار به شرح جدول زیر می باشد-0-8
 تعداد /میزان شرح

 030 کارگاه های مشمول برنامه )تعداد کارگاه های با روشنایی نامناسب نامطلوب(

 30..  درمعرض روشنایی عمومی نامطلوب در محیط کار کارگاههای درصد 

 3/7 شاغلین درمعرض روشنایی عمومی نامطلوب در محیط کار درصد

 ../1 خود را با اقدامات فنی مهندسی اصالح کرده اندکارگاههایی که در سال جاری روشنایی درصد 

 00.0 تعداد کارگران وکارفرمایان آموزش دیده درخصوص روشنایی 
 14جدول

 (0و  3پیوست ) :نمونه اقدامات کنترلی انجام شده در برنامه -2-8

 برنامه پرتو 5

 غیریونیزان( )یونیزان+ تعداد کل شاغلین در معرض پرتوکارگاه و 05.)یونیزان+غیریونیزان( کارگاههای دارای عامل زیان آور پرتو کل تعداد

کارگاههای دارای عامل نفر شاغل و  01کارگاه با تعداد 5ارگاههای دارای عامل زیان آور پرتو یونیزاننفر می باشد که از این تعداد، ک 0150

 نفر شاغل می باشند. 0150کارگاه با تعداد 01. غیریونیزانپرتوزیان آور 

انجام داده  را واحد بهداشت حرفه ای اقدامات زیر، 4422در زمینه برنامه پرتو های غیر یونیزان در سال -4-0

 است :

 سطح ارائه دهنده خدمت تعداد افراد آموزش دیده گروه هدف ردیف

 کارگران و کارفرمایان 1
 تشکيالت بهداشتي کارگاهها 1902

 جامع سالمتخدمات مراکز  9

 11جدول

 آمار: -8-0

 تعداد/ميزان شرح

 262 تعداد کل کارگاههاي داراي عامل زیان آور پرتو)یونيزان+غير یونيزان(

 1921 تعداد کل شاغلين در معرض پرتو)یونيزان+غيریونيزان(

 2 تعداد کارگاههاي داراي عامل زیان آور پرتو یونيزان

 19 یونيزانتعداد شاغلين در معرض پرتو 

 269 تعداد کارگاههاي داراي عامل زیان آور غير یونيزان

 1901 تعداد شاغلين در معرض پرتو غير یونيزان

 262 تعداد کارگاه شناسایي شده

 1921 تعدا شاغلين شناسایي شده

 1921 تعداد شاغلين تحت پوشش بازدید

 262 تعداد کارگاه تحت پوشش بازدید

 1902 آموزش دیدهتعداد کارگران 



 9 تعداد کارفرمایان آموزش دیده
 12جدول

 

 در محیط کار برنامه استرس حرارتی  11

واحد کاری اقدام به 0، 0011نفر می باشد. در سال 0155و تعداد شاغلین در معرض  000تعداد کل کارگاههای دارای استرس حرارتی 

 نموده اند.کنترل استرس حرارتی از طریق روشهای فنی مهندسی 

 واحد بهداشت حرفه ای اقدامات زیر انجام داده است:  4422در زمینه برنامه استرس حرارتی  در سال -4-42
 سطح ارائه دهنده خدمت تعداد افراد آموزش دیده گروه هدف ردیف

 کارگران و کارفرمایان 0
 تشکیالت بهداشتی کارگاهها 0053

 خدمات جامع سالمتمراکز  53

  16جدول

 آمار : - 0-42
 11سال  شرح

 15.. س حرارتی درصد کارگاههای دارای استر

 00.. درصد شاغلین در مواجهه با  استرس حرارتی 

 0 تعداد کارگاههای که اقدام کنترلی انجام شده است 
 17جدول

 : وضعیت شاخص های برنامه-2-42

 

 
 

 10نمودار

از کارگاههای  درصد 3/3درصد از شاغلین شهرستان در معرض استرس حرارتی می باشد که  ./0و ی شهرستان از کارگاه هادرصد  ./15

 اقدام فنی مهندسی انجام داده اند. دارای عامل زیان آور

 (0و  7پیوست) انجام شده اقدامات کنترلینمونه -2-42

 برنامه ارگونومی  11

درصد شاغلین( در معرض عامل زیان آور 35نفر ) .0701درصدازکارگاه ها( و  3/00واحد ) 315.بر اساس بررسی انجام شده درحال حاضر 

 درصد کارگاهها اصالح وضعیت بدنی انجام شده است. 5/3ارگونومی در محیط کار قرار دارند و در 
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 :واحد بهداشت حرفه ای اقدامات زیر انجام داده است  4422در زمینه برنامه ارگونومی در سال -4-44

 سطح ارائه دهنده خدمت تعداد افراد آموزش دیده هدفگروه  ردیف

 تشکیالت بهداشتی کارگاهها  01101 کارگران و کارفرمایان  4

 18جدول

 آمار : -0-44

 4422سال  00سال  شرح

 3/00 00/33 درصد کارگاههای دارای وضعیت نامناسب بدنی 

  35 00/01 درصد شاغلین دارای وضعیت نامناسب بدنی

 0/7 50/0 درصد کارگاههای دارای حمل بار نامناسب 

 17/7 0/.1 درصد شاغلین  دارای حمل بار نامناسب

 13/0 05/1 درصد کارگاههای دارای ابزار کار نامناسب 

 53/1 7/1. درصد شاغلین دارای ابزار کار نامناسب

 5/3 ./00 درصد کارگاههای دارای وضعیت نامناسب بدنی که اقدام اصالحی انجام شده است 

 .75/0 71/0 درصد کارگاههای دارای حمل بار نامناسب که اقدام اصالحی انجام شده است

 19جدول   

  (5پیوست ): انجام شده  اقدامات کنترلینمونه -0-44

 برنامه عوامل شیمیایی: 12

 کاهش هزینه ها به حداقل ممکن، ارزیابی ریسک عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار برای شناساییبه منظور 

 مشکالت اولویت دار در حوزه شیمیایی و تعیین نوع مداخالت مورد نیاز و اولویت بندی اجرای اقدامات کنترلی و

 .اصالحی ضرورت دارد

ابی ریسک تعیین می گردد، از آنجا که هزینه های خرید، در صورت نیاز به اقدامات کنترلی که بر اساس ارزی

و نگهداری تجهیزات سامانه های کنترل آلودگی عوامل شیمیایی در صنایع عمدتا زیاد است انتخاب نوع  راهبری

 سامانه کنترل باید درست و با دقت زیاد صورت بگیرد تا در عین حالی که جوابگوی مقررات است کمترین هزینه را

 .ت تحمیل نمایدبر صنع

 اقدامات کنترلی عوامل شیمیایی در محیط کار برای جلوگیری یا به حداقل رساندن خطرات ناشی از مواجهه

 شود.مخاطره آمیز شاغلین با عوامل مذکور انجام می



 آمار :-4-40
 0011سال  شرح

 کارگاه 0000 تعداد کارگاههای دارای عامل زیان آور شیمیایی

 1/5. دارای عوامل زیان آور شیمیاییدرصد کارگاههای 

 کارگاه003 اندتعداد کارگاههایی که عوامل شیمیایی زیان آور را کنترل نموده

 01/0 اند نموده کنترل را شیمیایی عوامل که کارگاههایی درصد

 نفر 7073 آورتعداد شاغلین در مواجهه با عوامل شیمیایی زیان

 ./00 آور زیان شیمیایی عوامل با مواجهه در شاغلین درصد

 نفر  0105 تعداد شاغلین در معرض عوامل شیمیایی که اقدامات کنترلی برای آنها انجام شده

 07/7 درصد شاغلین در معرض مواجهه با عوامل شیمیایی که اقدامات کنترلی برای آنها انجام شده

 نفر .055 شیمیایی عوامل با مواجهه در فردی حفاظت وسایل دارای شاغلین تعداد

 ./50 شیمیایی عوامل با مواجهه در فردی حفاظت وسایل دارایدرصد شاغلین 

 کارگاه 03 سیلیس دارای کارگاههای تعداد

 نفر 055 سیلیس معرض در شاغلین تعداد

 0 آزبست دارای کارگاههای تعداد

 5 آزبست معرض در شاغلین تعداد

 7 جیوه دارای کارگاههای تعداد

 نفر 03 جیوه معرض در شاغلین تعداد

 کارگاه 0 سرب دارای کارگاههای تعداد

 نفر 30 سرب معرض در شاغلین تعداد
 50جدول

 :برنامه کنترل گردوغبار سیلیس در محیط کار -0-40

هدف کلی برنامه مذکور کنترل و کاهش مواجهه با گردوغبار سیلیس در کارگاه های تحت پوشش می باشد که یکی از برنامه های اصلی       

 واحد بهداشت حرفه ای می باشد. اطالعات برنامه به شرح زیر می باشد:

و تعداد شاغلین در معرض گردوغبار سیلیس از  0011سال  کارگاه در 03به  11کارگاه در سال  07از  ، تعداد کارگاههای دارای سیلیس  

 کارگاه اقدامات کنترلی الزم را انجام داده اند. .کاهش یافته است که  0011نفر در سال  055به  11نفر در سال  0..

  ی :اختصاص اهداف -4-0-40        

 کارگاههای دارای سیلیس. %011و بازدید از  شناسایی

 دارای سیلیس در فایل اکسل مربوطهکارگاههای  %011ثبت اطالعات 

 0011در مقایسه با سال  %7/0کاهش شاخص کارگران در معرض سیلیس به میزان 

 0010سال در  %77افزایش میزان سنجش و ارزیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار به میزان 

ان مواجهه کنترل میزعامل زیان آور شیمیایی به منظور کارگاههای دارای از %0پیگیری جهت انجام اقدامات فنی مهندسی در 

 کارگران با عامل مذکور



 :برنامه کنترل سرب در محیط کار - 2-40

های از کلیه واحد 0011که در سال شاغل در شهرستان مشمول برنامه کنترل سرب در محیط کار هستند  30کارگاه و  0در حال حاضر 

 آمده است. بررسی به عملل بازدید و مشمو

 :خطر کم یا خطر بی مواد با آن جایگزینی کار و محیط از جیوه حذف برنامه-4-40

کاهش یافته است و این بیانگر اقدامات کنترلی و  0011کارگاه در سال  7به  11کارگاه در سال  ..تعداد کارگاه های دارای جیوه از 

دندانپزشکی و صنایع به منظور حذف استفاده از جیوه و جایگزینی آن با مواد کم خطر یا بی خطر اصالحی انجام شده در کلینیک های 

 دیگری می باشد.

 برنامه مدیریت حوادث شیمیایی محیط کار 16

ه به نفردر سطح شهرستان البرز مشمول برنامه مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار هستندکه باتوج 5705کارگاه با  30 در حال حاضر

 نوبت بازدید از کارگاه های مشمول انجام شده است.  3،  11اهمیت اجرای برنامه در طول سال 

درصد اعالم  .1درصد اخطاریه و  5این بازدید ها شامل بازدید دوره ای و بازدید طرح ضربت بوده است که نتایج بازدید های انجام شده  

 درصد بوده است.50ت حوادث شیمیایی نواقص بوده است همچنین میزان رعایت دستورالعمل مدیری

 آمار: 4-42
 درصد عنوان ردیف

 درصد0/1 برنامه مدیریت حوادث شیمیایی درصد کارگاههای مشمول 0

 درصد 1 در حوادث شیمیایی شده فوت درصد افراد .

 درصد1/.1 درصد شاغلین مصدوم در حوادث شیمیایی 3

 درصد1   کارگاههای مشمول مدیریت حوادث شیمیاییدرصد کارشناسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده مستقر در  0

 درصد1 دیده در کارگاههای مشمول درصد کارفرمایان آموزش 7

 درصد7/01 درصد کارگران آموزش دیده در کارگاههای مشمول 0

  51جدول

  (5پیوست شمار )  : مستندات -0-42

 برنامه خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار 14

مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و قانون کار، مسئولیت اجرای  17و  .1، 10براساس قوانین حاکم بر کشور در مواد 

از طرفی بر اساس بند  .این قانون می باشد 57سالمت و بهداشت کارگران بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 

برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و  قانون کار وزارت بهداشت مسئول 10ماده  0قانون تشکیالت وزارت بهداشت و نیز تبصره  .ماده  0

 .بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورد



طی سالیان اخیر علیرغم تشدید نظام بازرسی بهداشت حرفه ای در قالب طرحهای مختلف کشوری، در شاخص های بهداشت حرفه ای 

صورت نگرفته که یکی از دالیل مهم این امر عدم همکاری کارفرمایان در بهسازی محیط کار و کنترل عوامل زیان آور ارتقاء محسوسی 

می باشد.بنابراین الزم است که در الگوی مدیریت نظام بهداشت حرفه ای کشور تغییر ایجاد شود و کارفرما نیز در بهبود شرایط محیط کار 

در این برنامه برای ارزیابی وضعیت بهداشتی محیط کار از پتانسیل های موجود در بخش خصوصی استفاده  نقش فعال تری ایفا نماید، لذا

شده است و برای این منظور چک لیست خوداظهاری کارفرمایان به همراه راهنمای مربوطه تدوین گردیده است تا بازرسان بهداشت حرفه 

سک خطر باالتر و افزایش آگاهی و توجیه و مجاب نمودن کارفرمایان صرف نموده و در ای زمان و وقت بیشتری را برای کارگاه های با ری

صورت اعطاء مهلت های قانونی الزم و انجام پیگیر های مربوطه و عدم حصول نتیجه اقدام قانونی الزم را به عمل آورند.هدف از اجرای 

آگاهی و نگرش صاحبان صنایع نسبت به  کت کارفرمایان و ارتقاء سطح این برنامه بهره گیری اصولی از منابع انسانی موجود و جلب مشار

صیانت شاغلین و بهداشت محیط کارشان و افزایش حساسیت و ظرفیت پذیرش آنان پیرامون این مسأیل و پیشگیری از جرایم و تخلفات 

 بهداشتی برای اجتناب از معرفی به مراجع قضایی می باشد. 

  : نتیجه-4-44

فرم را ارسال کرده اند که به  .و 0با درجه ریسک خطر کارگاه  .1. فرمایانکار های مشمول برنامه خوداظهاریکارگاه  055از مجموع 

 شرح زیر می باشد:

 درصد کلی درصد  تعداد خوداظهاری انجام شده نتظاراتعداد خوداظهاری مورد  تعداد کارگاه مشمول  نوع کارگاه 

  00 .0 .01 30 0درجه 
71 

 73 .00 315 070 .درجه

 55 جدول 

 (01و  1: )پیوست شماره مستندات  -0-44

 مدیریت عوامل اجرایی پسماند  19

قـانون مـدیریت پـسماندها و قـانون کـار جهـت حفظ، تأمین و ارتقاء سطح سالمت شاغلینی که در عملیـات مختلـف جمــع آوری  7ه استناد مـاده ب

، انبـار و دفـع پـسماندهای عـادی، پزشـکی )بیمارسـتانی( ، ویــژه،  ، پـردازش ، بازیافــت ، جابجــایی حمــل و نقــل،  دســتی و ماشــینی

قانون مدیریت  7کــشاورزی و صــنعتی مــشغول بکــار هــستند دســتورالعمل اجرایی سالمت، ایمنی و بهداشـت عوامـل اجرایـی مـشمول مـاده 

 شده است. پسماندها تدوین

 اقدامات : -4-42

در این راستا واحد بهداشت حرفه ای به منظور نظارت بر اجرای دستورالعمل سالمت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند اقدامات زیر 

 را انجام داده است :

 تکمیل چک لیست برنامه در زمان بازرسی-0

 تدوین برنامه عملیاتی-.

 مکاتبه با شرکت ها در زمینه لزوم اجرای برنامه -3

 آمار : -0-42

 نفر .10 تعداد کل شاغلین پسماند



 017 تعداد کارگاههای دارای عوامل اجرایی پسماند عادی

 نفر 357  تعداد شاغلین پسماندهای عادی

 1 تعداد کارگاههای دارای عوامل اجرایی پسماند عفونی

 نفر 00 عفونی تعداد شاغلین پسماندهای

 005 تعداد کارگاههای دارای عوامل اجرایی پسماند کشاورزی

 نفر 057 تعداد شاغلین پسماندهای کشاورزی

 00 تعداد کارگاههای دارای عوامل اجرایی پسماند صنعتی

 نفر 00. تعداد شاغلین پسماندهای صنعتی

 7 تعداد کارگاههای دارای عوامل اجرایی پسماندویژه

 نفر 7 شاغلین پسماندهای ویژهتعداد 

 54جدول

  ( 00و  01شماره پیوست  )مستندات  -2-42

 برنامه بهداشت کشاورزی 16

درصد از واحد های مذکور  011،  0011می باشد که در سال  0.5و تعداد کشاورزان  000تعداد کارگاه های تحت پوشش شهرستان 

خدمات بهداشت حرفه ای دریافت کرده  آنها درصد 01معاینات پزشکی انجام داده اند و درصد افراد  01/00بازرسی شده است  و همچنین

 درصد کشاورزان نیز آموزش دیده اند.  50 اند و

 :تعداد کارگاههای مشمول طرح بهداشت کشاورزی به تفکیک مراکزروستا  -.4-4

 51جدول

 

  بهداشت قاليبافان 01

نفر شاغل در این کارگاه ها مشغول فعالیت  0باشد و میواحد  0،شهرستان البرز  تحت پوشش یقالیباف های تعداد کارگاه 0011در سال 

توسط کارشناس  تمامی آنانو همچنین  را انجام داده اند معاینات پزشکی، تمامی شاغلین کارگاههای قالیبافی، 0011.در سال باشند می

 .جامع سالمت شریف آباد آموزش دیده اندخدمات  ای شاغل در مرکزبهداشت حرفه

 شاغل در مرکز خدمات جامع سالمت رشناس بهداشت حرفه ایعوامل زیان آور محیط کار که توسط کا و ارزیابی گیریاساس اندازه بر

شاغلین در معرض درصد  71 در معرض وضعیت نامناسب بدنی و ایستگاه کار نامناسب بوده و ،شاغلیندرصد از  011 ،انجام شده است 

 ستاد باورس حصار آباد شریف محمدیه نصرت آباد بیدستان پیریوسفیان 3الوند .الوند 0الوند مراکز

 . 3. 03 3 3 0 3 .3 0 3 1 تعدادکارگاه

 3.. 70 70 0 5 03 5 70 0 3 1 تعدادشاغلین



 برنامه ریزی 0010در سال  بازرس بهداشت حرفه ای جهت بهبود شاخص های مورد نظرگردد  پیشنهاد می .دنباش روشنایی نامطلوب می

ی ارزیابی از کارگاهها، دقیق تر از وضعیت بدنی شاغلین در معرضبه منظور آگاهی  همچنین پیشنهاد می گردد های الزم را انجام دهند.

 ثبت موارد با صحت بیشتری انجام شود.مورد توجه قرار گیرد تا  تحت پوشش

 

 ساختمانی کارگاههاي اي حرفه بهداشت خدمات 01 

مشمول برنامه خدمات بهداشت نفر شاغل،  001با مجموع کارگاه ساختمانی  00تعداد  ررسی های انجام شده درحال حاضر اساس ب بر

 تحت پوشش شهرستان البرز می باشند.ای کارگاههای ساختمانی حرفه

 فعالیت های انجام شده در برنامه: -4-48

 بازدید توسط کارشناسان و ثبت نتایج بازدید ها در فرم اکسل(شناسایی کارگاههای مشمول برنامه )  

 پیگیری الزم جهت شناسایی  و ارزیابی عوامل زیان آور موجود در کارگاههای ساختمانی 

 پیگیری بر اجرای برنامه های کنترلی در زمینه ریسک فاکتور های مرتبط در کارگاهها توسط کارفرمایان 

مه ؛ برگزاری جلسات خدمات بهداشت کارگران ...(در جهت پیشبرد برنا-مدیران -کارفرمایان -ان جلب مشارکت و همکاری )بازرس

 .حرفه ای کارگران ساختمانی به صورت مشترک با سازمان ها و ادارات مرتبط

 .برگزاری جلسات با سایر ادارات مرتبط برای شناسایی کارگاههای ساختمانی

 آمار کلی : -0-48

 ای کارگاههای ساختمانی خدمات بهداشت حرفه

 0011تعداد/میزان  شرح

 00 تعدادکارگاههای ساختمانی شناسایی شده

 001 ساختمانی کارگاههای شاغلین تعداد

 درصد 51 (درصد کارفرمایان کارگاههای ساختمانی آموزش دیده )با اولویت پیشگیری از شیوع کرونا
 52جدول 

 

 تعداد/میزان شرح

 51 کارگاههای ساختمانی که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کننددرصد شاغلین 

 011 درصد بازرسان بهداشت حرفه ای آموزش دیده در زمینه برنامه

 01 درصد کارگاههای ساختمانی که شاغلین آن به تسهیالت بهداشتی مناسب دسترسی دارند
  56جدول 

 (00و  03و  .0شماره پیوست  )مستندات  -2-48

 برنامه معدن 11

ارزیابی شاغلین و  ،این برنامه به منظور افزایش شناخت و آگاهی در زمینه ریسک فاکتور های تهدید کننده شاغلین بخش معدن   

آموزش نیروی کار در جهت صیانت از  وکارگاههای دارای ریسک فاکتور های مربوطه، پیگیری اجرای اقدامات کنترلی توسط کارفرمایان 

 قانون کار( و منابع مالی تدوین شده است.  01ماده  .و تبصره   15)ماده  آنان



 واحد می باشد. .  و فعال در شهرستان البرز درحال حاضر تعداد معادن موجود

 :آمار کلی -1-40

                      خدمات بهداشت حرفه ای کارگاههای ساختمانی

 0011تعداد/میزان  شرح

)فعال( تعداد معادن موجود  . 

 0. معادن شاغلین تعداد

 درصد 011 (درصد کارفرمایان کارگاههای ساختمانی آموزش دیده )با اولویت پیشگیری از شیوع کرونا

 درصد 50 درصد کارگران تحت پوشش معاینات شغلی
  57جدول 

 (00و  07شماره پیوست  )مستندات -0-40

 برنامه سالمت کارکنان دولت 82

 در راستای اجرای برنامه سالمت کارکنان دولت اقدامات زیرانجام شده است: -4-02            

 نظارت و ارزشیابی نحوه اجرای بسته در ادارات و سازمانها با در نظر گرفتن همه گیری کرونا ویروس -0        

 اشت شهرستان برگزاری جلسه در مورد نحوه اجرای برنامه سالمت کارکنان دولت در شورای بهد-.        

 بازدید از ادارات و نظارت بر اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هوشمند -3        

 مکاتبه با ادارات در مورد نحوه اجرای صحیح برنامه سالمت کارکنان دولت-0        

ه که برای مراجعه از طریق سامانه سالمت و نصب آن در معرض دید به طوریک  QR codeآموزش و نظارت بر نحوه دریافت َ-7        

 و کارکنان قابل دسترسی باشد.کنندگان 

                                    .یپیگیری نواقصات بهداشت و های بازدید فرم ،انجام بازدید از ادارات بصورت روتین مطابق دستورالعمل-0         

 (05شماره ) پیوست مستندات – 0-02

 آموزش بهداشت حرفه اي 21

های آموزش سالمت در جامعه و محیط های کاری می تواند در پیشرفت و ارتقای سالمت و کاهش تقاضا و هزینه های توسعه برنامه

به همین دلیل کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع موظف هستند آموزش در زمینه عوامل زیان آور شغلی  خدمات درمانی بسیار مؤثر باشد

را برای شبکه  مربوطه و مستندات را برای پرسنل خود برگزار نمایندجهت کاهش مواجهات پرسنل با ریسک فاکتور های شغلی محیط کار 

اد شهرستان در بانک اطالعاتی ثبت می گردد و تکارشناسان بهداشت حرفه ای سبهداشت شهرستان ارسال کنند که این آموزش ها توسط 

 گزارش آن به شرح زیر می باشد.

 

 عناوین و موضوعات آموزشی اجراشده توسط مسئولین تشکیالت بهداشتی کارگاهها: - 4-04
 تعداد افراد آموزش دیده تعداد جلسات موضوع جلسه  آموزشی

 100. 010 عوامل زیان آور ارگونومی

 0557 017 عوامل زیان آور فیزیکی



 050 0 بیماریهای ناشی از کار

 3105 55 عوامل زیان آور شیمیایی

 0531 55 لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی

 1575 350 جمع
 56جدول 

 

 عناوین و موضوعات آموزشی اجرا شده توسط واحد بهداشت حرفه ای : -0-04

 مدت جلسه )به ساعت( گروه هدف جلسه /کارگاهعنوان  تاریخ اجرا ردیف

4 10/1./0011  . بازرسان بهداشت کار هماهنگی برنامه های اجرایی واحد 

0 15/1./0011  0 صنایع کارشناسان گرامیداشت روز جهانی بهداشت حرفه ای 

 . صنایع کارشناسان برنامه های جاری واحد 10/13/0011 2

4 00/13/0011  3 بازرسان بهداشت کار جلسه درون واحدی 

2 13/10/0011  3 بازرسان بهداشت کار جلسه درون واحدی 

. .1/10/0011  . کارشناسان صنایع خوداظهاری کارفرمایان و پسماند 

2 10/15/0011  . صنایع کارشناسان صدا در محیط کار 

8 .5/15/0011  . کارشناسان صنایع مدیریت حوادث شیمیایی 

0 01/15/0011  . کارشناسان صنایع سیستم های تهویه صنعتیطراحی  

42 00/15/0011  3 بازرسان بهداشت کار جلسه درون واحدی 

44 01/15/0011  . کارشناسان صنایع kimارزیابی ارگونومی به روش  

40 31/11/0011  . کارشناسان صنایع مدیریت حوادث شیمیایی 

42 .0/11/0011  . کارشناسان صنایع تغذیه سالم 

44 15/01/0011  . بازرسان بهداشت کار جلسه درون واحدی 

42 0./01/0011  . کارشناسان صنایع روش های کنترل سروصدا در محیط کار 

4. 00/01/0011  . کارشناسان صنایع مدیریت حوادث شیمیایی 

42 10/00/0011  3 بازرسان بهداشت کار جلسه درون واحدی 
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  برنامه پایش مراکز بهداشتی درمانی و پزشک خانواده 22

 مرکز.0تعداد مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش شهرستان البرز : 



: بازدید از تمامی مراکز خدمات جامع سالمت در پایان هر فصل از سال که با توجه به تعداد مراکز می بایست به طور  0011حد انتظار سال 

 شود .بازدید انجام  30کلی 

 بازدید  05 : 0011میزان تحقق پایش مراکز خدمات جامع سالمت در سال 

، تمرکز بر روی بازرسی صنایع و شیوع ویروس کرونا و درگیری کارشناسان ستاد در بازرسی طرح تشدید  به حد انتظار ، علت عدم دسترسی

 کارگاه ها ، نظارت بر اجرای طرح محدویت هوشمند در سطح شهرستان و همکاری در اجرای واکسیناسیون کارگران صنایع می باشد. 

 نظارت بر کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع 26

حضور مسئول بهداشت حرفه ای مورد تایید مرکز  بهداشت کار ،آیین نامه تشکیل کمیته حفاظت فنی و  ، قانون کار 13ماده  به استناد

تعداد کارشناسان شاغل در کارخانجات  بهداشت شهرستان در کلیه کارگاههای مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار الزامی می باشد.

واحد و تعداد شاغلین تحت  070ای کارگاههای دارای کارشناس بهداشت حرفه  و تعداد نفر 0.1 ، 0011این شبکه در سال تحت پوشش

 نفر می باشد.7500.پوشش 

جهت ارزیابی عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع برنامه ریزی ویژه ای انجام 0011الزم به توضیح است در پایان سال 

انجام شده در واحدهای تحت پوشش را به نفر (گزارش فعالیت های  000درصد از کارشناسان بهداشت حرفه ای ) 11روز  07شد و به مدت 

 صورت حضوری به واحد بهداشت حرفه ای ارائه نمودند و نقاط قوت و ضعف هریک از کارشناسان به آنها ابالغ گردید.

نکردند  واحد و تعداد کارشناسانی که حضور پیدا 030مورد ارزیابی قرار گرفتند  کارشناسان آن ها 0011 که در سال ییتعداد کل کارگاه ها

 نفر می باشد.  00 *نفر و همچنین تعداد کارشناسان غیر مشمول 07

 نتایج ارزیابی کارشناسان : -4-02
 نتایج ارزیابی کارشناسان صنایع 

 امتیاز 011 11باالی   51-51 51-51 

نفر 3 نفر 03   نفر 75  نفر 01   تعداد کارشناسان 
 58 جدول

 کارشناسانی است  که تازه در صنعت مورد نظر شروع به کار کردند و یا مرخصی زایمان هستند.منظور از کارشناسان غیر مشمول *
 

 (01و  05: ) پیوست شماره  مستندات - 0-02

 

 نظارت بر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار  20

جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در قانون کار و آیین نامه تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، تشکیل  13به استناد ماده 

 نفر شاغل به باال به صورت حداقل یکبار در ماه و با حضور اعضای مشخص شده در آئین نامه الزامی می باشد. 7.صنایع با 

که همه مورد صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به واحد بهداشت حرفه ای ارسال شده است  0717تعداد ، 0011در طول سال 

 موارد آن توسط کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای بررسی شده است ودر بانک اطالعات مربوطه ثبت گردیده است .

 : آمار -4-04

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار عنوان
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 دارد شامل می شود

 070 055 کارگاه

 7500. .5.1. شاغلین
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                                                                                    تعداد کمیته های حفاظت فنی در هر ماه :                                                                                         -0-04

 15 نمودار

 خدمات سالمت کار نظارت بر شرکت های ارائه دهنده 29

به صورت  شناسان واحد بهداشت حرفه ایهای انسانی واحد و تعدد برنامه ها و پرونده های هر کارشناس ،کار ا توجه به شرایط خاص نیروب

 و بهداشت حرفه ای نظارت نمودند. فرآیند ارائه خدمات طب کار  بر موردی ،

 : طب کارآمار نظارت بر فرآیند اندازه گیری و خدمات -4-02

 آمار نظارت بر معاینات و اندازه گیری

 نظارت برفرآیند 
 انجام معاینات

 نظارت بر انجام 
 فرآیند اندازه گیری

 بررسی تخصصی
 نتایج اندازه گیری 

 نامه ارسال شده 
 برای مراکز طب کار

 نامه ارسال شده برای 
 شرکت های اندازه گیری

مورد 3  مورد 0 مورد  00 مورد 5 مورد 3  
 40جدول  

 (..و  0.و 1. پیوست شماره: ) مستندات – 0-02

 پیگیری قضایی تخلفات بهداشت حرفه ای 26

مورد شکایت کارگری  0.دسرا معرفی شدند که رای هیچ یک از واحدها صادر نشده است و همچنین به دا کارگاه 5تعداد ، 0011در سال 

 .برررسی شده است 

 : 4422های ارسالی به دادسراها در سال لیست پرونده -.4-0

 رای صادره *

 دلیل ارجاع به دادسرا

)عدم رعایت پروتکل های 
 03بهداشتی، نقض ماده

قانون موادخوردنی ، ماده   
 ، نقض قانون دخانیات(055

شماره و تاریخ 
نامه معرفی به 

 دادسرا

 شغل آدرس

نام و نام 
خانوادگی 

 متخلف

 ردیف



عدم دریافت 
 رای

براساس ماده قانونی 
 055و057،050،57

0.7031/0./.5 

30/7/0011 

خیابا جرجانی نبش 
 5حکمت 

پارس 
 پامچال

 0 روزبه معزی

عدم دریافت 
 رای

براساس ماده قانونی 
57،10،13،17 

0.3550/0./.5 

.7/13/0011 

میردامادغربی نبش شیخ 
 بهایی

سپهر 
 لکتریک

 . داود  بدلی

 عدم دریافت 

 رای

براساس ماده قانونی 
57،10،1.،13 

0.5710/0./.5 

5/5/0011 

سه را شهر صنعتی 
 روبروی پلیس راه

فاطمه  چینی مینا
 رسول خانی

3 

عدم دریافت 
 رای

براساس ماده قانونی 
57،10،1.،070 

0.53.1/0./.5 

13/15/0011 

فرابی جنوبی کوچه 
 جنب گرانول قزوین315

پوشش 
 پردیس البرز

علی اکبر 
 احمدی

0 

عدم دریافت 
 رای

 براساس ماده قانونی

055 

0.7031/0./.5 

30/7/0011 

 5یابان امام ، کوچه خ
 53.جلوخانی ، پالک 

گیم نت 
 جوانان

 7 جعفر قیاسی

عدم دریافت 
 رای

براساس ماده قانونی 
57،10،1.،055 

0.5011/0./.5 

1/5/0011 

مهرداد   ویستر خ میرداماد غربی
 مرادزاده

0 

دریافت عدم 
 رای

 57براساس ماده قانونی  
،1.  ،17،10،057،050 

03.551/0./.5 

05/0./0011 

صنایع تک  بلوار ابن سینا جنوبی
 باف ایران

حمیدرضا 
 آهنچی

5 

عدم دریافت 
 رای

براساس ماده قانونی 
055،57،10،057،057،050 

03.031/0./.5 

0./0./0011 

علی محمد  بلورک البرز امیر کبیر شرقی
 وقاری

5 
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 1011گیری و مقابله با کرونا در سال گزارش اقدامات انجام شده در زمینه پیش 27

.  تر در جوامع انسانی بروز کنندشوند که انتظار داریم در فواصل زمانی کوتاهبه تدریج به حقایقی تبدیل می ، بیماریهای عفونی نوپدید

و ( (COVID,5019-5050و پاندمی اخیر(MERS .10.-.103, SARS .11.-.113) اخیــر ســالهای هتجرب

شرایط اضطراری  یآمادههمواره ِ بایدبشر سالمت و ســاختارهای بهداشتی، همگی ثابت کرد که اقتصاد،چالش 

 .ناشی از عفونتهای نوپدید باشد

شده که می تواند سبب انتقال بیماری های تجمع محسوب صنایع،کارخانجات،واحدهای تولیدی وخدماتی به عنوان اماکن کسب و کار،محل

کرونا در میان شاغلین شود.لذا با توجه به اهمیت حفظ سالمت نیروی کار و جلوگیری از انتقال عوامل بیولوژیک از جمله ویروس کرونا در 

بتال مواجهه داشته بین کارگران صنایع و نظر به اینکه شاغلین مذکور ممکن است در محیط کار خود با افراد مشکوک یا بیماران م

ای به منظور رعایت اصول بهداشتی برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت باشند،الزم است مقررات ویژه

 اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود.



 : اقدامات انجام شده-1-02

 ویت بندی انجام شده )تعداد پرسنل ، نوع فرایند(بر اساس اولکارگاهها و اصناف تحت پوشش بازدید از تمامی شرکت ها،  .0

 و آموزش کارفرمایان 01آموزش کار فرمایان در زمینه خطرات مواجهه کارگران با کووید  ..

 برگزاری جلسه آموزشی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع .3

 ارجاع کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی .0

بازرسان مرکز بهداشت در خصوص بررسی وضیعت گند زدایی سطوح و اشیاء، استفاده  تگمیل چک لیست های مربوطه توسط .7

 ازماسک،فاصله گذاری اجتماعی،بررسی سیستم های تهویه در واحد های کاری

 بررسی ماسکهای مورد استفاده توسط کارگران به منظور اطمینان از کیفیت ماسک و نحوه استفاده درست از آن .0

 و سایر ادارات دولتی و خصوصی 01نک ها،دفاتر پیشخوان ،دفاتر قضایی ،پلیس +بازدید از ادارات ،با .5

بازدید و آموزش اصناف سطح شهرستان در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی ،استفاده از  .5

 بهداشت QRcodeو نصب  ماسک

 وشمند مدیریت محدودیت و پلمب  واحدهای متخلفانجام بازدید های شبانه و روزانه در راستای اجرای طرح ه .1

اداره  ، اصناف اداره کار ، ، شرکت ها به همراه سایر سازمان ها از جمله هالل احمر ،بسیج –انجام بازدید از اصناف و کارگاهها  .01

 اداره صمت و فرمانداری کار ،

 رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتیبازدید از مدارس  و تکمیل چک لیست مربوطه به منظور رعایت نظارت بر  .00

 نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا ..0

 سازمان های خصوصی به منظور انجام واکسیناسیون بازدید و پیگیری از صنایغ ،اصناف ،ادارات ، .03

 مراکز تجمیع واکسناسیون همکاری در انجام واکسیناسیون در صنایع و .00

 تشکیل تیم واکسیناسیون سیار  .07

 : آمار کرونا – 8-02

 0011اقدامات انجام شده توسط واحد بهداشت حرفه ای در سال 

 7750 تعداد کل واحد های تحت پوشش

 01003 تعداد کل شاغلین تحت پوشش

 ..0.1 تعداد کل بازدید

 0.5 تعداد بازدید محدودیت روزانه

 روز 05 بازدید مشترک روزانهتعداد 

 شب 05 تعداد بازدید مشترک شبانه

 037 بازدید مدارس تعداد 

 .7  شرکت در انجام واکسیناسیون صنایعتعداد 

 3.  شرکت در انجام واکسیناسیون  مراکز تجمیع تعداد 

 نفر 353. بازدید و بررسی درصد واکسیناسیون شاغلین اصناف تحت پوشش تعداد 

 نفر 01110 پیگیری درصد واکسیناسیون شاغلین صنایع بزرگ تحت پوشش 

واحد   پیگیری واکسیناسیون ادارات و بانک ها 075 

نفر 3075 ادارات و بانک هاشاغلین  واکسیناسیوندرصد پیگیری   

 5 تعداد معرفی به مراجع قضایی

 5.  تعداد واحد های پلمپ شده



 00 011شکایتی تعداد 
 45جدول

 :آمار کل بازدید های مشترک – 2-02

 تعداد بازدید های انجام شده با سایر ارگان ها به منظور  رعایت پروتکل ها و محدودیت های هوشمند

 755 تعداد اماکن بازدید شده توسط تیم نظارتی

 771 تعداد اعالم نواقص بهداشتی اعالم شده

 5 تعداد پلمپ 

 44جدول 

 : شبانه آمار بازدید مشترک -4-02

 آمار عملکرد بازدیدهای شبانه به همراه تیم مشترک شهرستانی به منظور رعایت محدودیت های هوشمند 

 71.. تعداد واحد بررسی شده

 010 تعداد واحد بازدید شده 

 010 تعداد اخطار 

 . تعداد پلمپ 

 44جدول

 

 البرز در زمینه مقابله با کرونا:نمونه هایی از اقدامات انجام شده در صنایع شهرستان  -7-87

 از بازدید انجام شده توسط بازرسین در طرح تشدید تصاویری  5.-0-5

  



 

 از انجام واکسیناسیون در صنایع تصاویری  5.-5-.
 

 

 

 از انجام واکسیناسیون سیار تصاویری  5.-3-5
 

 



 بازدید شبانه انجام شده توسط بازرسین  ازتصاویری  5.-0-5
 

 

 بازدید مشترک با هالل احمر  5.-7-5
 

 

 

 1پیوست 



 

 



 8پیوست 

 



 

 1شماره پیوست 



 
 



 4 شماره یوستپ

 



 

 3پیوست شماره 



 

 



 8پیوست شماره 

 



 

 7پیوست  شماره 



 

 2ست شماره پیو



 

 مدیریت محترم شرکت                     

 مدیریت حوادث شیمیایی  آموزشیموضوع : جلسه 

 باسالم واحترام 

با توجه به اینکه واحد  بهداشت حرفه ای این شبکه در نظردارد جلسه آموزشی با موضوع مدیریت حوادث شیمیایی را   

برگزار نماید. لذا از جنابعالی و کارشناس  .0الی 01از ساعت 00/01/0011به صورت وبینار در روز سه شنبه مورخه 

 اشت حرفه ای آن شرکت جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.بهد

 نکات قابل توجه :

 http://vc.qums.ac.ir/behdasht.آدرس لینک جلسه:  -0
بوطه بر روی تلفن همراه یا سیستم مر adobe connectالزم است قبل از ورود به لینک مذکور نرم افزار  -.

 نصب گردد.

 هریک از همکاران بعد از ورود به صورت مهمان نام و نام خانوادگی را در کالس اعالم نمایند.  -3

 تماس گرفته شود. 00.55..3درصورت بروز مشکل با شماره تلفن 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 

12/11/1011 

161609/02/20 

 ندارد

15:61 

 

http://vc.qums.ac.ir/behdasht2


 

 مدیریت محترم شرکت                 

 موضوع : ارسال گزارش خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

 باسالم واحترام 

 باتوجه به ابالغ برنامه خوداظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار از سوی وزارت متبوع و     

 0011/.01/0با توجه به درجه ریسک خطر آن شرکت، ضروری است نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه تا موخه  

 اقدام نمایید. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12پیوست شماره 

 

 

16/11/1011 

161062/02/20 

 ندارد

15:10 

 

17/16/1011 

126950/02/20 

 ندارد

12:09 

 



 مدیریت محترم شرکت                     

 برنامه خوداظهاری کارفرمایان و مدیریت عوامل اجرایی پسمانددعوتنامه جلسه آموزشی موضوع : 

 باسالم واحترام 

باتوجه به ابالغ برنامه های خوداظهاری کارفرمایان و مدیریت عوامل اجرایی پسماند از سوی وزارت متبوع ، واحد     

 1از ساعت 1/10/0011.بهداشت حرفه ای این شبکه در نظردارد جلسه آموزشی را به صورت وبینار روز شنبه مورخه 

آن شرکت جهت حضور در جلسه مذکوردعوت به  اشت حرفه ایجنابعالی و کارشناس بهدبرگزار نماید. لذا از  00الی

 عمل می آید.

 http://vc.qums.ac.ir/behdasht0آدرس لینک جلسه: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 11پیوست شماره 

 

 مدیریت محترم شرکت                     

 خوداظهاری کارفرمایان و مدیریت عوامل اجرایی پسمانددعوتنامه جلسه آموزشی برنامه موضوع : 

17/16/1011 

126950/02/20 

 ندارد

12:09 

 



 باسالم واحترام 

باتوجه به ابالغ برنامه های خوداظهاری کارفرمایان و مدیریت عوامل اجرایی پسماند از سوی وزارت متبوع ، واحد     

 1از ساعت 1/10/0011.بهداشت حرفه ای این شبکه در نظردارد جلسه آموزشی را به صورت وبینار روز شنبه مورخه 

آن شرکت جهت حضور در جلسه مذکوردعوت به  جنابعالی و کارشناس بهداشت حرفه ایبرگزار نماید. لذا از  00الی

 عمل می آید.

 http://vc.qums.ac.ir/behdasht0آدرس لینک جلسه: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 شماره پیوست



 

 

 

 

 



 11شماره پیوست

 

 

 



 

 14 شماره پیوست

 



 

 

 13 شماره پیوست



 

 

 



 18 شماره پیوست

 

 



 

 17 شماره پیوست

 

 



 

 

 12پیوست شماره 



 

 



 11پیوست شماره 

 

 

 



 

 82پیوست شماره 

 



 

 81پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 




