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معرفی �
خدمات بهداش��تي، درمان��ي زماني موثر واقع خواهد ش��د که به صورت 
یکپارچه طراحي و ارائه گردد. قبل از پیروزي انقالب اسالمي وضعیت بهداشت 
و درم��ان طوری بود که همدیگر را پوش��ش نمي دادن��د و در بطن خود نیز از 
وحدت و یکپارچگي الزم برخوردار نبودند و هر بخش برنامه هاي بهداشتي از 

سایر بخش ها کاماًل بیگانه و به طور مستقل برنامه ریزي و اجرا مي شد.
 در سال 1351متولیان بهداشت و درمان وقت )قبل از انقالب( طرحي 
را با هدف ادغام خدمات بهداش��تی با مش��ارکت سازمان بهداشت جهاني به 
طور مش��ترک در آذربایجان غربی به صورت پایلوت به اجرا در آوردند. این 
طرح که در آن تا حدودي خدمات بهداشتي، درماني در سیستم شبکه ادغام 

می شد تا سال 1359 در بعضی شهرها تداوم داشت.
با بررسي کارشناسي و برآورد نقاط ضعف و قوت آن، بسته های خدمتی 
تهیه و در س��ال 1364 به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید. این طرح 
جان ت��ازه اي به خدمات بهداش��تي درماني اولیه بخش��ید و با هدف تأمین 
و تعمیم خدمات بهداش��تی در اقصی نقاط کش��ور ب��ه عنوان هدف اصلی و 
استراتژیک وزارت بهداشت و درمان در نظام جمهوري اسالمي قرار گرفت. 
ای��ن تالش ها زماني انج��ام مي گرفت که قبل از آن یعني در س��ال 1978 
در کنفرانس بین المللي WHO )س��ازمان بهداشت جهاني( و یونیسف در 
آلماآتای قزاقستان موضوع بهداشت براي همه تا سال 2000 )تأمین خدمات 
بهداش��تي اولیه براي آحاد مردم تا س��ال 2000( به عنوان وظیفه اساس��ي 
دولت ه��اي عضو مورد تصویب و در آن ادغام خدمات بهداش��تي به عنوان 
یک اولویت اساس��ي دولت ها مورد توجه ق��رار گرفته بود و این مهر تائیدي 
بود براي تداوم و توس��عه شبکه هاي خدمات بهداشتي درماني اولیه در ایران 
ک��ه با هدف ارائه خدمات پیش��گیري، درمان س��رپائي، خدمات اورژانس و 

خدمات بس��تري به تمام آحاد جامعه اعم از ش��هري و روس��تائي مي بایست 
طراحي واجرا مي گردید. 

دولت جمهوري اس��المي ایران پس از تصوی��ب این طرح و در جهت 
انطباق س��اختار وزارت بهداش��ت ودرمان با طرح مذکور، بازنگری اساس��ی 
در س��اختار وزارت مربوطه را به عمل آورد. سپس سازماندهي تمام امکانات 
بهداش��تي درماني اعم از تامین و تربیت نیروي انساني مورد نیاز )پزشکان، 
کارشناسان، کاردان هاي بهداشتي و بهورز و ...( هم چنین تجهیز و راه اندازي 
خانه هاي بهداش��ت و مراکز بهداش��تي درماني روستائي و شهري با نقش ها 
و وظایف جدید اقدام و به دنبال آن ش��بکه هاي بهداش��ت و درمان و مراکز 
بهداش��ت شهرستان ها جهت مدیریت و برنامه ریزي هاي منطقه اي و محلي 
با س��اختار جدید طراحي و تاس��یس گردید و قالب اجرای مراقبت های اولیه 

بهداشتی )PHC( شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها تعریف شد.
در سال 1363 هم زمان با تشکیل شبکه هاي بهداشت و درمان، حوزه 
معاونت بهداش��تي س��ازمان منطقه اي بهداشت و درمان اس��تان زنجان در 
محل س��اختمان فعلي مرکز بهداشت استان فعالیت خود را آغاز و واحدهاي 
کارشناس��ي در آن تشکیل و شروع به فعالیت نمودند و در سال 1365 حوزه 
معاونت بهداش��ت تحت عنوان »مرکز بهداشت استان« که رئیس آن معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بود بکار خود ادامه داد. واحدهاي کارشناسي 
به موازات تشکیل ادارات کل در حوزه بهداشتي وزارت متبوع توسعه یافته و 
در مقاطع زماني مختلف متشکل از برنامه هاي فني مختلف بودند، به طوري 
ک��ه در ح��ال حاضر واحدهاي کارشناس��ي تحت عن��وان مرکز مدیریت 
ش�بکه، مدیری�ت س�المت خانواده،جمعیت تغذی�ه ومدارس، 
مدیری�ت پیش�گیری و مبارزه ب�ا بیماری ها، مدیریت س�المت 
محیط و حرفه ای، گروه آموزش و ارتقای سالمت، اداره سالمت 

معاونت بهداشتی
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روان�ی اجتماعی و اعتیاد و اداره کاهش خطر در بالیا و حوادث 
فعالیت مي نمایند، هریک از این گروه های کارشناس��ی وظیفه برنامه ریزي، 
اجرا و نظارت بر فعالیت هاي مربوط به خود را با هماهنگي و مدیریت ادارات 

کل معاونت بهداشت وزارت متبوع برعهده دارند.
در شروع تشکیل شبکه هاي بهداشت و درمان، شهرستان هاي قزوین، 
تاکس��تان، زنجان، ابه��ر و خدابنده تحت پوش��ش معاونت بهداش��ت بوده 
که هم زمان با منفک ش��دن اس��تان قزوین ش��بکه هاي بهداشت و درمان 

شهرستان های قزوین و تاکستان نیز از این معاونت جدا گردید.
س��پس در س��ال 1378 براس��اس مصوب��ات هیأت دولت و تش��کیل 
شهرس��تان هاي ماهنشان، طارم، ایجرود و خرمدره شبکه بهداشت و درمان 
در این شهرستان ها استقرار یافت بطوري که هم اکنون 7 شبکه بهداشت و 

درمان تحت پوشش این معاونت مي باشد.
z  رسالت

معاونت بهداشتی به عنوان متولی امر سالمت و پیشگیری در مجموعه 
بزرگ دانش��گاه علوم پزشکی زنجان عهده دار وظیفه تأمین، حفظ و ارتقای 
س��المت مردم در سطح استان از طریق نیل به اهداف جامع سالمت وزارت 

متبوع اس��ت. این معاونت در راستاي برنامه اس��تراتژیک دانشگاه در جهت 
دستیابي به اهداف کالن خود که همانا بهبود شاخص هاي بهداشتي، اصالح 
و بهبود ش��یوه زندگي مردم، افزایش امید ب��ه زندگي،کاهش موارد ابتالء و 
مرگ و میر )کاهش بار بیماري( و نهایتًا حفظ و ارتقای سطح سالمتي مردم 
می باش��د تالش می نماید. این مهم از طری��ق بهره گیري از علم و خالقیت 
نیروه��اي متعهد، فن آوري های موجود، برنامه ریزي، جلب مش��ارکت مردم، 

تقویت همکاري درون بخشي و برون بخشي میسر می گردد.

تاريخ خاتمهتاريخ شروع بکارمحل تولدمدرك تحصيلينام و نام خانوادگي  

63/8/1971/8/3تکابداروسازدکتر اسماعیل نظرنیا

71/8/374/12/6میانهمتخصص عفونيدکتر ناصر محمدي

74/12/676زنجانداروسازدکتر مسلم نجفي

شهریور79 76اهوازمتخصص اطفالدکتر منوچهر مهرام

84/12/24شهریور79تهرانپزشک عموميدکتر عباس صداقت

ادامه دارد 84/12/24زنجانپزشک عموميدکتر حسین دین محمدي 

جدول 8- 1- اسامي معاونین از بدو تأسیس دانشگاه

z  هدف کلی
تأمین، حفظ وارتقای سطح سالمت جامعه تحت پوشش

z اهداف اختصاصی
y  افزای��ش مهارت و توانمندس��ازی مردم در حفظ وارتقای س��طح

سالمت خود و دیگران
y  ،افزایش س��المت خانواده با تاکید بر س��المت م��ادران، کودکان

میانساالن و سالمندان
y  افزایش سالمت نوجوانان وجوانان
y بهبود وضعیت تغذیه جامعه

y افزایش سطح بهداشت دهان و دندان
y بهبود سالمت روان در کلیه سطوح جامعه
y افزایش سالمت محیط کار و کارگران
y  ،افرایش س��المت محیط با تأکید بر سالمت و ایمنی مواد غذایی

آب آش��امیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زائد جامد و فاضالب، 
هوای پاک و کاهش تشعشعات مضر

y  کاه��ش احتم��ال ابتالی م��ردم وگروه های در مع��رض خطر به
بیماری ه��ای عفون��ی و واگی��ر و بیماری های غیر واگیر )س��رطان ها، 

بیماری های قلبی عروقی و...(
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z انواع خدمات بهداشتی مرکز بهداشت استان
خدمات مرکز بهداش��ت از طریق 96 مرکز بهداش��تي درماني ش��هري 
و روس��تایی و441 خانه بهداش��ت و 12 پایگاه بهداشتي به شرح موارد ذیل 
ارائه می ش��ود و نظارت، پایش و ارزش��یابي خدمات از طریق ستاد استان و 

شهرستان ها صورت می گیرد.
y آموزش و ارتقای سالمت و بهبود و اصالح سبک زندگي
y  بهداش��ت باروري، کودکان، مادران، زایمان سالم و برنامه باروری

سالم و جمعیت، تغذیه سالم و مراقبت و بهداشت سالمندان
y مشاوره بیماري هاي عفوني و رفتاري و بهداشت روان
y  ایمن سازي و واکسیناسیون
y پیشگیري و مراقبت از سالمت دانش آموزان
y مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندانپزشکي
y پیشگیري و مراقبت از بیماري هاي واگیر و غیر واگیر
y بینایي سنجي و شنوایي سنجی متقاضیان شغل
y برآورد درخواست و تامین و توزیع داروهاي اساسي مورد نیاز
y درمان سرپایي
y  کنترل و نظارت بر کارگاه ها و کارخانجات صنعتي
y  بهس��ازی محیط، کنت��رل و نظارت بر مراکز تهی��ه و توزیع مواد

غذایي، اماکن عمومي و مراکز آموزش��ي پژوهشي، تفریحي، زیارتي و 
نظارت بر نحوه جمع آوری، دفع زباله و فاضالب و منابع آب

y  جل��ب مش��ارکت و هماهنگي ب��ا نهاده��ا، س��ازمان ها و ادارات
بین بخشي در راستاي اهداف سالمتي منطقه

z طرح های کشوری و ملی انجام شده
y  اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهری زیر 20 هزار

نفر جمعیت و کسب رتبه برتر کشوری
y  اجرای طرح بازنگری طرح های گس��ترش ش��بکه های بهداشتی

درمانی استان زنجان
y 81ارزشیابی کشوری برنامه داوطلبان سالمت، سال
y  نظام نوین پایش و ارزشیابي برنامه هاي( IMES بررسي کشوري

سالمت خانواده(، سال85-84
y  اجرای طرح ایمن س��ازی روتین و کس��ب لوح تقدیر از ریاس��ت

محترم مرکز مدیریت بیماری ها، سال 85
y  بررس��ي وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان زیر 12 سال در

سطح استان، سال 85 
y  بررس��ی چگونگی بهره من��دی از خدمات س��المت در جمهوری

اسالمی ایران، سال 86 
y  اجرای طرح ایمنسازی هپاتیت »ب« متولدین 1368 وکسب رتبه

برتر، سال86
y  اجرای طرح ایمن س��ازی هپاتیت »ب« متولدین 1369 و کس��ب

رتبه برتر، سال87
y  بررسی وضعیت ماندگاری پزشکان خانواده در مناطق روستایی و

شهرهای زیر 20 هزار نفر کشور و عوامل مرتبط با آن، سال 87
y  88 مطالعه حساب های ملی سالمت، سال
y  بررسی خصوصیات ساختاری و نیروی انسانی واحدهای ارائه دهنده

خدمات سرپایی )SHR( در شهرهای زیر 50 هزار نفر، سال 88
y  اجراي طرح کش��وري رفتارهاي مخاطره آمیز در دو مرحله، س��ال

88
y  مطالعه ش��اخص های چندگانه س��المت و جمعی��ت در جمهوری

اسالمی ایران، سال 89 
y  اجرای طرح منطقه ای واکس��ن و م��واد بیولوژیک و دریافت لوح

تقدیر به عنوان مرکز منطقه اي نمونه از ریاست محترم دانشگاه و قائم 
مقام وزیر در استان، سال89

y  بررسي میزان آگاهي و رضایت تیم سالمت )پزشک خانواده، ماما
و بهورز( و رضایتمندي مردم مناطق روس��تایي و شهرهاي زیر 20000 
نفر کش��ور از اجراي برنامه پزشک خانواده در سطح اول ارائه خدمت و 

عوامل مؤثر بر آن 
y  بررس��ي ریز مغذي ه��ا و آگاهي، عملکرد و نگ��رش در خصوص

تغذیه، سال 90
y 1390 اجراي طرح کاسپین 3 در سال 1387 و کاسپین 4 در سال
y 90پیمایش کشوری طرح سالمت روان، سال
y  و کس��ب رتبه مطلوب بعنوان یکی از AFP اجرای طرح مراقبت

5 دانشگاه نخست کشور، سال 90
y  و کسب رتبه مطلوب بعنوان یکی از AEFI اجرای طرح مراقبت

10 دانشگاه نخست کشور، سال 90
y  اج��رای طرح منطقه ای واکس��ن و مواد بیولوژی��ک ودریافت لوح

تقدیر به عنوان مرکز منطقه اي نمونه از معاون محترم وزیر، سال 91
y  اجرای طرح مراقبت از س��رخک و کسب رتبه نخست کشوري از

ریاست محترم مرکز مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت 
y  اج��رای طرح مراقب��ت از بیماری آنفلوانزا و کس��ب رتبه مطلوب

به عنوان یکی از 7 دانش��گاه برتر کشور و دریافت لوح تقدیر از ریاست 
محترم مرکز مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت، سال 91

y  91تعیین میزان فلوئور آب آشامیدني مناطق مختلف استان، سال
y  اجراي پیمایش کش��وري بررسي سالمت دهان و دندان در سطح

استان، سال91 
y  اجرای طرح کش��وري س��المت دهان و دندان کودکان مهدهاي

کودک با همکاري سازمان بهزیستي استان، سال91
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شهرستان  
تعداد پايگاه بهداشت غير ضميمهتعداد خانه بهداشتتعداد مرکز روستايیتعداد مرکزشهری

بعد از بازنگریقبل از بازنگریبعد از بازنگریقبل از بازنگریبعد از بازنگریقبل از بازنگریبعد از بازنگریقبل از بازنگری

99911667056ابهر

--22563943ایجرود

--372119123130خدابنده

4412101011خرمدره

18181719105117812زنجان

--12563442طارم 

--22884852ماهنشان

394466714254641419استان

جدول 8- 2-مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی قبل و بعد از بازنگری طرح گسترش شبكه های بهداشتی درمانی

معرفی واحدهای ستادی زیر مجموعه معاونت بهداشتی
مرکزمدیریت شبکه �

اساسی ترین ماموریت های سازمانی این گروه شامل :
y  مهیا نمودن زیر ساخت های اجرایی برنامه های سالمت
y  تدوین تش��کیالت و طرح گسترش ش��بکه های بهداشتی درمانی

شهرستان ها بر مبنای ضوابط مربوطه 
y  تجهی��ز و راه اندازی مراکز آموزش به��ورزی به منظور آموزش و

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در سطح اول شبکه ها
y  تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی در قالب طرح های

گسترش مصوب 

y  تأمین نیروی انس��انی واحدهای بهداشتی درمانی از طریق جذب
پرسنل طرحی، پیام آور، قراردادی و استخدامی 

y  20 اجرای برنامه پزش��ک خانواده در روستاها و شهرهای کمتر از
هزار نفر جمعیت

y  توس��عه برنامه پزشک خانواده به مناطق شهری بیشتر از 20 هزار
نفر جمعیت

y  راه اندازی سامانه خدمات سالمت ایرانیان
y  مش��ارکت در آموزش پزش��کی اجتماعی و پزش��ک جامعه نگر با

اجرای کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
y همکاري در اجراي طرح هاي پژوهشی کشوري

z  مهیا نمودن زیر ساخت های اجرایی برنامه های سالمت
با توجه به پویایی نظام ش��بکه س��المت و روز افزون ش��دن مطالبات 
مردم��ی ب��ه دلیل باالرفت��ن دانش و آگاهی ایش��ان و در راس��تای ارتقای 
 دسترسی مردم به خدمات سالمت، متناسب با تغییراتی که در تعداد جمعیت 

و مسیر حرکت مردم در مناطق روستایی ایجاد می شود، شبکه های بهداشتی 
درمان��ی در مقاطع زمانی )حداقل 5 س��اله( و طبق ضوابط کش��وری، مورد 

بازنگري قرار مي گیرند.
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z  تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی در قالب طرح های گسترش مصوب 
 در راس��تای تأمین س��هولت دسترسی مردم به خدمات سالمت، راه اندازی واحدهای بهداش��تی درمانی موجود از طریق پذیرش و تربیت بهورزان بومی، 
اخذ مجوز اس��تخدام پرس��نل بهداشتی و جذب اعتبارات مالی به منظور تهیه تجهیزات اس��تاندارد همواره در اولویت برنامه های توسعه درحوزه بهداشت قرار 

گرفته است. 

نمودار 8-1-مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی استان، قبل و بعد ازبازنگری طرح گسترش شبكه بهداشتی درمانی

 91 90 8889 87 86 8485واحد بهداشتی درمانی  

8392949494969696مرکز بهداشتی درمانی روستایی - شهری

412417420420422422422441خانه بهداشت

911111111121212پایگاه بهداشت غیر ضمیمه

جدول 8- 3-مقایسه روند توسعه واحدهای بهداشتی درمانی، 1384 تا1391

z مصوبات سه سفر هیات دولت به استان
y احداث 48 خانه بهداشت
y احداث 8 مرکز بهداشتی درمانی شهری
y احداث 13 مرکز بهداشتی درمانی روستایی
y احداث مرکز آموزش جامعه نگر در شهرستان ایجرود
z  مدیریت منابع انس�انی و نقش آن در ارتقای شاخص های

سالمت 
y  یکی ازاساس��ی ترین برنامه ه��ای نظام س��المت، مدیریت منابع

انس��انی از طریق جذب، آم��وزش، تربیت و بازآموزی نیروی انس��انی 
است و بدون وجود نیروی انسانی برخوردار از مهارت های فنی، ارتقای 

شاخص های سالمت میسر نخواهد بود.

برخی از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انس�انی در نظام 
سالمت عبارت است از:

y  پذی��رش، آموزش و تربیت به��ورز مورد نی��از از طریق برگزاری
دوره های آموزش دو س��اله در مراکز آموزش بهورزی شهرس��تان ها به 



297

سال1391سال1384شاخص  

5468دوره های بهورزی برگزارشده

648740بهورزان شاغل 

جدول 8- 4-مقایسه دوره های آموزش بهورزی برگزار شده و بهورزان شاغل، 1384تا1391

منظور راه اندازی خانه های بهداش��ت جدید و تکمیل پرسنل خانه های 
بهداشت فعال

y  توزیع عادالنه منابع بر اس��اس جمعیت، نیاز واحدها و برنامه های
جاری 

y  طراحی و اجرای نظام پایش، ارزش��یابی و طراحی، تهیه و تنظیم
چک لیست های پایش و ارزشیابی واحدهای بهداشتی درمانی و به روز 

نمودن این چک لیست ها به موازات برنامه های جدید نظام سالمت

z  اج�رای برنام�ه پزش�ک خان�واده در مناط�ق روس�تایی و
شهرهای زیر 20 هزار نفر 

از مرداد ماه سال 1384 برنامه پزشک خانواده در سطح مناطق روستایی 
و شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرا و تقریبا 58 درصد کل جمعیت استان تحت 

پوشش برنامه گرفته است. 
همزمان با شروع این برنامه: 

y  توس��عه واحدهای بهداش��تی درمانی مجری پزش��ک خانواده به
منظور سهولت دسترسی جمعیت این مناطق به پزشک خانواده 

y  بهبود استاندارد تجهیزات پزشکی و اداری
y  تجهیز و بهبود استاندارد مسکونی پزشکان خانواده و تیم سالمت

در اولوی��ت برنامه ه��ا قرار گرفت��ه و اقدامات الزم در راس��تای جذب 
اعتبارات مالی و اجرای پروژه های مصوب بعمل آمده است.

z  استقرار سامانه خدمات سالمت ایرانیان در این مناطق
یک��ی از اه��داف برنام��ه پزش��ک خانواده تش��کیل پرونده س��المت 
الکترونیکی بوده که استقرار این سامانه نیازمند زیر ساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری وسیع و پرهزینه ای بود از جمله:

y  تجهی��ز کلیه مراک��ز مجری برنامه پزش��ک خان��واده، خانه های
بهداشت و پایگاه های بهداشت به رایانه

y )اختصاص رایانه پرتابل به پزشکان خانواده )لب تاپ
y  آموزش پرس��نل ش��اغل در مراکز، بهورزان و پزشکان به منظور

آشنایی با کامپیوتر و کار کردن با سامانه 
y  مهیا نمودن دسترس��ی ب��ه اینترنت در کلی��ه واحدهای محیطی

)مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه های بهداشت و خانه های بهداشت(
y  سرش��ماري و جمع آوري اطالعات خانوارها در مناطق روستایي و

شهرهاي زیر 20 هزار نفر
این زیرس��اخت ها با جذب اعتبارات قابل توجه و با برگزاري برنامه های 
آموزش��ی در سطح وس��یعی در سال 1390 مهیا ش��د به نحوی که تا سال 
91 کلیه پرس��نل ش��اغل در این مناطق آموزش های الزم را دریافت نموده 
و کلیه خانه های بهداش��ت، مراکز مجری پزش��ک خانواده و پزشکان مجهز 
به کامپیوتر ش��دند و دسترس��ی ای��ن واحدها به اینترنت نیز ب��ه تدریج و با 
هماهنگی س��ایر بخش ها خصوصًا مخابرات استان و شهرستان ها در شرف 

انجام است.

تعداد مرکز مجری پزشک  
خانواده

در سال1391در سال 1384

6576

جدول 8-5-مقایسه مراکز مجری پزشك خانواده در مناطق روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر در سال84 و91
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جمعيت شهری زير 20 جمعيت روستايیجمعيت استان  
هزار

ميزان پوشش برنامه در 
منطقه

ميزان پوشش برنامه نسبت به کل 
جمعيت استان

58 درصد100 درصد10658751309096838

جدول 8-6-جمعیت تحت پوشش برنامه پزشك حانواده درمناطق روستایی وشهری زیر 20 هزار نفر

نوع استخدام  
 تعداد پرسنل

13841385138613871388138913901391

5955495249475447رسمی

44857864پیمانی

66771818--قراردادی

--111111111111شرکتی

-1-21-1-طرحی

جدول 8- 7-وضعیت نیروی انسانی ستاد حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی زنجان

واحد بهداشتی درمانیرديف  
تعداد پرسنل

سال1391سال1384

323368مرکز بهداشت شهرستان ابهر1

94154مرکز بهداشت شهرستان ایجرود2

365450مرکز بهداشت شهرستان خدابنده3

9084مرکز بهداشت شهرستان خرمدره4

442600مرکز بهداشت شهرستان زنجان5

102162مرکز بهداشت شهرستان طارم6

203219مرکز بهداشت شهرستان ماهنشان7

16192037کل

جدول 8- 8-وضعیت نیروی انسانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
 به تفكیك شهرستان های تابعه
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نمودار 8-2- نمودارمقایسه تعداد پرسنل معاونت بهداشتی به تفكیك رده های شغلی، 1384و1391 )نفر(

سال1391سال1384شاخص  

013/39میزان مرگ مادران در صد هزار تولد زنده

157/77میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه

20/9512/32میزان مرگ کودکان زیر یک سال

24/315میزان مرگ کودکان زیر 5 سال

)LBW( 6/16/75درصد متولدین کمتر از 2500 گرم

جدول 8- 9- مقایسه شاخص های بهداشتی سال های 91 و84 )استخراج شده از زیج حیاتی مناطق روستایی(

z  20 اجرای برنامه پزش�ک خانواده در مناطق شهری باالی
هزار نفر

در راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سالمت 
در قانون برنامه 5 ساله، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به اس��تقرار برنامه پزشک خانواده در کل 

مناطق شهری شده اند که گام به گام اجرایی خواهد شد. 

گام های اجرایی برنامه عبارتند از:
Y  اقدامات مدیریتی
y تشکیل ستادهای اجرایی در سطح استان، دانشگاه و شهرستان
y تشکیل کمیته های چهارگانه

وب سایت خدمات سالمت ایرانیان
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y پایش و نظارت
y آموزش ، تبلیغات و اطالع رسانی عمومی
y آمار و فن آوری اطالعات
y تأمین، توزیع و ساماندهی منابع انسانی و مالی
y  تدوین برنامه عملیاتی در سطح استان و شهرستان ها

Y  اقدامات اجرایی
y  تش��کیل تیم های سرش��ماری و انجام سرش��ماری و جمع آوری

اطالعات پایه از خانوارها
y  اطالع رسانی و آگاه سازی مردم و مسؤولین استان و اجرای بسیج

تبلیغاتی
y  آموزش کلیه پرسنل شاغل در دانشگاه
y ثبت نام از پزشکان عمومی و متخصصین
y  تأمین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ارتباطی
y  ثبت اطالعات خانوارهای سرش��ماری ش��ده در س��امانه سالمت

ایرانیان

Y  استقرار سامانه خدمات سالمت ایرانیان
اه��داف پیش بینی ش��ده در راس��تای اس��تقرار و پیاده س��ازی پرونده 
الکترونیک س��المت خانوار در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه به گونه ای 
اس��ت که همه حیطه های سالمت را در س��ه الیه اول، دوم و سوم خدمات 

در بر می گیرد.

z  اهداف پیش بینی شده در پرونده الکترونیک سالمت
اهم اهداف پیش بینی شده جهت پیاده سازی پرونده سالمت الکترونیک 

خانوار عبارتند از:
y  .هر یک از شهروندان ایرانی دارای یک پرونده الکترونیکی باشد
y  ،اطالع��ات هویتی، شناس��نامه ای، محل زندگی و س��کونت افراد

محدوده پوشش��ی تیم سالمت، مش��خصات حقیقی و حقوقی پزشک 
خانواده و مسؤول خانوار دقیقا مشخص شود.

در راستای محقق شدن این اهداف اقدامات ذیل در سطح استان انجام 
گرفته است:
y  اطالعات هویتی و شناس��نامه ای 138094 خانوار در سطح استان

از طریق سرشماری جمع آوری شده است.
y  تعداد 213 نفر پزش��ک عمومی به عنوان پزش��ک خانواده  ثبت نام

کرده اند.
y  46 درصد خانوارها در س��امانه خدمات سالمت ایرانیان به پزشک

مربوطه لینک شده اند.
y  پرونده الکترونیک کلیه مراکز ارائه دهنده خدمت تش��کیل ش��ده

است.
y  پرونده الکترونیک کلیه پرس��نل ارائه دهنده خدمت تشکیل شده

است.

z همکاري در اجراي طرح هاي پژوهش کشوري
y  بررس��ی چگونگی بهره من��دی از خدمات س��المت در جمهوری

اسالمی ایران، سال 86 
]با هدف اندازه گیری نیاز مردم به دریافت خدمات مربوط به س��المت، 
اقدام مردم برای دریافت خدمات، بار مراجعه )پاس��خگویی نظام سالمت به 
نیازهای مرتبط به سالمت(، خدمات ارائه شده به مردم، زمان و هزینه هایی 
که مردم برای دریافت خدمات صرف می کنند و چگونگی پاس��خگویی نظام 

سالمت به نیازهای غیر سالمتی و رعایت حقوق فردی[
y  بررسی وضعیت ماندگاری پزشکان خانواده در مناطق روستایی و

شهرهای زیر 20 هزار نفر کشور و عوامل مرتبط با آن، سال 87
y  88 مطالعه حساب های ملی سالمت، سال

با ه��دف آگاهی از هزینه خدمات س��المت در خانوارها و ارتباط آن با 
سایر متغییرهای اقتصادی اجتماعی خانوار

y  بررسی خصوصیات ساختاری و نیروی انسانی واحدهای ارائه دهنده
خدمات سرپایی )SHR( در شهرهای زیر 50 هزار نفر، سال 88

)با هدف تعیین دسترس��ی مردم به خدمات س��رپایی ب��ه تفکیک نوع 
خدمت(
y  مطالعه ش��اخص های چندگانه س��المت و جمعی��ت در جمهوری

اسالمی ایران، سال 89 

y  بررسي میزان آگاهي و رضایت تیم سالمت )پزشک خانواده، ماما
و بهورز( و رضایت مندي مردم مناطق روستایي و شهرهاي زیر 20000 
نفر کش��ور از اجراي برنامه پزشک خانواده در سطح اول ارائه خدمت و 

عوامل مؤثر برآن، سال 91 

تیم بررسی شاخص های سالمت و جمعیت، سال 1389
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z  امور دارویي 
یکي از وظایف اساس��ي دولت ها بهبود سالمت مردم است. هر چند که 
داروها به تنهایي براي فراهم نمودن س��المتي کافي نیس��تند ولي مي توانند 
نقش مهمي را در حفظ یا بازگشت سالمت مردم داشته باشند. براي اطمینان 
از تأمین داروهاي مؤثر و بي خطر با کیفیت خوب و با قیمتي در حد استطاعت 
مالي مردم هر کش��وري یک سیاس��ت داروئي ملي به عنوان یک بخش از 
سیاست س��المتي یا بهداش��تي جامعه وجود دارد. وزارت بهداشت و درمان 

مهمترین بخشي است که سیاست داروئي را هدایت مي کند. 
 عناوین اصلي ترین فعالیت هاي امور دارویي به شرح زیر است: 

y  تهیه و توزیع داروهاي مورد نیاز مراکز بهداش��ت شهرس��تان های
تابعه 

- تهی��ه داروهاي درمان س��رپایي )270قل��م(، مراقبت مادر و   
کودک )8قلم(، داروهاي مبارزه با بیماري هاي واگیر و غیر واگیر )20قلم(

y  پای��ش و نظارت بر فعالیت هاي دارویي مراکز بهداش��تی، درمانی
تحت پوشش 

y  برنامه ریزي آموزشي در جهت افزایش آگاهي فني پرسنل دارویي 
y  نظ��ارت بر نگه��داري دارو در انبارهاي داروی��ي و ارتقای کیفي  

نگهداري دارو از طریق استانداردسازي انبارهاي دارویي 
y  انج��ام طرح هاي کاربردي براي اصالح نظام دارویي و بررس��ي 

شاخص هاي دارویي به منظور مصرف بهینه دارو 
y  رس��یدگي به اسناد دارویي داروخانه هاي بخش خصوصي )هر ماه

17 فقره(
y  تنظیم اسناد مالي داروهاي خریداري شده و ارسال به امور مالي

ویزیت پزشک در یکی از روستاهای محروم خدابنده

تصاویری از دهگردشی پزشکان
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نمودار 8-3-مقایسه مبلغ هزینه شده جهت خرید دارو به هزار ریال - 84-91 

y  هماهنگ��ي با واحدهاي تابعه دانش��گاه و س��ایر اس��تان ها براي
جابجایي داروهاي تاریخ نزدیک به منظور جلوگیري از تاریخ گذش��ته 

شدن داروها 
y  عضویت در ستاد پزشک خانواده و انجام امور محوله
y  تشکیل جلسات کمیته بررسي نسخ در معاونت بهداشتي به منظور

رفع اش��کاالت نس��خه نویس��ي و حرکت به س��مت مصرف اصولي و 
منطقي دارو در مراکز بهداشتی، درمانی تابعه 

y  واگذاري خدم��ات دارویي به بخش خصوصي ب��ه منظور ارتقای
کیفیت ارائه خدمات به مشتریان )17 مورد(

مدیریت سالمت خانواده، جمعیت، تغذیه ومدارس �
Y برنامه سالمت کودکان

هدف برنامه سالمت کودکان، ارتقاء سالمت و کاهش بیماري و مرگ 
و میر آنهاس��ت. این برنامه ش��امل برنامه مراقبت ه��اي ادغام یافته کودک 
س��الم، برنامه مراقبت هاي ادغام یافته ناخوش��ي هاي اطف��ال )مانا( و نظام 
مراقبت مرگ 1 تا 59 ماهه مي باش��د. در برنامه کودک سالم که از سال 85 
ش��روع شده است، کلیه کودکان زیر 8 سال، مراقبت و پایش رشد مي شوند. 
این برنامه کلیه ابعاد س��المت کودک، ش��امل پایش رشد و تکامل، تغذیه، 
سالمت دهان و دندان، بینایي، واکسیناسیون و مکمل هاي دارویي و آموزش 
مراقبین کودک در موارد مذکور را در بر مي گیرد. از ابتداي س��ال 90 برنامه 
نرم افزاري نظام مدیریت س��المت کودکان )CHS( در سیستم ادغام شده 

است. 

 در برنامه مانا که از س��ال 82 در مناطق روس��تایي آغاز ش��ده اس��ت، 
کودکان زیر 5 س��ال روس��تایي که با ش��کایت از بیماري به خانه بهداشت 
مراجعه می کنند، مراقبت و درمان مي گردند. برنامه حوادث نیز از س��ال 88 
با برنامه مانا ادغام ش��ده اس��ت. در این برنامه کودک حادثه دیده، مراقبت و 

درمان مي شود.
یکي دیگ��ر از برنامه هاي کودکان، نظام مراقب��ت مرگ 1 تا 59 ماهه 
اس��ت. در این برنامه کلیه مرگ هاي 1 تا 59 ماهه در ش��هر و روستا ثبت و 
بررسي و وارد نرم افزار CSO شده و به سایت اداره کودکان ارسال مي گردد 
و بر اس��اس اطالعات به دست آمده از آن، کمیته هایي در سطح شهرستان، 
بیمارستان، معاونت هاي درمان و بهداشت و دانشگاه تشکیل مي گردد. هدف 
از ای��ن برنام��ه طراحي و اج��راي مداخالت به منظور کاه��ش میزان مرگ 
کودکان اس��ت. نتایج این برنامه نشان مي دهد، شایع ترین علت مرگ 
کودکان 1 تا 59 ماهه در اس�تان در س�ال هاي اخیر، حوادث و 
س�وانح، به ویژه حوادث ترافیکي و پ�س از آن ناهنجاري هاي 
مادرزادي و ... بوده است. لذا افزایش آگاهي جامعه و مراقبین کودکان 
در زمینه پیش��گیري از حوادث و سوانح و ناهنجاري هاي مادرزادي نقش به 
س��زایي در کاهش مرگ و میر و معلولیت کودکان خواهد داش��ت. از جمله 
مداخالتي که در این زمینه انجام شده است مي توان به تهیه و چاپ کتابچه 
پیشگیري از حوادث در کودکان و برگزاري کارگاه هاي احیای کودکان براي 

پزشکان شاغل در سیستم بهداشت اشاره نمود.
برخي از کارگاه هاي برگزار ش��ده در س��ال هاي اخیر شامل موارد ذیل 

مي باشد:
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 کارگاه مراقبت هاي ادغام یافته ناخوش��ي هاي اطفال )1383 و1386(، 
کارگاه کودک س��الم )1384 و 1385(، کارگاه س��وختگي و مسمومیت هاي 
ک��ودکان )1387و 1388(، کارگاه بهبود رش��د و تغذیه ک��ودکان )1387(، 
کارگاه نرم اف��زار نظ��ام مدیریت س��المت ک��ودکان )1390(، کارگاه احیای 

اطفال )1391(.

Y  ترویج تغذیه با شیرمادر
تغذیه با ش��یر م��ادر به عنوان بهترین روش تغذیه ش��یرخواران و یکي 
از مباني بنیادي در رش��د و نمو و س��المت جس��م و روان کودکان حتي تا 
دوره بزرگس��الي و سالمندي مي باش��د، بنابر این از همان سال هاي ابتدایي 
ش��کل گیري بهداش��ت خانواده، کمیته کش��وري ترویج تغذیه با ش��یر مادر 
تش��کیل ش��د و با هدف ارتقای تغذیه انحصاري با ش��یر مادر در 6 ماه اول 
زندگي و نیز تداوم تغذیه با ش��یرمادر تا پایان دو سالگي اقدامات اساسي در 

این زمینه صورت گرفت. 
یک��ي از این اقدامات، ارتق��ای علمي کارکنان بهداش��تي در خصوص 
مباح��ث مختلف و مرتبط با ش��یر مادر اس��ت که همه س��اله ب��ا برگزاري 
کارگاه هاي متعدد آموزش��ي برای پزشکان و پرسنل بهداشتي درماني انجام 
می گی��رد. اقدامات دیگر ش��امل آموزش مادران و جامعه در خصوص ش��یر 
مادر، مش��اوره با مادران باردار و ش��یرده، تهیه و توزیع بروش��ور، پمفلت و 

کتابچه می باشد.
راه اندازي بیمارستان هاي دوستدار کودک نیز یک نهضت جهاني است 
که هدف آن اعطای بهترین ش��روع زندگي براي هر فرد است که از طریق 
فراهم کردن ش��رایط و امکانات الزم براي هم اتاقي مادر و کودک و شروع 
زودترین زمان براي تغذیه با شیرمادر )یک ساعت اول تولد( صورت می گیرد.

در حال حاضر از تعداد 8 بیمارس��تان واجد ش��رایط،7 بیمارستان استان 
داراي لوح دوستدار کودک مي باشند. 

ای��ن معاونت به عنوان دبیر کمیته دانش��گاهي ش��یرمادر، هر س��اله با 
برگزاري این کمیته نسبت به بررسي و رفع موانع و مشکالت موجود در امر 

تغذیه با شیرمادر اقدام مي نماید. 
یکی دیگر از وظایف معاونت بهداش��تي هماهنگي الزم جهت تأمین و 

توزیع شیر مصنوعي براي کودکان محروم از شیر مادر مي باشد. 

Y  برنامه باروری سالم و جمعیت
برنامه هاي باروری سالم و جمعیت با هدف تأمین سالمت مادر و کودک 
از س��ال 84 به بعد نیز ب��ا تهیه و توزیع اقالم پیش��گیري از بارداري جهت 
تحت پوش��ش قرار دادن افراد عالقه مند به فاصله گذاري بین تولدها ادامه 
یافت. هم چنین در این فاصله زماني افزایش کیفیت روش هاي پیش��گیري 
از بارداري مورد توجه بیش��تري قرار گرفت. در س��ه سال گذشته با توجه به 
اهمی��ت تحکیم و تعالي خانواده و ب��راي بهبود آگاهي زوجین هنگام ازدواج 

اقدامات��ي در راس��تاي ارتقاي کیفیت ارائه خدمات آموزش��ي ازدواج صورت 
گرفته است. 

ش��ایان ذکر است با رسیدن جمعیت به س��طح جانشیني و بازنگري در 
اهداف جمعیتي و حذف کنترل جمعیت از سیاس��ت های کش��وري و با توجه 
به تعهدات ملي و بین المللي در راس��تاي تصمیم گیري مس��ؤوالنه، آگاهانه 
و آزادان��ه خانواد ه ها ب��راي انتخاب تعداد فرزندان هدف هاي باروري س��الم 

عبارتند از:
y  توانمندس��ازي خانواد ه ها ب��راي انتخاب تعداد فرزن��دان، و زمان

فرزند آوري 
y  پرهیز از بارداري هاي زیر 18 سال
y  پرهیز از بارداري هاي باالي 35 سال
y  پرهیز از بارداري هاي با فاصله زماني کمتر از سه سال
y  پیشگیري از بارداري هاي پر خطر
y پیشگیري از بارداري هاي ناخواسته
y  کاهش تصمیم به سقط هاي غیر قانوني

Y  برنامه سالمت مادران
حفظ و ارتقای س��المت مادران به دلیل نقش محوري آنان در خانواده 
مورد توجه خاص سیاس��تگذاران برنامه س��المت است. لذا به منظور ارتقای 
کیفی خدمات، مجموعه مراقبت هاي ادغام یافته س��المت مادران از س��ال 
1386 در برنامه س��المت مادران ادغام گردیده و در حال حاضر این برنامه 
که ش��امل مراقبت هاي پیش از بارداري، ب��ارداری، زایمان و پس از زایمان 
اس��ت، در کلیه شهرس��تان های تابعه در حال اجرا اس��ت. هم چنین جهت 
افزایش دسترسی به خدمات مامائی عالوه بر وجود مراکز تسهیالت زایماني 
از س��ال 84 تا کنون با اجراي طرح پزش��ک خانواده و استقرار ماما در کلیه 
مراکز بهداشتي درماني روستایي، این خدمات با سهولت بیشتري به مادران 
ارائه می شود به گونه ای که حتی در مواردی که امکان مراجعه آنان به مراکز 
ارائه خدمت وجود ندارد، پرس��نل تیم سالمت )اعم از پزشک، ماما و بهورز( 

با مراجعه به درب منزل خدمات مورد نیاز را ارائه می کنند.

مراقبت مادر باردار در منزل



304

الزم به ذکر است که با عنایت الهي و تالش هاي مجدانه و شبانه روزي 
تیم سالمت، ش��اخص هاي برنامه از جمله زایمان ایمن بهبود قابل توجهي 
داش��ته به گونه اي که از 98/1 درصد در س��ال 84 به 99/9 درصد در سال 

91 رسیده است. 
پیش��گیري از مرگ و میر مادران مهمترین هدفي است که این برنامه 
دنب��ال مي کند. بدین منظور از س��ال 85 تا کنون نظ��ام مراقبت مرگ مادر 
ب��ه صورت مجموعه مدون در برنامه س��المت مادران ادغام گردیده اس��ت 
ک��ه فعالیت ه��اي آن با هدف جم��ع آوری داده های معتبر و قاب��ل اعتماد از 
مرگ مادران باردار، بررس��ي علل مرگ هاي م��ادري اتفاق افتاده به منظور 
شناسایي نواقص موجود در روند ارائه مراقبت ها، طراحي و اجراي مداخالت 
مقتضي و پایش و ارزش��یابي آن ها از طریق تش��کیل کمیته هاي دانشگاهي 
مربوطه در حال انجام است. در سال های قبل از آن سیستم منسجم و قابل 
اعتمادی برای جمع آوری آمار مرگ مادران باردار وجود نداش��ت و به اعتقاد 
اپیدمیولوژیس��ت ها کم ش��ماری در این زمینه وجود داشته است. با این حال 
بر اساس آمارها و مستندات موجود در کشور این شاخص در سال های اخیر 
 روند رو به بهبودی را طی کرده اس��ت ب��ه گونه ای که از حدود 240 درصد 
هزار تولد زنده قبل از انقالب اسالمی به 21/5 درصد هزار تولد زنده در سال 
1390 رسیده است. میزان مرگ و میر مادران در دانشگاه ما در سال 1390، 
5/60 در ص��د هزار تولد زنده بود. ه��م چنین از نظر علل مرگ نیز وضعیت 

به گونه ای اس��ت که در گذش��ته ش��ایع ترین علت مرگ م��ادران به ترتیب 
خونریزی، اکالمپس��ی و عفونت بوده در حالی که در سال 1390 شایع ترین 
علت مرگ مادر وجود بیماری زمینه ای بوده اس��ت. در راس��تاي دست یابي 
به اه��داف برنامه، اقدامات گوناگونی در حال اجرا می باش��د که می توان به 

نمونه هایی از آن ها به شرح ذیل اشاره نمود: 
y  استقرار دیده ور در بیمارستان هاي سطح استان به منظور برقراري

ارتباط مؤثر با بخش درمان و تسهیل پیگیري وضعیت مادران پر خطر
y  پیگیري فعال مادران در معرض خطر توسط تیم سالمت از طریق

Alarming system در سراس��ر استان )به محض شناسایی مادر 
پر خطر در هر یک از نقاط تحت پوشش استان، همکاران تیم سالمت 
مرکز مربوطه، س��تاد شهرستان، معاونت بهداش��تی و در صورت لزوم 
ریاس��ت دانش��گاه در جریان قرار گرفته، هر یک به تناسب و نیاز مادر 

وارد عمل می شوند(.
هماهنگي هاي برون و درون بخش��ي و توجه به جلب مش��ارکت سایر 
واحدها، ادارات و س��ازمان ها مانند کمیته امداد، بهزیستی، هالل احمر و راه 
و ترابری به خصوص در ش��رایط بحران ه��اي آب و هوایي به منظور نجات 

جان مادران در معرض خطر

Y برنامه سالمت سالمندان
موضوع س��المت و ارتباط آن با افزایش عمر انسان یکي از مهم ترین 
چالش های عصر حاضر به ش��مار می رود. در س��ال هاي اخیر به دلیل بهبود 
ش��رایط بهداش��تي و کنترل بیماري ها و کاهش مرگ و میر کودکان از یک 
طرف و از س��وي دیگر اعمال سیاست های کنترل موالید، جمعیت سالمندان 

افزایش یافته است. 
گرچ��ه س��الخوردگي جمعیت یک موفقیت بهداش��تي مهم محس��وب 
می ش��ود، اما اگر از هم اکنون برنامه ریزي مدون و اساس��ي براي این قشر 
ارزش��مند جامعه نداشته باشیم در آینده اي نه چندان دور با مشکالت جدي 

در این رابطه روبرو خواهیم شد. 
روند س��الخوردگي جمعیت در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران 

به شدت در حال رشد است. 
در راستاي افزایش سالمت و بهداشت این گروه، در حال حاضر برنامه 
س��المت سالمندان در دو بخش بهبود شیوه زندگي سالم در دوره سالمندي 
و نیز مراقبت های ادغام یافته س��المندان در حال اجرا می باشد. برنامه بهبود 
ش��یوه زندگي س��الم که از س��ال 84 در استان شروع ش��ده با هدف ارتقای 
س��المت سالمندان نسبت به آموزش شیوه های سالم زیستن از قبیل تغذیه، 
ورزش و فعالی��ت بدن��ي در گروه هدف اقدام نموده اس��ت. ای��ن برنامه در 
شهرس��تان های زنج��ان، خدابنده، طارم، ماهنش��ان و خرم��دره با برگزاري 
کالس های آموزشي با هدف ایجاد رفتارهاي صحیح بهداشتي در این گروه 

آسیب پذیر ادامه دارد.  نجات جان مادر در روستای خضر چوپان شهرستان ماهنشان،
 زمستان سال91
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یکي دیگر از برنامه هاي س��المت س��المندان برنامه مراقبت های ادغام 
یافته سالمندان اس��ت که در شهرستان ابهرو ایجرود در حال اجرا می باشد. 
در این برنامه که در دو س��طح پزشک و غیر پزشک طراحي و اجرا می شود 
سالمندان به دنبال فراخوان، به مراکز بهداشتي درماني مراجعه می کنند و از 
نظر چندین بیماري مهم جسماني و رواني اولویت دار تحت مراقبت و درمان 
قرار می گیرند و چنانچه براي س��المند احتمال ابتالء به یک یا چند بیماري 
وجود داشته باشد سالمند جهت دریافت مراقبت های سطح باالتر )تخصصي( 
به پزشک متخصص ارجاع شده و در چرخه ارجاع قرار می گیرد و اگر سالمند 
مبتال به بیماري نباش��د هر س��ه سال یکبار تحت مراقبت های دوره اي قرار 
می گیرد که امید می رود با استقرار نظام پزشک خانواده در استان این برنامه 

با کمیت و کیفیت بهتري ادامه یابد. 

Y  برنامه بهبود تغذیه جامعه 
از آنج��ا که یکي از اهداف PHC ت��الش در جهت بهبود تغذیه جامعه 
مي باشد از جمله بخش های طراحي شده در سیستم بهداشت واحد تغذیه بوده 
که عمده فعالیت آن اجراي اقداماتي است که به بهبود تغذیه در سطح جامعه 
و خصوصاً گروه هاي آسیب پذیر کمک مي کند. این واحد در غالب یک شبکه 
همکار از س��طح وزارت بهداش��ت تا مرکز بهداشت شهرستان، گسترش دارد. 
کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در س��طح اس��تان، اجراي برنامه هاي 
آموزشي و نظارت براي ارائه خدمات در مرکز مشاوره و مراکز بهداشتي درماني 

و خانه هاي بهداشت از عمده وظایف این واحد است. 

Y اهداف
y  ارتقای سطح فرهنگ و سواد تغذیه اي جامعه
y  افزایش دسترسي خانوارها به سبد غذایي مطلوب
y  )...پیشگیري و کنترل کمبود ریز مغذی ها )آهن، ید، ویتامین آ و
y  بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال
y  بهبود تغذیه گروه هاي آس��یب پذیر )زنان باردار، شیرده، نوجوانان

و سالمندان( 
اهم فعالیت هاي صورت گرفته از سال 1384 تا کنون 

y  اجراي برنامه غني سازي آرد خبازي با آهن از سال 1385 در کلیه
کارخانجات آرد استان

y  اج��راي برنامه ه��اي آه��ن ی��اري دانش آم��وزان )100 درص��د
دانش آم��وزان دختر راهنمایي و دبیرس��تان تحت پوش��ش برنامه قرار 

گرفته اند.(
y  اجراي بس��یج اطالع رس��اني مصرف نمک یددار تصفیه شده در

هفته تیروئید )9-3 خرداد سال 1389(
y  برگزاري سه مرحله بسیج اطالع رساني تغذیه با موضوعات بهبود

ش��یوه زندگي با تغذیه س��الم، هفت توصیه طالیي جهت پیشگیري از 
اضاف��ه وزن و چاقي، تروی��ج تهیه و مصرف غذاه��اي بومي با ارزش 

غذایي باال
y  پای��ش نمک هاي مصرف��ي خانواره��ا و پایش س��الیانه ید ادرار

دانش آموزان )بر اساس پایش هاي مذکور مصرف نمک یددار در استان 
از س��ال 84 باالي 99 درصد و میانه ی��د ادرار باالي 10 میلي گرم در 
دس��ي لیتر مي باشد که نش��انگر دریافت کافي ید توسط جمعیت تحت 

پوشش است.( 

نمودار 8-4-وضعیت آماری متوسط ید ادرار دانش آموزان 10-8 سال، 1382 تا1391
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y  اجراي برنامه مش��ارکتي حمایتي بهبود رشد و تغذیه کودکان )در
این برنامه با همکاري کمیته امداد کودکان سوء تغذیه اي نیازمند، سبد 

غذایي دریافت و به والدین آموزش تغذیه داده می شود(
y  تهی��ه و چاپ مطالب آموزش��ي تغذیه جهت آم��وزش گروه هاي

مختلف در قالب کتابچه هاي تغذیه، بروشور، پمفلت، بنر 
y  ،برگزاري کارگاه هاي آموزش��ي مرتبط جهت پرس��نل )پزش��کان

کارشناسان، کاردان ها و بهورزان( 
y  راه اندازي مرکز مشاوره تغذیه در شهرستان زنجان

z  همکاری در اجرای طرح های کشوری 
ANIS – 1 )1386( بررس�ي شاخص هاي آنتروپومتریک 

کودکان 
در این بررس��ي کشوري، شاخص هاي س��وء تغذیه کودکان زیر 5 سال 
بر اس��اس اس��تانداردهاي WHO و به تفکیک شهرستانهاي تابعه تعیین 
ش��د و طبق نتایج، کوتاهي قد در اس��تان 5/6، کم وزني 5/7 و الغري 5/6 

برآورد شده است. 
2 – بررسي آگاهي، عملکرد و نگرش تغذیه )1390(

در این بررس��ي کش��وري )به تفکیک شهرس��تان هاي تابعه( آگاهي و 
عملک��رد و نگرش تغذیه اي خانوارهاي اس��تان و کارکنان دانش��گاه علوم 
پزش��کي به تفکیک پزشک، کاردان بهداش��تي و بهورز تعیین شد. نتایج در 

دست تحلیل و بررسي مي باشد. 
3- بررسي ریز مغذي ها )1390( 

در این بررس��ي کشوري از هفت گروه س��ني خونگیري به عمل آمده و 
می��زان آه��ن، ویتامین D، ویتامین A، روي و ... م��ورد مطالعه قرار گرفته 

است نتایج فعاًل در دست تحلیل و بررسي مي باشد. 
4 – بررسي کشوري IMES )نظام نوین پایش و ارزشیابي 

برنامه هاي سالمت خانواده( 
این بررس��ي که در سال 85-1384 انجام گرفت پروژه مشترک وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بود. 
دانشگاه علوم پزشکي زنجان نیز با 288 خوشه در سطح استان در این طرح 
کشوري شرکت نمود. نتایج این بررسي باعث به روز شدن کلیه شاخص هاي 

مرتبط با بهداشت باروري گردید. 

سالمت نوجوانان، جوانان ومدارس
این واحد یکي از واحدهاي زیر مجموعه مرکز بهداشت استان مي باشد 
که مس��ؤولیت اج��را، نظارت و پیگیري برنامه ه��اي مراقبتي مرتبط با گروه 
س��ني 25-6 س��ال را که عمدتًا در مدارس و دانش��گاه ها حض��ور دارند، با 

همکاري و تعامل باسایر واحدهاي حوزه سالمت برعهده دارد.

z  جایگاه بهداشت مدارس
مدرس��ه به عنوان یک س��اختار اجتماعی، محیط��ی را فراهم می نماید 
که کودک در آن بخش��ي از دوران حس��اس زندگی خود را س��پری می کند. 
هنگامي که کودک دبس��تان را آغاز می کند ش��ش س��ال از عمرش گذشته 
اس��ت و از محیط خانه به واحد اجتماعی مدرس��ه وارد و با محیط و خطرات 
تهدید کننده س��المت، تماس بیش��تری پیدا می کند. بهداش��ت مدارس در 
سیاس��ت های بهداش��تی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد، زیرا مدرسه بعد از 
خانه مهمترین نقش را در سالمتی کودک دارد. دانش آموز در مدرسه عالوه 
ب��ر یادگیری مهارت خواندن و نوش��تن، رفتارهای جدید را می آموزد. کثرت 
جمعیت دانش آموزان و وضعیت پراکندگی و اس��تقرار مدارس بیانگر اهمیت 
بهداش��ت مدارس می باشد. قریب یک پنجم جمعیت کشور در زمان معین و 
در مکان های مش��خص با آمادگی کامل جهت یادگیری حضور می یابند که 
این امر عالوه بر س��هولت دسترسی به گروه های هدف و خانواده هاي آنها، 

دستیابی به اهداف بهداشتی را تسهیل می کند. 

z عملکرد
y  ارزیابی و معاینه س��المت دانش آموزان هن��گام ورود به پایه اول

دبس��تان و تش��کیل و ثبت شناس��نامه بهداش��تی به منظور مداخله به 
هنگام، برای رفع مشکل هرساله حدود15000-18000 دانش آموز

y  از س��ال 1389 به )HPS( اجراي برنامه مدارس مروج س��المت
صورت پایلوت و س��پس ادامه آن تا کنون به صورت برنامه ادغام شده 

در سیستم در 300 مدرسه استان
y  ارزیابی سالمت دانش آموزان با انجام معاینات پزشکي و غربالگري

مقدماتي در مقاطع اول متوس��طه اول )اول راهنمایي( و اول متوس��طه 
دوم )اول دبیرس��تان( برای استمرار بخش��یدن به امر پیگیری سالمت 

دانش آموزان به تعداد متوسط ساالنه 35000 نفر
y  بررس��ی کلی��ه دانش آموزان مقاط��ع مختلف آموزش��ي به لحاظ

آلودگ��ی پدیکولوزی��س و درم��ان و پیگیری آن ها ب��ا اولویت مدارس 
دخترانه ابتدایي حداقل 70 درصد کل جمعیت دانش آموزي
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y  انجام واکسیناسیون توأم تمامي دانش آموزان مقطع اول متوسطه
دوم )اول دبیرستان( به میزان صد در صد طی سال های 1391-1384

y  ،ارتقای س��طح آگاهی، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان
کارکن��ان م��دارس، اولی��ای دانش آم��وزان و بهبود وضعی��ت ایمنی و 

بهداشت محیط مدارس 
y  انج��ام معاین��ات دانش��جویي از س��ال 1389 براي دانش��جویان

علوم پزش��کي دانش��گاه سراسري مرکز اس��تان با تعداد ساالنه به طور 

متوسط 700 دانشجو 
z پروژه هاي کشوري

y  اجراي طرح کاسپین 3 در سال 1387 وکاسپین 4 )بررسي عوامل
مرتبط با س��المت دانش آموزان( در سال 1390 در 48 خوشه منتخب 

و پرسشگري از 480 دانش آموز و اولیاي آن ها
y  اجراي طرح کشوري بررسي رفتارهاي مخاطره آمیز دانش آموزان

در دو مرحله در سال 1388

نمودار 8-5-مقایسه میانگین پوشش معاینات دانش آموزان، 1390 تا 1384

نمودار 8-6-مقایسه مدارس مروج سالمت تحت پوشش استان، 1391تا1389
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نمونه هایی از رسانه های تولیدی
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مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها �
مدیریت مبارزه با بیماری های حوزه معاونت بهداش��تی دانشگاه هدایت 

4 گروه اصلی را بر عهده دارد که عبارتنداز:
1- گروه مبارزه با بیماری های واگیر )شامل: نظام مراقبت بیماری های 
س��ل و ج��ذام، نظام مراقب��ت بیماری ه��ای منتقله از آب و م��واد غذایی و 
عفونت های بیمارس��تانی، نظام مراقبت بیماری ایدز و بیماری های آمیزشی 
)STI(، نظ��ام مراقب��ت بیمارهای قاب��ل انتقال بین انس��ان و حیوان، نظام 
مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، نظام مراقبت بیماری ماالریا(

2- گ��روه مب��ارزه با بیماری ه��ای غیر واگیر)ش��امل : نظ��ام مراقبت 
بیماری فش��ار خون باال، نظام مراقبت بیماری دیابت، نظام مراقبت بیماری 
هیپوتیروئید نوزادان، برنامه پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تاالسمی ماژور، 
نظام ثبت و کنترل س��رطان )ICR(، نظ��ام مراقبت بیماری فنیل کتونوری 
)PKU(، نظام مراقبت عوامل خط��ر بیماری های غیر واگیر، برنامه جامعه 

ایمن، برنامه ثبت سوانح و حوادث(

3- گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد
4- واحد امور آزمایشگاه ها 

بیماری ه�ای تحت نظام مراقبت از نظر گزارش دهی به 2 
دسته عمده تقسیم می شوند:

1- بیماری های مش��مول گزارش فوری )تلفنی( ش��امل: فلج شل حاد، 
سرخک، سرخجه، سندروم سرخجه مادرزادی، دیفتری، سیاه سرفه، مننژیت، 
وبا، طاعون، عوارض ایمن س��ازی، تیفوس، ماالریا، بوتولیس��م، س��یاه زخم 
تنفس��ی، کزاز نوزادان، تب زرد، حی��وان گزیدگی، تب های خونریزی دهنده 
ویروسی، شیستوزومیازیس و هرگونه افزایش بروز سایر بیماری های عفونی

2- بیماری های مشمول گزارش غیر فوری شامل: سل، جذام، تیفوئید، 
هپاتیت، ایدز و عفونت HIV، بیماری های آمیزش��ی، سالک، کاالآزار، تب 
مالت، س��یاه زخم جلدی، تب راجعه، ش��یگلوز، لپتوس��پیروز، فاسیوالزیس، 
پدیکولوزیس، کیس��ت هیداتید، عفونت های بیمارس��تانی، بیماری های غیر 

واگیر و بیماری های روانی و عصبی 

نمودار 8-7-تعداد موارد جدید بیماری سل ریوی اسمیر مثبت در استان زنجان
از سال 1384 تا پایان آذر 1391

نمودار 8-8-میزان بروز بیماري تب مالت )در صد هزار نفر( در استان زنجان
از سال 1374 تا پایان آذر 1391
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z  اهم موفقیت های بدس�ت آمده و فعالیت هاي انجام گرفته
در زمین�ه نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر از س�ال 

1384 تا 1391
y  راه اندازی س��ایت اینترنتی مدیریت مبارزه با بیماری های اس��تان

در س��ال 1385 ک��ه دارای بخش های مختل��ف از جمله گزارش گیری 
بیماری ه��ا، معرف��ی واحدها و مراکز تابعه، ارس��ال و دریافت کلیه آمار 
مربوط به بیماری ها، جس��تجو در بیماری ه��ا، اخبار مراقبت بیماری ها، 

گزیده اخبار و ... می باشد. 
y  دریاف��ت تقدیرنامه از ریاس��ت محترم مرکز مدیری��ت بیماری ها

بخاط��ر فعالیت های انج��ام گرفته در زمینه کنت��رل و مراقبت بیماری 
آنفلوانزای پرندگان در سال 1386

y  انتصاب مدیر مبارزه با بیماری های اس��تان به عنوان عضو کمیته
کشوری مراقبت آنفلوانزا در سال 86

y  کسب رتبه مطلوب در اجرای برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی
تیروئید نوزادان در سال 1386

y  دریافت تقدیرنامه از معاون محترم بهداش��ت وزارت متبوع بخاطر
پوشش باالی ایمن سازی متولدین 68 و 69 در سال های 85 و 86 

y 87 برگزاری موفق کنگره بین المللی سل در سال
y  دریاف��ت تقدیرنامه از ریاس��ت محترم مرکز مدیری��ت بیماری ها

بخاطر گزارشات منظم و کامل آمار و اطالعات نظام مراقبت بیماری ها
y  راه ان��دازی اتاق ه��ای اس��تاندارد درم��ان پیش��گیری ه��اری در

شهرس��تان های تابعه و پوش��ش کامل کلیه م��وارد حیوان گزیدگی در 
سطح استان و حفظ موفقیت عدم بروز هاری انسانی 

y  کس��ب رتبه برتر در برنامه پیشگیری از بیماری بتاتاالسمی ماژور
در سال 88

y  دریافت لوح تقدیر به عنوان مرکز منطقه ای نمونه واکس��ن و مواد
بیولوژیک از ریاس��ت محترم دانش��گاه و قائم مقام وزیر در استان پیرو 

بازدید هیأت همراه ریاست محترم جمهوری در سال 89
y  دریاف��ت تقدیرنام��ه از مع��اون محترم بهداش��ت وزارت متبوع و

ریاس��ت محترم مرکز مدیری��ت بیماری ها بخاط��ر موفقیت در کنترل 
اپیدمی وبا در سال 90

y 90 کسب رتبه مطلوب در کنترل بیماری های غیرواگیر در سال

y  کس��ب رتب��ه مطلوب بعن��وان یکی از 10 دانش��گاه برتر کش��ور
در مراقب��ت AEFI و دریاف��ت ل��وح تقدیر از رئی��س مرکز مدیریت 

بیماري هاي وزارت بهداشت در سال 90
y  کس��ب رتبه مطلوب بعنوان یکی از 5 دانش��گاه نخست کشور در

مراقب��ت AFP و دریافت لوح تقدیر از مش��اور محت��رم معاون وزیر و 
رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت در سال 90

y  کسب رتبه نخست کشوري در مراقبت سرخک از ریاست محترم
مرکز مدیریت بیماري هاي وزارت بهداشت 

y  دریاف��ت تقدیرنامه از ریاس��ت محترم مرکز مدیری��ت بیماری ها
بخاطر فعالیت های انجام گرفته در زمینه کنترل بیماری های مش��ترک 
بین انسان و حیوان بویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال 91

y  دریافت لوح تقدیر به عنوان مرکز منطقه اي نمونه واکس��ن و مواد
بیولوژیک از معاون محترم وزیر در سال 91 

y  کسب رتبه مطلوب بعنوان یکی از 7 دانشگاه برتر کشور در مراقبت
آنفلوان��زا و در یافت ل��وح تقدیر از رئیس مرک��ز مدیریت بیماري هاي 

وزارت بهداشت در سال 91
y  خرید و تجهیز کامیونت چند منظوره ترانس��فر واکسن و مدیریت

بحران
y  با حضور web/vssm برگزاري کارگاه کش��وري – منطق��ه اي

مع��اون WHO در ایران و نماینده UNICEF در زنجیره س��رما، 
سال 90 و 91 

y  راه اندازي پایگاه مراقبت بهداش��تي مرزي در اردیبهشت ماه سال
91، در مرز هوایي استان/فرودگاه زنجان 

y  راه ان��دازي و تجهیز تیم هاي واکنش س��ریع مدیری��ت مبارزه با
بیماري هاي معاونت بهداشتي به لجستیک و تجهیزات مخابراتي ویژه 

در سال 1388-1391 
y  حض��ور تیم هاي واکنش س��ریع مدیریت مبارزه ب��ا بیماري هاي

معاونت بهداشتي دانشگاه در نمایشگاه پدافند غیرعامل وزارت بهداشت 
در تهران در سال 1391

y  راه ان��دازی لینک مرکزمنطقه ای واکس��ن ش��مالغرب درس��ایت
مدیری��ت مبارزه ب��ا بیماری های اس��تان به منظور ثبت درخواس��ت و 

تبادالت واکسن و موادبیولوژیک درسال 1389

همان طور که در نمودار مش��خص مي باش��د میزان ب��روز بیماری تب 
مالت در انس��ان در س��ال های 1374 تا 1391 از 108 در صد هزار به 25 در 
صد هزار رس��یده اس��ت که موفقیت چشمگیری در سالمت جامعه مي باشد. 
این موفقیت حاصل فعالیت های مش��ترک بین بخش��ی دامپزشکی و مرکز 
بهداشت در سطوح استانی و شهرستانی مي باشد که با انجام اقدامات اجرایی 

و تقویت نظام مراقبت بیماری بروس��لوز و باال بردن س��طح آگاهی جامعه و 
بخصوص گروه های هدف، بدست آمده است. بیشترین میزان بروز تب مالت 
در اس��تان در سال های اخیر مربوط به شهرس��تان های خدابنده و ماهنشان 
ب��وده که با تقویت نظ��ام مراقبت بیماری و انج��ام فعالیت های اجرایی این 

میزان رو به کاهش مي باشد. 
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اداره کاهش خطر در بالیا و حوادث �
این واحد از س��ال 88 بصورت غیرمصوب در معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی زنجان آغاز بکار نموده و از سال 1390با ابالغ رسمی وزارت 
متبوع با چارت تش��کیالتی مس��تقل در کنار مدیریت مبارزه با بیماری های 

استان به فعالیت خود ادامه داد.

z :اهم فعالیت ها وشرح وظایف این واحد به قرار زیر است
y  برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ارزشیابی برنامه های مرتبط

ب��ا »مدیری��ت و کاهش خطر بالیا« در معاونت بهداش��تی در تعامل با 
مراکز و واحدهای این معاونت 

y  تدوی��ن برنام��ه جامع مدیری��ت و کاهش خطر بالی��ا در معاونت
بهداشتی مبتنی بر اصول علمی و مبانی دینی و اخالقی 

y  تدوین یا به روزس��ازی سیاست ها، دس��تورالعمل ها و فرآیندهای
بهداشت عمومی در فازهای پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی بالیا 

y  ارزیاب��ی خطر )مخاطرات، آس��یب پذیری و ظرفیت ش��بکه های
بهداشت و درمان استان دربرابر بالیا( 

y  »ایجاد و توسعه »رویکرد تمام مخاطرات، تمام جنبه های سالمت
)All-hazard whole health approach در سیاس��ت های 

کالن نظام سالمت استان( 
y  ایجاد و توسعه رویکرد پیش فعال نظام سالمت

)pro-active public health approach( ب��ه امر مدیریت 
خطر بالیا )تأکید بر پیشگیری و مدیریت مبتنی بر جامعه( در سطح استان

y  هم��کاری و هماهنگی ب��ا مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های
پزشکی، دبیرخانه کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه، کمیته پدافند 

غیرعامل و سایر واحدهای مرتبط در سایر سازمان ها و ادارات

y  انج��ام فعالیت ها و پیگیري برنامه هاي کمیته بهداش��ت دبیرخانه
کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه 

y  توسعه و تقویت همکاری ها و تعامل های منطقه ای در امر مدیریت
و کاهش خطر بالیا 

y  ظرفیت س��ازی نیروی انس��انی اجرایی و علمی بهداشت عمومی
در حیط��ه مدیریت و کاهش خطر بالیا با اجرای برنامه های آموزش��ی 

و مانور 
y  توس��عه و تقویت همکاری های درون بخشی و بین بخشی معاونت

بهداشتی در سطوح محیطی و ملی

z  برنامه های مدیریت و کاهش خطر بالیا در حوزه بهداشت
عمومی طبق پروتکل وزارت بهداشت

y  پیمایش ملی برنامه ها و دس��تاوردهای معاونت های بهداش��ت در
مدیریت و کاهش خطر بالیا

y  ارزیابی خطر بالیا در نظام ش��بکه در ابع��اد آمادگی عملکردی و
ایمنی سازه ای و غیرسازه ای

y  تدوین و پایلوت برنامه ادغام مدیریت و کاهش خطر بالیا در نظام
شبکه بهداشتی درمانی

y  پوش��ش بیمه تس��هیالت و منابع بهداش��تی در براب��ر مخاطرات
طبیعی و انسان ساخت

y  شناس��نامه آسیب ها و خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان
ساخت
y  تدوی��ن پروفایل وق��وع و پیامد مخاطرات در جمهوری اس��المی

ایران
y بازبینی مستمر دستورالعمل ارایه خدمات بهداشتی در بالیا

نمودار 8-9-تعداد موارد جدید HIV/AIDS در استان زنجان، 1380 تا 1391

توضیح اینکه در س��ال 1385 با انجام برنامه دیده وری ایدز در زندان ها و تقویت نظام مراقبت بیماری، ش��اهد افزایش موارد جدید HIV/AIDS در 
اس��تان بودیم و از آن س��ال به بعد با انجام فعالیت های اجرایی گس��ترده شامل اطالع رس��انی و انجام برنامه های آموزشی و برنامه های کاهش آسیب، موارد 

جدید بویژه در معتادین تزریقی کاهش یافته است. 
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z  فعالیت های انجام ش�ده در نظام مراقبت بیماری های قابل
پیشگیری با واکسن

Y  راه اندازي مرکز منطقه اي تأمین و توزیع واکس�ن و
مواد بیولوژیک شمالغرب کشور 

این مرکز در راستاي سیاست هاي ملي مبني بر تمرکز زدائي از پایتخت، 
سهولت دسترسی استان ها و کاهش هزینه انتقال واکسن و باتوجه به وجود 
پتانس��یل باال در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زنجان و مرکزیت 
داش��تن جغرافیایي استان زنجان در منطقه ش��مالغرب کشور، در بهمن ماه 
س��ال 1388 در زمیني به مس��احت 1000 مترمربع و با 5 سردخانه فعال با 
حضور معاون بهداش��ت وزارت متبوع دردانشگاه علوم پزشکی زنجان افتتاح 
گردید. در طي س��ال هاي 88 تا 91 نیز 2 س��ردخانه دیگر به این مجموعه 
اضاف��ه گردی��د. این مرکز یک��ي از 4 مرکز مهم منطقه اي کش��ور بوده و با 
تحت پوش��ش داش��تن جمعیتي در حدود 15/000/000 نفر بزرگترین مرکز 

منطقه اي کشور به شمار مي رود.
این مرکز در شرایط کنوني اقدام به ارائه خدمات ذیل مي نماید.

y  تأمین و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک منطقه شمالغرب کشور شامل
6 دانشگاه علوم پزشکی )تبریز، ارومیه، گیالن، قزوین، اردبیل و زنجان(

y  9 تأمی��ن و توزی��ع ملزومات جانبي واکس��ن و زنجیره س��رماي
دانشگاه علوم پزشکي )البرز، ش��اهرود، سمنان، تبریز، ارومیه، گیالن، 

قزوین، اردبیل، زنجان(
y  سانترال زنجیره سرماي برنامه هاي پژوهشي وزارت بهداشت جهت

14 دانشگاه علوم پزشکي )اهواز، هرمزگان، شیراز، کرمان، تبریز، مازندران، 
کرمانشاه، کردستان، قم، جیرفت، لرستان، زابل، گلستان، زنجان( 

توزیع پرکلرین و سایر مواد گندزدا بین خانوارهای روستایی برای پیشگیری از آنفلوآنزای پرندگان

آموزش خانوارهای روستایی در خصوص آنفلوآنزای پرندگان

نمونه هایی از تصاویرکنترل اپیدمی و طغیان آنفلوآنزای پرندگان شهرستان ایجرود
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مالحظات13841391واحدعنوان شاخصرديف  

7881نفرتعداد بیماریابی سل1

تقویت نظام مراقبت بیماری تب مالت و افزایش پوشش 10431در صد هزارمیزان بروز بیماری تب مالت2
واکسیناسیون دامها موجب کاهش بروز تب مالت شده است.

افزایش پوشش مراقبت موارد حیوان گزیدگی208265در صد هزارمیزان بروز حیوان گزیدگی3

4HIV/AIDSو گسترش مراکز مشاوره 40154نفرتعداد موارد شناسایی شده بیماری HIV/AIDSتقویت نظام مراقبت بیماری
بیماریها منجر به شناسایی بیشتر موارد بیماری گردیده است.

صفرصفردر صد هزارمیزان بروز بیماری هاری انسانی5

16واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری6

15100درصدمیزان استانداردبودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما7

موارد مشکوك11138نفرتعدادبیماریابي سرخک8

موارد مشکوك016نفرتعدادبیماریابي سرخجه9

موارد مشکوك4صفرنفرتعدادبیماریابي CRS )سندرم سرخجه مادرزادي( 10

موارد مشکوك411نفرتعداد بیماریابي AFP )فلج شل حاد( 11

موارد مشکوك853صفرنفرتعداد بیماریابي FLU )آنفلوانزا( 12

موارد مشکوك171نفرتعداد بیماریابي سیاه سرفه14

401349نفرتعداد بیماریابي AEFI )عوارض منتسب به ایمن سازی(15

46114نفرتعداد بیماریابي مننژیت16

125184نفرتعداد بیماریابي هپاتیت17

2صفرنفرتعداد بیماریابي دیفتري18

95100درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان19

74/895/5درصدمیزان پوشش واکسیناسیون آنفلوانزا در گروه هاي پر خطر20

صفر10درصدمیزان پرت واکسن آنفلوانزا21

7صفرواحدتعداد پایگاه دیده ور آنفلوانزای راه اندازی شده22

1صفرواحدتعداد HBSU )واحد مراقبت بهداشتي مرزي / قرنطینه(23

جدول 8- 10- شاخص های مراقبت بیماري های قابل پیشگیري با واکسن، قرنطینه و زنجیره سرما
 از سال 1385 تا 1391
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z نظام مراقبت بیماری فشار خون باال و دیابت
برنام��ه غربالگری فش��ارخون، هم زم��ان با بر نام��ه غربالگری دیابت 
هر 3 س��ال یکبار انجام می ش��ود. ای��ن برنامه در جمعیت باالی 30 س��ال 
مناطق روستایی اجرا می شود. در آخرین غربالگری تعداد بیماران فشارخون 
در س��طح اس��تان زنجان 10387 نفر و بیماران دیابتی 3445 نفر می باشد. 
کلینیک دیابت نیز از س��ال 1384 در زنجان و سپس در شهرستان ها شروع 

به فعالیت نموده است.

z  برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان از سال 1385 شروع 
ش��ده است و تا پایان سال 1391 تعداد 120594 نوزاد مورد غربالگری قرار 

گرفته اند. 

نمودار 8-10- تعداد بیماران شناسایی شده در برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان، 1385 تا 1391

z برنامه پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تاالسمی ماژور
Y  برنامه پیشگیری از بیماری تاالسمی از سال 1376 با آزمایشات 

پیش از ازدواج شروع گردید. 
جهت تس��ریع در امور مربوط به آزمایش��ات و هم چنین فراهم نمودن 
امکان پایش و نظارت این امور توس��ط مس��ؤولین ذیربط، سیس��تم صدور 
گواهی آنالین جهت مراجعین آزمایش��ات قبل از ازدواج از بهمن ماه 1390 

بصورت پایلوت در مرکز مشاوره ویژه تاالسمی )مرکزشماره 14( زنجان و از 
ابتدای سال 1391 در شهرستان های ابهر وخرمدره راه اندازی گردید.

z )ICR( برنامه ثبت و کنترل سرطان
برنامه ثبت س��رطان با نام ICR از ابتدای س��ال 1384 ش��روع شده 
اس��ت. در این برنامه 14 آزمایشگاه دارای بخش پاتولوژی موارد سرطان را 

ثبت می کنند.

نمودار 8-11- تعداد زوجین ناقل تاالسمی و مشكوک نهایی تحت مراقبت در استان زنجان، 1388 تا 1391
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نمودار 8-13- تعداد حوادث ثبت شده، 1388تا1391

نمودار 8-12- تعداد سرطان های ثبت شده، 1384 تا 1391

z )PKU( برنامه غربالگری بیماری فنیل کتونوری
ف��از اول برنامه یعنی مراقبت از بیماران فنیل کتونوری از ابتدای س��ال 
1385 ش��روع شده اس��ت و اکنون 18 بیمار تحت پوش��ش مي باشد. ادغام 

برنامه غربالگری PKU از مورخه 1391/4/1 شروع شده است. 
z  نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

این برنامه از س��ال 1383 به منظور بررسی مهمترین عوامل خطر تاثیر 
گذار در بیماری های غیرواگیر اجرا گردید. بدنبال اجرای برنامه در س��ال اول 

و با نظر وزارت بهداشت، اجرای آن در سال های 1385 تا 1389 ادامه یافت. 

z  برنامه ثبت حوادث، عقرب و مارگزیدگی
از جمل��ه فعالیت های حوزه غیر واگیر ثبت اطالع��ات و آمار حوادث و 
عقرب و مارگزیدگی مي باش��د، کلیه مصدومین ناش��ی از س��وانح و حوادث 
که به بیمارس��تان های تحت پوشش دانشگاه مراجعه می نمایند در نرم افزار 

مربوطه ثبت و گزارش می شوند.

نمودار 8-14- تعداد موارد عقرب گزیدگی و مارگزیدگی استان زنجان، 1388 تا 1391
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z  اهم فعالیت های امور آزمایشگاه ها
y انجام کلیه آزمایشات بهداشتی

Rapid و تایی��دی مورفی��ن، شیش��ه، آمفتامین و م��ت آمفتامین ها، 
انجام آزمایش��ات قبل از ازدواج و تاالسمی، بیمه روس��تایی، دیابت، روتین 
بارداری، کنترل دیابت در زنان باردار، بهداش��ت حرفه ای و بهداشت محیط، 
تش��خیص سل و جذام، تش��خیص التور و بیماری های منتقله از آب و غذا و 

هیپوتیروئیدی نوزادان.
y راه اندازی آزمایشگاه های مختلف از جمله ایدز ودیابت
y  :تهیه و خرید دستگاه های مختلف از قبیل

و  vکوب��ه  - CD4 کانتر، االیزا به همراه واشر، شیکران   
پلیت ریدر، دس��تگاه نایکوکارد، سل کانتر پیشرفته، آب مقطرگیری دیونیزه، 
 ه��ود کالس 3 )جهت انجام آزمایش��ات ویروس شناس��ی( و خرید س��ایر 

تجهیزات مختلف آزمایشگاهی شامل : اتوکالو، سانتریفیوژ و ... 
y  آموزش ممیز در کلیه شهرستان ها
y برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان علوم آزمایشگاهی
y  اجرای عملیاتی استقرار استانداردها در آزمایشگاه های تشخیص طبی

و شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه های تشخیص طبی 
)EQAP(

y  شرکت در طرح های مختلف کش��وری مانند سنجش ید ادراری 
دانش آموزان، دیابت، بروس��لوز، ریزمغذی ها، PKU، هیپوتیروئیدی، 

 Ecoli
y  ارائه پوس��تر و مقاله در کارگاه های کش��وری و بین المللی توسط

همکاران علوم آزمایشگاهی

نمودار 8-15- مقایسه آزمایشات انجام شده - 1391 تا 1387

نمودار 8-16- مقایسه کارگاه های آموزشی برگزارشده، 1391 تا 1384
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z سالمت دهان و دندان
اهداف 

هدف نهایی واحد س��المت دهان و دندان ارتقای سطح سالمت دهان 
و دن��دان جامع��ه و در نهایت بهبود ش��اخص های بهداش��ت دهان و دندان 
می باش��د. جهت نیل به این هدف فعالیت های واحد بیشتر روی برنامه های 
پیش��گیری از بیماری های دهان و دندان به ویژه کنترل و درمان پوسیدگی 
دندان و بیماری لثه در گروه های هدف و اقش��ار آسیب پذیر جامعه معطوف 

می باشد.

اهم فعالیت های انجام یافته از سال 1384 تا 1391
y  راه ان��دازی 2 مرک��ز تجمی��ع خدمات دندانپزش��کی ش��فیعیه و

امیرکبیر در سطح شهرستان زنجان با ظرفیت جمعًا 30 دستگاه یونیت 
دندانپزش��کی و با هدف ارائه خدمات دندانپزشکی پیشگیری و درمانی 
کودکان و ه��م چنین ارائه خدمات دندانپزش��کی عمومی و تخصصی 

برای کلیه آحاد مردم استان
y  راه اندازی، بهسازی و تجهیز )استانداردسازی( واحدهای بهداشت

دهان و دندان در سطح استان
y  مصوب نمودن راه اندازی مرکز تجمیع دندانپزشکی در شهرستان

ابهر

y  بررسی وضعیت س��المت دهان و دندان گروه های سنی مختلف 

مردم اس��تان در قالب طرح پیمایش کش��وری سالمت دهان و دندان، 
سال 1391

y  اجرای طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد واحدهای بهداش��ت
دهان و دندان از سال 1388 به بعد برای اولین بار در سطح استان

y  واگذاری واحدهای دندانپزش��کی به بخش خصوصی برای اولین
بار در سطح استان

y  فلورایدتراپ��ی ب��ا وارنیش دندان ه��ای کودکان زیر 12 س��ال در
مدارس و مهدهای کودک استان به صورت رایگان

y ارائه خدمات درمان پالپ زنده دندان در مراکز تابعه دانشگاه
y  اجرای طرح خرید خدمات دندانپزشکی برای دانش آموزان مناطق

محروم استان
y  معاین��ات دهان و دن��دان به همراه فلورایدتراپی و فیشورس��یلنت

تراپ��ی کودکان بدو ورود به دبس��تان با هم��کاری اداره کل آموزش و 
پرورش استان

y  پیگیری گزینش دانش��جو در رشته کاردانی بهداشت دهان جهت
تقویت برنامه های بهداشت دهان و دندان استان
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سال 1391سال 1384خدمات انجام يافته  

1020223870ترمیم )دندان(

3163031فیشورسیالت )دندان(

67413221فلوراید تراپي )نفر(

جدول 8- 11- مقایسه بارزترین خدمات دندانپزشكي انجام یافته در سال های 1384 و 1391

مدیریت سالمت محیط و حرفه اي  �
z  بهداشت محیط

 امروزه اهمیت صیانت از عوامل محیطي و نقش آن در ارتقاي س��طح 
س��المت جامعه بر هیچ کس پوش��یده نیست. از آنجا که محور توسعه پایدار 
انس��ان سالم است و بي شک انسان سالم فقط در محیط سالم قابل پرورش 
می باشد، از این رو رویکرد حفاظت از بهداشت محیط و بهداشت عمومي در 
تمام برنامه هاي توس��عه اي امري اجتناب ناپذیر است. توجه به این نکته ها 
م��ا را بر آن می دارد که در حوزه بهداش��ت محیط عمی��ق تر تفکر نموده و 
فعاالنه در این مسیر حرکت کنیم. در این زمینه کنترل عوامل محیطي یا به 
عبارت دیگر رعایت موازین بهداشت محیط و ارتقای شاخص هاي بهداشت 
محیطي نظیر دسترس��ي به آب س��الم، دفع بهداش��تي فاض��الب، مدیریت 

پسماندها، کنترل آلودگي هوا و سایر موارد مرتبط اهمیت خاصي دارند. 

Y  فعالیت ها و اقدامات بهداشت محیط
y  نظ��ارت و کنترل بهداش��تي ب��ر مدیریت پس��ماندهاي عفوني و

خطرناک و اجراي قوانین مربوطه
y  کنترل بهداشتي مواد غذایي، نمونه برداري و انجام آزمون های الزم
y  ،بازدیده��اي بهداش��تي آب و فاض��الب بازرس��ي و  نظ��ارت، 

نمونه برداري و انجام آزمون  هاي مربوطه)میکروبي، فیزیکوش��یمیایي و 

انجام کلرسنجي(
y  انجام عملیات بهداش��ت محیط روستاها و اجراي برنامه ابتکارات

 )CBI( جامع محور
y  کنترل و نظارت بهداش��تي بر وضعیت بهداشتي و بهسازي اماکن

عمومي مشمول و غیر مشمول 
y  کنترل و نظارت بهداش��تي بر وضعیت بهداشتي و بهسازي مراکز

تهیه و توزیع مواد غذایي 
y  نظارت بهداشتي بروضعیت بهداشت محیط مراکزبهداشتي درماني

شهري و روستایي و بیمارستان ها 
y  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري
y  )نظارت بهداشتي بر وضعیت آلودگي هوا )فضاهاي باز و بسته
y  ... نظارت، بازرسي و کنترل بهداشتي مراکز پرتو نگاری و
y  اجراي برنامه هاي بهداش��ت محیط در مناسبت های خاص )طرح

بس��یج سالمت نوروزي، ایام ماه مبارک رمضان، ایام ماه محرم الحرام 
و ارتحال امام »ره«( 

y  کنترل و ممنوعیت استعمال مواد دخاني در اماکن عمومي
y  واگذاري فعالیت شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جوندگان

به بخش خصوصي 
y  رسیدگي به شکایات بهداشتي از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي و

اماکن عمومي در قالب سامانه ارتباطات مردمي با شماره 1490 

تعطیلی واحدهای صنفی متخلفجمع آوری و معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته
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جدول 8- 12- مقایسه شاخص هاي اختصاصي بهداشت محیط در سال های 91 و 84

ميزان رشد نسبت به 849184واحدشاخصرديف

78/998/2719/37درصدمعیار بهداشتي و بهسازي اماکن عمومي )شهري(1

8289/747/74درصدمعیار بهداشتي و بهسازي اماکن عمومي )روستایي(2

92/499/236/83درصدمعیار بهداشتي و بهسازي مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي )شهري(3

9192/591/59درصدمعیار بهداشتي و بهسازي مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي )وستایي(4

94/396/091/79درصدخانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند5

84/894/559/75درصدخانوارهاي روستایي که از شبکه لوله کشي آب آشامیدني برخوردارند6

93/996/822/92درصدآزمایشات باکتریولوژیک مطلوب آب )مناطق شهري(7

73/995/8421/94درصدآزمایشات باکتریولوژیک مطلوب آب )روستایي(8

46/365/8519/55درصدخانوارهاي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي 9

جمع آوری قلیان از مراکز عرضه انواع مواد دخانی 

تهیه وتوزیع کلر مادر )1 درصد( در بین خانوارهای روستایی 

سم پاشی و پاکسازی محیط به منظور پیشگیری از بیماری های واگیردار
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y  اجراي سیس��تم مدیریت جامع بازرسي در اماکن عمومي و مراکز
تهیه، توزیع و فروش مواد غذایي 

y  نظارت بر اماکن عمومي و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي بین راهي 
y  اجراي طرح تشدید و توسعه و کنترل بهداشتي مراکز تهیه، توزیع

و فروش مواد غذایي 
y  برگزاري مداوم جلسات کمیته حفاظت و سالمت آب شرب
y  شرکت فعال در کارگروه هاي مختلف از جمله کارگروه سالمت و

امنیت غذایي، کارگروه آلودگي هوا و کارگروه پسماندها وغیره 
y  اجراي قوانین مرتبط با مسائل و تخلفات بهداشت محیطي
y  اعطاي گواهي نامه فعالیت آموزش��گاه های ویژه آموزش بهداشت

عمومي به بخش خصوصي در استان 
y  راه ان��دازي کلینیک های ویژه ترک دخانیات در شهرس��تان های

زنجان و ابهر 

z  بهداشت حرفه اي
واحد بهداشت حرفه ای به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت 
بهداش��تي، مسؤول شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی وکنترل عوامل زیان آور 
محیط های کار مي باش��د. وظیفه اصلی این واحد نظ��ارت براجرای موازین 
بهداش��ت حرفه ای در محیط های کاربراس��اس فصل چهارم قانون کار و نیز 
قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مي باشد. 
این واحد با بهره گیری ازتوان بخش خصوصی )مشاورین بهداشت حرفه ای 
صنایع( با اج��رای برنامه های متنوع ازقبیل کنترل س��یلیس در محیط کار، 
ارگونومی، مقابله باصدا، روشنایی، بهداشت کشاورزی، به سازی کارگاه های 
قالی بافی، طب کار و ... س��عی درافزایش بهداشت حرفه ای محیط های کار 

و تأمین سالمت شاغلین را دارد.

Y  اهم اقدامات
y  تهیه و تجهیز ش��بکه های بهداش��تی درمانی استان به لوازم اولیه

اندازه گیری آالینده های محیط کار
y  تجهیز مراکز طب کار ش��بکه های تابعه جهت غربالگری شاغلین

به منظور شناسایی زود هنگام بیماری های ناشی ازکار 
y  صدور مجوز ش��رکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت

حرفه ای به تعداد 6 مورد به منظور بهره گیری ازتوان بخش خصوصی
y  صدور مجوز ش��رکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار 

به تعداد 2 مورد
y  گسترش تشکیالت بهداشت حرفه ای درکارگاه ها )مراکزبهداشت

کار، خانه های بهداشت کارگری، ایستگاه های بهگر( برای ارائه خدمات 
بهداشتی اولیه در 89 شرکت

y  تالش درجهت جذب فارغ التحصیالن بهداشت حرفه ای درصنایع
به منظور افزایش سطح سالمت شاغلین در 159 شرکت

y برگزاری سالیانه همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای
y  برگزاری 1000نفرس��اعت کالس آموزش��ی درخصوص ایمنی و

بهداشت برای مشاورین بخش صنعت
y  آالینده س��نجی کارهای س��خت وزیان آور به منظور شناس��ایی

کارهای سخت و زیان آور به تعداد 7000نفر
y  اجرای برنامه بازرس��ی هدفمند به منظور افزایش کارآیی بازرسین

و استفاده بهینه از نیروهای موجود
y  اجرای برنامه بهداشت کشاورزی به منظور افزایش سطح بهداشت

شاغلین بخش کشاورزی
y  )معاینه و بیماریابی بیش از 50000کشاورز )از آغاز برنامه تاکنون

و تشکیل پرونده بهداشتی برای آنان
y تهیه نمایه ایمنی شیمیایی استان زنجان

  

جدول 8- 13-مقایسه شاخص های اختصاصی بهداشت حرفه ای، 1384 تا 1390

84858687888990

8878/287/886/488/488/489 درصد کارگاه های شناسایي شده 

78798081/278/879/281 درصد کارگاه های تحت پوشش 

67/87173/37575/575/576/1 درصد شاغلین تحت پوشش معاینات 

92/591/39292/99494/794/8 درصد شاغلین شناسایي شده 

51/654/4434647/242/739/6 درصد کارگاه هاي داراي تشکیالت بهداشت حرفه اي 

77/882/778/28080/280/775/4 درصد شاغلین که به تشکیالت بهداشت حرفه اي دسترسي دارند

1214222428-- درصد شاغلین و رانندگان تحت پوشش مراکز ارائه دهنده بخش خصوصی 
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نمونه هایی از رسانه های تولیدی
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گروه آموزش و ارتقای سالمت �
آموزش س��المت آن بخش از مراقبت هاي بهداش��تي است که بر تأثیر 
عوامل رفتاري بر سالمت تکیه نموده و با مردمي آغاز می شود که سالم بوده 
و عالقمند به توس��عه معیارهاي سالمت فردي و اجتماعي هستند و به آن ها 
درگسترش شیوه های زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سالمت کمک مي کند. 

آموزش دهندگان سالمت پیش��گاماني هستند که همیشه طالب درک 
جدیدي از رفتار انس��ان و راه های جدید کاربرد دانش خویش به منظور حل 

مشکالت فردي و اجتماعي مي باشند. 
این واحد با رس��الت ارتقاي س��المت جامعه و در نظر گرفتن مس��ائل 
بهداش��تي و نیازهاي آموزش��ي مردم، با کاربرد اصول ارتباطات و الگوهاي 
تغییر رفتار در این راس��تا فعالیت می نماید و در جهت ارتقای س��المت مردم 

برنامه های مختلفی دارد. 

z اهم فعالیت های گروه آموزش و ارتقای سالمت
y  اجراي سیاس��ت ها و برنامه هاي ابالغ شده از طرف دفتر آموزش

و ارتقاي سالمت 
y  تش��کیل کمیته فني آموزش و ارتقای سالمت و ارائه مشاوره فني

در زمینه آموزش و ارتقای س��المت به س��ایر واحدها از جمله برگزاري 
بسیج هاي اطالع رساني، نمایشگاه ها و... 

y  تش��کیل کمیته فني تولید رسانه و ارائه مش��اوره فني در راستاي
تولید رسانه های آموزشي )مواد چاپي، دیداري، شنیداري و دیجیتالي( 

y  برنامه ریزي براي انجام نیازسنجي آموزشي مرتبط با اولویت هاي
س��المت منطق��ه و طراحي و مداخالت آموزش��ي و تدوی��ن محتواي 
آموزشي مبتني بر نیازسنجي آموزشي در سطح مراکز بهداشتي درماني 

و خانه های بهداشت 

نمودار 8-17- توزیع فراوانی جلسات آموزشی برگزار شده و افراد آموزش دیده، سال 1391

y  توانمندس��ازي کارشناسان آموزش س��المت شهرستان های تابعه
براي ایفاي نقش تخصصي در برنامه های آموزش و ارتقاي س��المت و 
برنامه ریزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و اطالع رساني 

به اعضاي تیم سالمت 
y  همکاري با صدا و س��یما و س��ایر رس��انه های جمعي در طراحي و

اجراي برنامه های آموزش سالمت همگاني در منطقه 
y  مش��ارکت در طراح��ي و اج��راي برنامه های آموزش��ي مرتبط با

مناسبت هاي مختلف از قبیل هفته سالمت و مشارکت در پژوهش هاي 
کاربردي حوزه سالمت 

y  هماهنگي جهت تهیه و توزیع محصوالت آموزش سالمت
y  نظارت و پایش از برنامه های آموزش سالمت 
y  برگزاری برنامه های هفته سالمت در استان و شهرستان های تابعه

و تهیه خبرنامه روزانه در ایام هفته سالمت 
y  برگزاری نمایشگاه در مناسبت های مختلف
y  مش��ارکت در ایجاد و توس��عه محیط های حامي س��المت )مانند

پایگاه های مقاومت بسیج، مدارس مروج سالمت و ...( در منطقه تحت 
پوشش 
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جدول 8- 14- فعالیت های آموزش و ارتقای سالمت درحوزه ها و پایگاه های بسیج استان زنجان، سال1391

تعداد کل آموزش گيرندگانتعداد جلسات آموزشیموضوع آموزششهرستان

35750پیشگیری از ابتالء به ایدزابهر

ایجرود
589پیشگیری از ابتالء به ایدز

2120پیشگیری از اعتیاد

خرمدره

37968پیشگیری از ابتالء به ایدز

12496پیشگیری از اعتیاد

3120بهداشت روان

551130پیشگیری از ابتالء به ایدزخدابنده

--پیشگیری از ابتالء به ایدززنجان

طارم
6113پیشگیری از ابتالء به ایدز

360پیشگیری از اعتیاد

--پیشگیری از ابتالء به ایدزماهنشان

1583846        استان

اولین نمایشگاه رسانه تصویری و دیجیتال

بازدید رئیس دانشگاه از دبیرخانه خبرنامه هفته سالمت
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وضعيت 

استان در سال

تعداد مراکز مجري 
برنامه داوطلبان 

سالمت

خانوار تحت پوشش 
برنامه

کل داوطلبان تعداد داوطلبان سالمت در پايان سال
سالمت

داوطلبان 
متخصص

تعداد کالسهاي 
فوق برنامه روستاييشهري

1384384220487713410111856

1385384123287813710153648

1386404173889810310014868

138741433059189610144645

1388424685990810210104854

13894348453834999333565

1390444750579092882100100

جدول 8- 15-مقایسه وضعیت برنامه داوطلبان سالمت استان زنجان، 1384 تا1390

z برنامه جلب مشارکت مردمي با محوریت داوطلبان سالمت
جلب مش��ارکت مردمي و بین بخش��ي با هدف فع��ال کردن جامعه در 
جهت تأمین و ارتقای س��المت، از اصول مراقبت های اولیه بهداش��تي است 
که زمینه ساز ایجاد اعتماد به نفس در جامعه و اطمینان به خویشتن در بین 

مردم است. 
ام��روزه می��زان مش��ارکت جوام��ع در برنامه ه��اي دولت ه��ا یکي از 
ش��اخص هاي مهم ارزیابي میزان توفیق و روند توس��عه در جوامع محسوب 
شده و دولت ها تالش می کنند هر چه بیشتر آحاد جامعه را با برنامه هاي خود 

آشنا کرده و در پیاده سازي آنها از مردم کمک بگیرند. 
در این راس��تا به منظور اس��تفاده از مهمترین منبع در ارتقای سالمت، 
برنامه داوطلبان س��المت با هدف ترویج مفاهیم سالمت و توسعه رفتارهاي 
س��الم، توانمندس��ازي و حس��اس نمودن جامعه براي حفظ سالمت خود و 
خان��واده، محدود نم��ودن رفتارهاي مخاطره آمیز و نهایتًا ارتقای س��المت 
جامعه از سال 1370 با همکاري 100 نفر از زنان داوطلب واحدهاي بهداشتي 
آغاز گردید. هر چند فرآیند دخالت جامعه و مشارکت در بهبود و توسعه بسیار 
 جدید است ولي در همین مدت کوتاه شاهد حضور و نقش فعال زنان در ارائه 

خدم��ات و فعالیت هاي داوطلبانه ارزنده در تأمین و ارتقای س��المت جامعه 
هستیم. همکاري این داوطلبان به شرح زیر می باشد :

داوطلبان س��المت در زمینه مسائل و مشکالت بهداشتي که در حیطه 
وظایف وزارت بهداش��ت بوده دانش و مهارت هایي را کسب کرده اند و بطور 
مس��تمر در هر ش��رایطي که الزم باش��د به خانواده خود و خانوارهاي تحت 
پوش��ش و جامعه منتقل می کنند و همچنین در انجام فعالیت هاي پژوهشي 
همکاري و براي توس��عه عمران و آباداني محله های خود فعالیت می کنند. با 
ایجاد تعاوني ها و صندوق های قرض الحس��نه براي رفع مشکالت اقتصادي 
خانواد ه هاي تحت پوشش همت مي گمارند و با همکاري داوطلبانه و مشارکت 
در طراحي برنامه ریزي و اجراي برنامه ها مس��ؤولیت بیشتري مي پذیرند و با 
تمرین و آموختن، برتوانمندي و اعتماد به نفس خود مي افزایند. در بس��یاري 
از م��وارد آنه��ا خود محور تصمیم گیري های منطقه ش��ان ق��رار می گیرند، 
نیازهاي اجتماعي جامعه را با بخش هاي توسعه مانند شهرداري و مسؤولین 
خدم��ات رفاهي اس��تان مطرح می کنند و در صدد دریافت پاس��خ و راه های 

دسترسي به آن هستند. 

نمونه ای از رسانه های تولیدی
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 اداره سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد �
 بهداش��ت روان چیزي فراتر از فقدان یا نبود بیماري رواني اس��ت. بعد 
مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهاني نیز روي آن تکیه دارد، در 
تعریف سالمتي )س��المتي یک حالت رفاه فیزیکي، رواني و اجتماعي است 

نه فقط فقدان بیماري و یا ناتواني( لحاظ شده است.
بهداش��ت روان حالتي از رفاه اس��ت که در آن فرد توانائي هایش را باز 
می شناسد و قادر است با استرس های معمول زندگي تطابق حاصل کرده، از 
نظر شغلي مفید و سازنده باشد و بعنوان بخشي از جامعه با دیگران مشارکت 
و همکاري داش��ته باشد. بهداش��ت روان به همه ما مربوط است نه فقط به 

کساني که از بیماري های رواني رنج می برند.
برنامه های کاربردی سالمت روان در نظام بهداشتی کشور 

و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
y برنامه ادغام بهداشت روان روستا
y برنامه ادغام بهداشت روان شهر
y برنامه حمایت های روانی – اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبه
y طرح مهارت های زندگی
y طرح مهارت های فرزندپروری
y طرح پیش گیری از خودکشی
y  اعتیاد و س��وء مص��رف مواد )که ش��امل برنامه های آموزش��ی و

پیش��گیرانه ومراکز گذری کاهش آس��یب و واحد ه��ای درمانی اعتیاد 
می باشد.(

z  تداوم فعالیت برنامه سالمت روان روستایی، تداوم فعالیت
برنامه بهداشت روان شهری این برنامه عبارتند از:

 فراهم آوردن خدمات اساس��ی بهداشت روان قابل دستیابی همه مردم 
به ویژه گروه های محروم و آس��یب پذیر در مناطق روس��تایی و ش��هری و 
تامین، حفظ و ارتقای س��طح س��المت روانی افراد درروس��تاها و شهرها و 
حاش��یه شهرها با اس��تفاده از بهورزان و داوطلبان سالمت، ارتقاء و افزایش 
میزان آگاهی افراد جامعه شهری و روستایی نسبت به بهداشت روان و تغییر 
نگرش آنان نسبت به بیماری های روانی با تکیه بر آموزش مستمر بهداشت 
روان، شناسایی بیماران روانی- عصبی در مناطق شهری و روستایی،کنترل، 
درمان و پی گیری مناس��ب و به موقع بیماران روانی - عصبی، فعال ش��دن 
پایگاه های بهداش��تی، استفاده از رابطین بهداشتی در امر بیماریابی، ارجاع و 

پی گیری و پل ارتباطی با مرکز بهداشتی درمانی شهری.
از نظ��ر عملیات��ی خدمات بهداش��ت روان��ی از خانه های بهداش��ت و 
پایگاه های بهداش��تی آغاز و متعاقب آن در مرکز بهداش��ت درمانی توس��ط 
پزش��کان عمومی و سطوح تخصصی بهداشت روان شهرستان و استان ارائه 

می گردد. 
در حال حاضر صد درصد جمعیت روس��تایي استان زنجان )100 مراکز و 
خانه های بهداش��ت( و 100 درصد جمعیت شهري )100درصد مراکز شهري( 

تحت پوشش برنامه های سالمت روان می باشند.
z  برنامه های حمایت روانی _اجتماعی در حوادث غیر مترقبه 

و بالیا
ایران جزء ده کش��ور بالخیز دنیا اس��ت. تا س��ال های اخیر در سیاست 
گذاری بهداش��تی در برابر وقایع آس��یب زا کمتر به عوارض روان ش��ناختی 
پرداخته می ش��د.طبق پژوهش های انجام شده یکسال پس از زلزله، بالغین 
س��ه برابر و کودکان دو برابر بیش��تر از جمعیت آس��یب ندیده از اختالالت 
روانی رنج می برند. کاهش ش��یوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض 
روانی در حوادث غیر مترقبه، افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان، 
تقویت مهارت های اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی 
مجدد، خودسازی و بازسازی جامعه و آموزش عمومی جامعه از این برنامه ها 

می باشد.

z  ارتق�ای بهداش�ت و روان وبرنام�ه مهارت ه�ای زندگی و
فرزند پروری

 ازدیدگاه مجریان بهداش��تي ارتقای بهداش��ت به کوشش هائي اطالق 
مي گردد که جمعیت های س��الم رانیز ش��ام�ل می ش��ود و ه��دف از آن باال 
بردن س��طح به��داشت و س��المتي اس��ت. افزایش مهارت های زندگی به 
دان��ش آموزان مقطع ابتدایی، افزای��ش مهارت های زندگی به دانش آموزان 
مقطع های مختلف،باال بردن آگاهی معلمان و والدین دانش آموزان در زمینه 
مهارت های زندگ��ي، آموزش مربیان، برگزاری کارگاه های آموزش��ی برای 

پرسنل و عموم مردم از این برنامه ها می باشد. 
برنامه آموزشی فرزند پروری تالشی است در جهت کاهش استرس های 
موجود در جامعه که باعث تعامل بهتر والدین با فرزندان خود و فضای مثبت 
خانه خواهد ش��د. در جهت پیش گیری از ع��وارض روانی رفتارهای مقابله 
ای والدی��ن با ک��ودکان و افزایش آگاهی به والدی��ن در درک رفتار کودک، 
کارگاه های مختلف آموزش��ي براي پرسنل و عموم مردم به شکل مقطعي و 

در طي سال اجرا مي گردد.

z برنامه پیش گیری از خودکشی
بررس��ی اثربخش��ی ادغام برنام��ه پیش گی��ری از خودکش��ی مبتنی 
ب��ر درمان افس��ردگی در نظام بهداش��تي، تکمیل پرس��ش نامه های موارد 
اق��دام به خودکش��ی و جمع آوری و ارس��ال آمار ماهیانه موارد خودکش��ی، 
برگزاری همایش پیش��گیری از خودکشی و رفتارهای مرتبط که در راستای 
سیاس��ت های دفتر س��المت روانی اجتماعی واعتی��اد و در ادامه برنامه های 
پیشگیری از خودکشی در اواخر سال 90 با شرکت اساتید مطرح روانپزشکی 
کش��ور در زنجان و برنامه های آموزشی در زمینه بیماری افسردگی با تأکید 
بر شناخت عالئم خودکشي خصوصًا با حساس سازي والدین در طي سال و 

بطور مقطعي از این اقدامات می باشد.
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z  و کاهش مخاطرات بهداش�تی، اجتماعی و اقتصادی در DIC
سوء مصرف کنندگان مواد

افزایش دسترس��ی ب��ه جمعی��ت دارای رفتارهای پرخطر مص��رف مواد و 
رفتارهای پرخطر جنس��ی، برقراری ارتباط آن ها با سیس��تم بهداشتی، درمانی، 
کاهش بروز و ش��یوع عفونت وی��روس ایدز در جمعیت های پرخطر جنس��ی و 
مصرف کننده مواد مخدر، کاهش بروز و شیوع بیماری های آمیزشی، هپاتیت و 
ایدز، توانمندس��ازی مصرف کنندگان مواد در جهت کاهش مخاطرات بهداشتی 
ناش��ی از رفتارهای پرخطر مصرف مواد، بازگرداندن معتادین خیابانی به آغوش 
خانواده و اجتماع، کاه��ش وقوع و رفتارهای جنایت کارانه در مصرف کنندگان 
مواد، ایجاد امکان درمان مصرف کنندگان مواد با استفاده از رویکردهای مختلف 

از این اقدامات است.
مراکز گذری )DIC( در شهرس��تان ابهر و زنجان دایر بوده و فعالیت هاي 
خود را در زمینه کاهش آس��یب اعتیاد ارائه و س��ه واحد MMT دولتي در این 
مراک��ز فعالیت می نماید. میانگین مراجعان روزانه این مراکز 45 نفر در روز بوده 

و بیش از 270 نفر از آنان تحت درمان با متادون می باشند. 
z برنامه هفته مبارزه با مواد مخدر و برنامه هفته سالمت روان

یک��ی از مهمتری��ن فعالیت های گروه س��المت روانی اجتماع��ی و اعتیاد، 
برنامه های آموزش��ی پیشگیرانه و اطالع رس��انی مي باشد. اوج فعالیت های فوق 
در هفته س��المت روان در مهر ماه هرس��ال و هفته مبارزه با مواد مخدر در تیر 
ماه هرس��ال انجام می گیرد در سال 90 بیش از دویست هزار نفر از مردم استان 

و طی 2000 جلسه آموزشی، فرهنگی، نمایشگاه، مسابقات ورزشی، کنفرانس و 
کارگاه و ... به نوعي در برنامه ها شرکت داشته اند. 

z طرح سالمت روان جامعه نگر
 ب��ا هدف بهب��ود وضعیت و ایجاد تحولي در س��المت روان ش��هري، در 
س��ال های 1386-1388 پس از نیازسنجی و بررس��ی خدمات و شواهد علمی 
موجود، س��اختار و خدمات مراکز سالمت روان جامعه نگر برای مناطق شهری 
طراحی شد. در این برنامه، ارائه خدمات در CMHC به دو گروه خواهد بود: 
الف( بیماران دچار اختالالت نوروتیک )شامل اختالالت افسردگي و اضطرابي(

ب( بیماران دچار اختالالت ش��دید روان پزشکي )شامل اسکیزوفرني، اختالل 
اسکیزوافکتیو و اختالل دوقطبي و بیماران دچار اقدام های مکرر خودکشي(

براي هریک از دو گروه روش مداخله اي خاصی انتخاب شده است. جهت 
ارائه خدمت به بیماران نوروتیک از روش بهبود درمان افسردگي توسط پزشکان 
عموم��ي با م��دل collaborative care و به ص��ورت راه اندازي واحدهاي 
همکار مرکز CMHC استفاده می شود؛ هر یک از این واحدها در واقع شامل 
یک پزش��ک عمومي ویک case manager هس��تند ک��ه تحت نظارت و 
مشارکت CMHCبه شناس��ایي و درمان افسردگي و اختالالت اضطرابي در 
بی��ن مراجعان مي پردازند. برای گروه ش��دید هم از خدماتی ش��امل ویزیت در 
منزل، پیگیری تلفنی و خدمات روانی اجتماعی توسط تیم های تخصصی انجام 

می شود.
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اهم دستاوردهای حوزه معاونت بهداشتی �
y  افزایش 13/6 درصدی تعداد مراکز بهداشتی درمانی
y  افزایش 6/2 درصدی تعداد خانه های بهداشت
y  راه اندازی و تجهیز دو مرکز تجمیع خدمات دندانپزشکی

y  راه اندازی مرکز منطقه ای نگهداری واکسن و داروهای بیولوژیک
شمالغرب کشور

y  راه اندازی مرکز آموزشی و پیشگیری دیابت در ساختمان اهدایی
مرحوم سیدرضا عربی زنجانی

y  مرکز مش��اوره بیماری های رفتاری(در(VCT راه اندازی 4 مرکز
سطح استان، سال های 87 تا90

y  مرکز درمان اعتی��اد با داروهای )MMT( راه ان��دازی 3 مرک��ز
آگونیست(در سطح استان، سال های87 تا90

y  اجرای طرح ایمنس��ازی هپاتیت » ب « متولدین 1368 و کسب
رتبه برتر، سال86

y  اجرای طرح ایمنس��ازی هپاتیت » ب « متولدین 1369 و کسب
رتبه برتر، سال 87
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y  و کسب رتبه مطلوب به عنوان یکی AEFI اجرای طرح مراقبت
از استان ها نخست کشور، سال 90

y  کس��ب رتبه نخست کش��وری درخصوص اجرای طرح مراقبت از
سرخک 

y  کسب رتبه مطلوب به عنوان یکی از هفت دانشگاه برتر کشور در
اجرای طرح مراقبت از بیماری آنفلوانزا 

y  و کس��ب رتبه مطلوب به عنوان یکی AFP اجرای طرح مراقبت
از 5 دانشگاه نخست کشور، سال 90

y  20 اجرای طرح پزش��ک خانواده در مناطق روستایی و شهری زیر
هزار نفر جمعیت و کسب رتبه نخست کشوری 

y  کسب مقام سوم کشوری در امر ورود اطالعات پرونده های خانوار
در برنامه پزشک خانواده به سامانه سالمت ایرانیان 

y  تأمین به هنگام و برجس��ته زیرساخت الزم برنامه پزشک خانواده

شهری در مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش 
y  کس��ب رتبه دوم کش��وری در اجرای آئین نامه مقررات بهداشتی

قان��ون اصالح م��اده 13 )قانون مواد خوردنی، آش��امیدنی، آرایش��ی و 
بهداشتی(، سال 88 

y  کس��ب رتبه اول کش��وری در اجرای برنامه ص��دور کارت معاینه
تندرس��تی برای متصدیان مراکز و اماکن عمومی در مناطق ش��هری، 

سال 88
y  ،کس��ب رتبه نخس��ت کش��وری در برگزاری برنامه هفته سالمت

سال 88
y 87 کسب رتبه هشتم ارائه خدمات دندانپزشکی، سال
y 90 کسب رتبه سوم کشوری خدمات فلورایدتراپی، سال
y  ،کسب رتبه هش��تم ارائه خدمات ترمیم دندان به کودکان 6 ساله

سال 91

افتخارات �

دریافت لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور سال87
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دریافت لوح تقدیراز وزیر بهداشت ودرمان در راستای برنامه پزشک 
خانواده سال87

دریافت لوح تقدیر از معاون سالمت در راستای طرح ایمنساز ی هپاتیت 
»ب »متولدین 1369سال87

دریافت لوح تقدیر از معاون سالمت در راستای طرح ایمنسازی هپاتیت 
»ب« متولدین 1368سال86

دریافت لوح تقدیراز وزیر بهداشت ودرمان در راستای پیشگیری درمان 
وکاهش آسیب سوء مصرف مواد سال91
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دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه در برنامه های مختلف
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شبکه های بهداشت و درمان �
کلیه مراکز بهداش��ت شهرس��تان ها دارای واحدهای ستادی متناظر با 
واحدهای س��تادی مرکز بهداش��ت اس��تان می باش��ند که وظیفه مدیریت و 

نظارت بر عملکرد فعالیت سطوح محیطی را بر عهده دارند.
مراکز بهداش��ت شهرستان ها زیر نظر مس��تقیم ریاست مرکز بهداشت 
 اس��تان، مدیریت و هدایت برنامه هاي بهداش��تي را در سطح شهرستان ها بر 

عهده دارند و در راستاي دست یابي به هدف اصلي خود که همانا تأمین، حفظ 
و ارتقای س��طح سالمت تمام اقشار مردم در شهر و روستا است برنامه هاي 
سالمتي را در ابعاد مختلف پشتیباني مي نمایند که ذیاًل در خصوص عملکرد 
مراکز بهداشت شهرستان ها و وظایف اصلی آن ها توضیحاتي ارائه مي شود

معرفی �
ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان ابهر از س��ال 1364 در ساختمان 
اس��تیجاری ب��ا تع��داد7 مرکز بهداش��تی درمان��ی فعال ش��هری و 3 مرکز 
بهداش��تی درمانی روس��تایی و تعداد14خانه بهداش��ت ش��روع بکار نموده 
و از س��ال 70 ب��ا اح��داث س��اختمان جدید )با مس��احت اعی��ان1200 متر 
مرب��ع و عرص��ه 5184 متر مربع( ب��ه محل فعلی انتقال یافت. این ش��بکه 
 در حال حاضر با 66خانه بهداش��ت، 17 مرکز بهداش��تی درمانی ش��هری- 

روس��تایی، 4پایگاه بهداش��تی و1 مرکز آموزش بهورزی)س��ال تأسیس65(
توس��ط 447نفر پرسنل بهداشتی درمانی به جمعیت تحت پوشش خود ارائه 

خدمت می نماید. 
بیمارس��تان امدادی ابهر در س��ال1357 با 30تخت ش��روع به فعالیت 
نم��وده ودر حاضر ب��ا 220تخت فعال به کار خود ادام��ه می دهد. هم چنین 

دانشکده پرستایی ابهر در سال71 راه اندازی گردید.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 16- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران

13.65.45در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

22.6712در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

75.7873.66درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

1.50درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 66.22درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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جدول 8- 17- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

88مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

89مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

54پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

6670خانهتعداد خانه بهداشت

)DIC(01مرکزتعداد مراکز کاهش آسیب

01مرکزتعداد مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

)MMT(01مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

11کلینیکتعداد کلینیک دیابت

01مرکزتعداد مراکز مشاوره ترك دخانیات

11مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-18- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

81.2699.7درصدکارگاههای شناسایی شده

74.388.7درصدکارگاههای تحت پوشش

93.1596.39درصدشاغلین تحت پوشش

83.390.4درصدمعاینات کارگری

62.6664.56درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

45.945.84درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

45.3377.7درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

02075عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده
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z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 19-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

35نفرتعداد بیماریابی سل

2217درصد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

240200درصد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

1 0واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

HIV/AIDS37 0نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری

70100درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

16 0نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

5 0نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

2 0نفرتعداد موارد AFP )فلج شل حاد(  شناسایی شده

920 0نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

13نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

016 نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

1115نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

95100درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

217نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

2125زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

442583نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

8221457نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

5070درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

5070درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

7080درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

5070درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

3070درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

3070درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

5065درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

3080درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

5070درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

6080درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

90100درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

5070درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 20-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391

z  اهم اقدامات واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگ��زاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداش��تی

ومناسبت های بهداشتی و ابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزش��ی برگزار شده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y  برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته س��المت با محوریت شعار
سال
y  هماهنگ��ی پزش��کان جدیدالورود به سیس��تم جهت آش��نایی با

فعالیت ها و برنامه های واحدهای ستادی
y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت
y  تربیت مربیان بسیجی و الگوی زندگی سالم جهت مربیان امداد و

بهداشت حوزه ها و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج
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z افتخارات

z  تجهیز و راه اندازی
y  -افتتاح 4پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی )قروه- صائین قلعه

سلطانیه – چرگر( 
y  افتتاح آزمایشگاه آب
y VCT و DIC بهره برداری از دو مرکز مشاوره ای
y  احداث بیمارستان 220 تختخوابی با پیشرفت فیزیک 64 درصد
y احداث دانشکده پرستاری با پیشرفت فیزیکی 75 درصد
y  افتتاح مرکز امحاء غیر سوز زباله های عفونی بیمارستان
y  خرید پنج دستگاه آمبوالنس بنز اسپیرینتر
y  خرید پنج دستگاه بی سیم پیشرفته

y  تجهیز و راه اندازی واحد دندانپزش��کی مرکز بهداش��تی و درمانی
روستائی ویر و عباس آباد 

y  راه اندازی و افتتاح کانون بس��یج جامعه پزش��کی در س��تاد شبکه
بهداشت ابهر 

y  آغاز احداث مرکز بهداشتی و درمانی شماره 5 ابهر )در حال حاضر
پیشرفت فیزیکی 10 درصدی دارد( 

y  افتتاح 17 واحد پانسیون پزشکان در سلطانیه و شهر ابهر
y راه اندازی کمیته خیرین سالمت شهرستان ابهر
y  راه اندازی بانک های اطالعاتی عمومی وتخصصی در ستاد شبکه

اجرای برنامه های دور سوم سفر ریاست جمهوری - فرماندار ابهر انتخابات نظام پرستاری - دکتر سروری زنجانی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
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معرفی �
ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان ایجرود در س��ال 1379 با هدف 
ارتقاي س��طح س��المت و بهبود خدمات دهي با 6مرکز بهداش��تی درمانی 
و30خانه بهداش��ت به بهره برداري رس��ید. این شهرس��تان هم اکنون با دو 
مرکز بهداشتی درمانی شهری و 2 پایگاه بهداشتي، 6 مرکز بهداشتی درمانی 
روس��تایی، 37 خانه بهداش��ت فعال و 3 خانه بهداش��ت آموزش��ی، خدمات 
بهداش��تی درمانی را به جمعیت تحت پوش��ش خودتوس��ط183نفر پرسنل 
بهداش��تی درمانی ارائه می نماید.این ش��بکه در طی س��ال های 89،90 و91 
موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره سپاس وجشنواره شهید رجایی گردیده 
اس��ت.هم چنین درطی سه س��ال متوالی )89،90،91( موفق به کسب رتبه 
برتر در هفته کاهش بالیای طبیعی و کسب رتبه برتر در خصوص حجاب و 

عفاف وفرهنگ عمومی گردیده است.

z اهم اقدامات واحد گسترش شبکه
y  اس��تخراج ش��اخص های بهداش��تی از زیج های حیاتی به منظور

برنامه ریزی
y  اجرای برنامه رابطین بهداشتی در راستای جلب مشارکت های مردمی
y  اجرای برنامه پزش��ک خانواده از س��ال 1384 با تش��کیل پرونده

س��المت خانوار وپوش��ش 100 درص��دی برنامه پزش��ک خانواده در 
شهرستان

y فعال نمودن مرکز بهداشتی درمانی نکتو وجوقین در دولت نهم
y تهیه ملزومات استاندارد خانه های بهداشت و مراکز
y  تامی��ن امکانات و تجهیزات برای اس��تقرار پرونده الکترونیک در

سطح شهرستان 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 21- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران

11.034.74در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

22.715.8در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

76.0374.1درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

20درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 7.068.69درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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جدول 8- 22- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

12مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

66مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

22پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

3437خانهتعداد خانه بهداشت

)MMT(1-مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

1-مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-23- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

100100درصدکارگاههای شناسایی شده

99.9100درصدکارگاههای تحت پوشش

99.9100درصدشاغلین تحت پوشش

64.585.4درصدمعاینات کارگری

100100درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

0100درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

0100درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

013عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده
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z اهم اقدامات واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها
y راه اندازی واحدهاری در راستای واکسیناسیون به موقع حیوان گزیدگی و پیشگیری از ابتال به این بیماری
y راه اندازی واحد مشاوره پیش از ازدواج جهت متقاضیا ن ازدواج
y تجهیز آزمایشگاه معین شهرستان به دستگاه سل کانتر
y تجهیز آزمایشگاه مستقل سل در مرکز ینگی کند سیدلر

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 24-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

20نفرتعداد بیماریابی سل

47.542درصد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

151147درصد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

11واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

HIV/AIDS21نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری

15100درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

07نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

02نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

10نفرتعداد موارد AFP )فلج شل حاد(  شناسایی شده

10نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

25نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

12نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

100.59101.16درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

03نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

616زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

188295نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

7851264نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

83.3699.9درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

35.7276.5درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

31.0581درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

1.6811.3درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

10093.3درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

83.4790.9درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

10089.6درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

78.0770.1درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

75.9282.2درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

52.2871.9درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

10097درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

56.5283درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 25-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391

z  اهم اقدامات واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگ��زاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداش��تی

ومناسبت های بهداشتی و ابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزش��ی برگزار شده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته سالمت با محوریت شعار سال

y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت
y  تربیت مربیان بسیجی و الگوی زندگی سالم جهت مربیان امداد و

بهداشت حوزه ها و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج
 
z راه اندازی و تجهیز

کلنگ زنی بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان در سال 1388 و افتتاح 
و راه اندازی آن در سال 1392
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z افتخارات

لوح تقدیرکسب رتبه اول هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی-فرماندار لوح تقدیر واحد برگزیده درجشنواره شهید رجایی-استاندار 

لوح تقدیرکسب رتبه اول جشنواره سپاس -فرماندار لوح تقدیرکسب رتبه اول حجاب وعفاف - فرماندار 
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 معرفی �
ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده از سال 1355 با نام شبکه 
بهداری در ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک شهری شروع بکار 
نموده و چند سال بعد به ساختمان اداره بهزیستی نقل مکان نمود و در سال 
1364 با اجرای طرح توسعه شبکه بهداشت و درمان به نام شبکه بهداشت و 
درمان تغییر عنوان داد واز سال 1369 با احداث ساختمان جدید )با مساحت 
اعیان��ی 2000 متر مربع و عرص��ه 3150 متر مربع( به مح��ل فعلی انتقال 
 یافت. این ش��بکه در حال حاضر با 129 خانه بهداش��ت، 19 مرکز بهداشتی 

درمانی شهری و روستایی، 4 پایگاه بهداشتی، 1 مرکزآموزش بهورزی )سال 
تأس��یس65(، توسط 450 نفر پرس��نل بهداش��تی درمانی به جمعیت تحت 
پوش��ش خود ارائه خدمت می نماید. این ش��بکه طی سال های 85-86و87 
موفق به کسب رتبه یک از نظر عملکرد در بین شهرستان های تحت پوشش 

استان گردید.
ضمنًا بیمارس��تان امیرالمومنین )ع( خدابنده در نیمه اول سال 1378 با 

96 تخت فعالیت خود را آغاز نمود. 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 26- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران

12.47.8در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

21.37.4در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

79.976.1درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

1.80درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 5.64.7درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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جدول 8- 27- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

26مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

1017مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

26پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

107131خانهتعداد خانه بهداشت

)DIC(01مرکزتعداد مراکز کاهش آسیب

01مرکزتعداد مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

)MMT(03مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

01کلینیکتعداد کلینیک دیابت

01مرکزتعداد مراکز مشاوره ترك دخانیات

11مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-28- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

97100درصدکارگاههای شناسایی شده

94100درصدکارگاههای تحت پوشش

94100درصدشاغلین تحت پوشش

6287.53درصدمعاینات کارگری

9299.77درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

5067.27درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

1062.86درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

020عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده
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z اهم اقدامات واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
1- راه ان��دازی کلینیک س��المت روان در بیمارس��تان امیرالمومنین )ع( 

خدابنده، سال 1384
2- راه ان��دازی مرک��ز مش��اوره بیماری ه��ای رفتاری و ای��دز در مرکز 

بهداشتی ودرمانی شماره 2 شهری خدابنده، سال 1385
3- کسب مقام نخست در کنترل و مبارزه با اپیدمی التور در سال 1390

4-کسب مقام نخست در کنترل و مبارزه با اپیدمی التور در سال 1390
5- راه اندازی سردخانه مرکزی نگهداری واکسن ها و مواد بیولوژیک با 
ش��رایط استاندارد برق اضطراری، نصب آالرام، ups، ثبت دیجیتال و ... در 

ستاد مرکز بهداشت
6- ایجاد مراکزدرمان پیش��گیری هاری در مراکز بخش های س��جاس 

رود، گرماب و بزینه رود در سال های 1385- 1384

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 29-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

1723نفرتعداد بیماریابی سل

45897در صد هزار نفر میزان بروز بیماری تب مالت

353451در صد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

14واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

HIV/AIDS211نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری

10100درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

950نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

04نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

03نفرتعداد موارد AFP )فلج شل حاد(  شناسایی شده

0123نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

06نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

414نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

1123نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

96100درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

26نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

2523زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

540914نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

28093134نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z اهم اقدامات واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگزاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداشتی در

مناس��بت های بهداشتی و ابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزش��ی برگزار شده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته سالمت با محوریت شعار سال
y  هماهنگ��ی پزش��کان جدیدالورود به سیس��تم جهت آش��نایی با

فعالیت ها و برنامه های واحدهای ستادی
y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت
y  تربیت مربیان بسیجی و الگوی زندگی سالم جهت مربیان امداد و

بهداشت حوزه ها و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج

z طرح های شهرستانی
y  1390 مقابله با اپیدمی وبا )بیماری های اسهالی شدید( در سطح شهرستان خدابنده در سال
y  1391 واکسیناسیون پولیو برای کودکان زیر 5 سال در مناطق پرخطر شهرستان طی سال های 1384 لغایت
y  1387 برنامه شهرستانی کنترل اپیدمی آنفلوانزای پرندگان در روستای آقجه قیا در سال
y  91 بررسی ناهنجاری های فک و صورت در سال

z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

8992.27درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

53.673.26درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

66.786.42درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

68.280.34درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

5878.8درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

8494.5درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

8192.9درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

9298.93درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

7387درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

8386.25درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

98100درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

9498.3درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 30-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391
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z افتخارات

تقدیر مدیر کل آموزش وپرورشتقدیر مدیر کل زندان ها

تقدیر فرماندار شهرستان خدابندهتقدیر رئیس اداره بهزیستی
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 معرفی �
ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان خرمدره در بهمن ماه سال 1378 به 
مساحت 1050 متر مربع، با 3 مرکز بهداشتی و درمانی شهری، 1 مرکز بهداشتی 
و درمانی روس��تائی، 1 پایگاه بهداشتی و 6 خانه بهداشت شروع به فعالیت نمود 
این شبکه در حال حاضر با 10 خانه بهداشت، 6 مرکز بهداشتی درمانی شهری 
وروستایی و1پایگاه بهداشتی، توسط 84 نفر پرسنل بهداشتی درمانی به جمعیت 
تحت پوشش خود ارائه خدمت می نماید. بیمارستان بو علی سینا شهرستان خرم 
دره در ش��هریورماه 1382 در زمینی به مساحت 9300 متر مربع و با پنج بخش 

درمانی جراحی مردان و زنان، داخلی مردان و زنان، زایمان، اورژانس و اتاق عمل 
و 4 بخش پاراکلینیکال آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و درمانگاه تخصصی با 

40 تخت فعال و 5 متخصص شروع به فعالیت نمود. 

z اهم اقدامات واحدگسترش شبکه
y )سرشماری جمعیت تحت پوشش شهری )نزدیک به 50000 نفر
y ثبت نام واجدین شرایط برنامه پزشک خانواده در سطح شهر
y  افتتاح 3 باب پانسیون پزشکان متخصص

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمدره

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 31- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران 

14/49/4 در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

3/9 3/8در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

58/7 87/08درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

 0 0درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 4/7 5/8درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم 
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جدول 8- 32- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

 4 4مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

 2 2مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

 5 5پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

 10 9خانهتعداد خانه بهداشت

 1 0مرکزتعداد مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

 1 0کلینیکتعداد کلینیک دیابت

1  0مرکزتعداد مراکز مشاوره ترك دخانیات

01کلینیکتعداد کلینیک دیابت

01مرکزتعداد مراکز مشاوره ترك دخانیات

11مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-33- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

100 100 درصدکارگاههای شناسایی شده

 100 100درصدکارگاههای تحت پوشش

 100 100درصدشاغلین تحت پوشش

 86/67 86/75درصدمعاینات کارگری

 100 100درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

 82/35 73/3درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

 96/78 95/1درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

 156 0عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده



348

z اهم اقدامات واحد مبارزه با بیماری ها
y  پوش��ش 100 درصد واکسیناس��یون ک��ودکان زیر 7 س��ال علیه

بیماری های فلج اطفال، س��یاه س��رفه، کزاز، دیفتری، س��ل، سرخک، 
اوریون و هپاتیت B و مننژیت 

y  ،اجرای نظام مراقبت بیماری های تحت پوش��ش مانند فلج اطفال
سرخک 

y  با واکسیناس��یون متولدین س��ال های B کنت��رل بیماری هپاتیت
1368، 1369، 1370 طی 3 سال 

y  ،مراقب��ت و کنت��رل بیماری ه��ای تهدید کننده اپیدم��ی مانند وبا
آنفلوآنزا، SARS و ... 

y  گزارش دهی به هنگام بیماری های مش��مول گزارش فوری و غیر
فوری 
y  نصب و راه اندازی انبار و اس��توک واکس��ن شهرس��تان مجهز به

سیستم آالرم هش��دار دهنده و ارس��ال پیام کوتاه )قابلیت نگهداری و 
دسترس��ی س��ریع و مناس��ب در مواقع ضروری مانند بالیای طبیعی و 

غیر طبیعی(
y  مرکز مش��اوره بیماری های( VCT تجهیز و بهره برداری از مرکز

رفتاری( 
y  تجهیز و بهره برداری از سیس��تم هوشمند آزمایشات قبل از ازدواج

)برنامه مراقبت تاالسمی(

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 34-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

 6 2نفرتعداد بیماریابی سل

 25 40در صد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

 204 200در صد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

HIV/AIDS7 7نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری 

 100 50درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

 2 0نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

 7 0نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

 2 0نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

 6 3نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

 7 5نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

 100 100درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

 9 0نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

1 2زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

 72153نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

289 206نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش

26نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

2523زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

540914نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

28093134نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z  واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگزاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداش��تی و

مناس��بت های بهداشتی و ابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزشی برگزار ش��ده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y  برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته س��المت با محوریت ش��عار
سال
y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت
y  تربیت مربیان بسیجی و الگوی زندگی سالم جهت مربیان امداد و

بهداشت حوزه ها و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج

z افتخارات 

تقدیر فرماندار شهرستان خرمدره 

z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

 89100 درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

 86/3 82درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

 96/4 97درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

 91/3 93درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

 100 98درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

 100 100درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

 100 100درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

 100 100درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

 91 87درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

 90 91درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

 100 100درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

 97/7 86درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 35-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391
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مرکز بهداشت شهرستان زنجان

معرفی �
مرکز بهداش��ت شهرس��تان زنجان در سال 1362 تأس��یس گردید. در 
س��ال 78 با تبدیل طارم، ماهنش��ان و ایجرود، به شهرستان، این مناطق از 
شهرس��تان زنجان منفک و به عنوان شبکه بهداشت و درمان مستقل ادامه 
فعالیت دادند. در حال حاضر شهرس��تان زنجان 248 روس��تا راتحت پوشش 
خود دارد. س��اختمان فعلی شهرس��تان زنجان زیر بنایی به مس��احت 2160 
متر مربع دارد.این مرکز از طریق 17 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 104 
خانه بهداشت، 13 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 6 پایگاه بهداشتی، 1مرکز 

آموزش بهورزی)س��ال تأس��یس 62(، 1 مرکز DIC )کاهش آس��یب های 
اجتماعی(، 2 مرکز تجمیع دندانپزش��کی، 1 مرکز دیابت و 1 مرکز مش��اوره 
دخانیات، خدمات بهداشتی و درمانی را به جمعیت تحت پوشش توسط 600 
نفر پرس��نل بهداش��تی ارائه می نماید. این مرکز موفق به کس��ب مقام دوم 
مراکز محیطی برتر در جش��نواره شهید رجائی، کسب مقام اول استانی ارائه 
خدمات ترمیم و فیشورس��یلنت و فلوراید تراپی، کسب عنوان سوم کشوری 
ارائه خدمات ترمیم و فیشورس��یلنت و فلورایدتراپی، دریافت لوح تقدیر مرکز 

آموزش بهورزی جهت تهیه چک لیست کار آموزی گردیده است.

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 36- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران

18/310/14در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

6/83/2در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

77/172/98درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

2/30/21درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 8/047/79درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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z اهم اقدامات واحد بهداشت خانواده
عالوه بر فعالیت های روتین، فعالیت های ویژه واحد بهداش��ت خانواده 

به شرح ذیل مي باشد: 
y 90 برگزاری جشن ترویج تغذیه با شیر مادر در سطح شهر، مرداد
y 89 برگزاری همایش روز جهانی کودک، مرداد
y 91 برگزاری همایش علمی سالمندان جهت عموم مردم، فروردین

y 90،تهیه پوستر در زمینه سوانح وحوادث کودکان
y تهیه پوستر تغذیه تکمیلی کودکان
y تهیه کتابچه پرسش ها ی رایج در دوران شیردهی
y 91 ،تهیه پکیج آموزشی سالمندان شامل هفت پمفلت جهت عموم مردم
y 91 ،تهیه کتابچه تصویری هفته سالمت
y  برگزاری کارگاه های آموزشی در موضوعات واحد سالمت خانواده

جهت پزشکان، کارشناسان وکاردان های مرکز بهداشت      

جدول 8- 37- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

1515مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

1417مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

1720پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

101104خانهتعداد خانه بهداشت

)DIC(1-مرکزتعداد مراکز کاهش آسیب

1-مرکزتعداد مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

)MMT(2-مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

1-کلینیکتعداد کلینیک دیابت

1-مرکزتعداد مراکز مشاوره ترك دخانیات

11مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-38- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

100100درصدکارگاههای شناسایی شده

69/584/2درصدکارگاههای تحت پوشش

7388/9درصدشاغلین تحت پوشش

5468/5درصدمعاینات کارگری

69/584/2درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

65100درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

71100درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

251668عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده
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z اهم اقدامات واحد بهداشت محیط
y  نظارت بر وضعیت کیفی منابع آب شهرستان و طرح مشکالت آب

وفاضالب ومواد غذایی در کارگروه سالمت وامنیت غذایی شهرستان
y  احداث بیش از 792 توالت بهداش��تی در روستاهای تحت پوشش

ونظارت بر بهسازی محیط روستا
y  جم��ع آوری و معدوم س��ازی بیش از 35 تن م��واد غذایی تاریخ

گذشته و تقلبی

y  لوله گذاری جهت هدایت فاضالب در مناطق روس��تایی به میزان
400 متر در روستای دهشیر

y  -اج��رای طرح ضربت در فعالیت های مختلف از جمله ماه رمضان
عید نوروز- برپایی نمایشگاه عاشورا و مراسم اعتکاف

y  توزیع صابون مایع – پرکلرین-س��موم و مواد گندزدایی در مواقع
بروز اپیدمی بیماری های روده ای و بالیا

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 39-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

1648نفرتعداد بیماریابی سل

122/3در صد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

130154/5در صد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

11واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

HIV/AIDS36نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری

100درصد30 درصددرصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

2241نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

04نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

3-نفرتعداد موارد مشکوك به CRS )سندرم سرخجه مادرزادي(  شناسایی شده

25نفرتعداد موارد AFP )فلج شل حاد(  شناسایی شده

0338نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

347نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

1662نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

47135نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

01نفرتعداد موارد مشکوك به دیفتری شناسایی شده

100درصد99درصددرصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

1238نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

119131زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

489725نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

11122672نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z ترک دخانیات
در راس��تای اجرای یکی از مفاد قانون مبارزه با دخانیات، مرکز مشاوره 
ترک دخانیات در س��ال 1389 با هدف ارتقای س��طح آگاهی و نگرش آحاد 
مردم به ویژه نس��ل جوان، نوجوان و زن��ان در خصوص خطرات دخانیات و 
مش��اوره با افراد سیگاری و تش��ویق آنان برای ترک دخانیات در شهرستان 
زنجان تأس��یس گردید. بار مراجعات جهت دریافت اطالعات و مشاوره 320 
نفر بوده که 170 نفر تشکیل پرونده داده اند. از این تعداد 10 نفر زن و 160 

نفر مرد بوده است. 
60 درص��د از زنان و 74 نفر از مردان )46 درصد( ترک کامل نموده اند 

و میزان موفقیت 51 درصد بوده است.

z پروژه های کشوری و استانی
y حذف جوش شیرین از نان
y حذف بالنکت از نان
y جمع آوری قرص برنج از کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
y  جمع آوری رنگ ها و اس��انس ها و جلوگیری از مصرف مواد فوق

در مواد غذایی )قنادی ها-چلوکبابی ها و ...(

z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

83/689/8درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

74/776/47درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

4355/5درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

5/125/3درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

85/899درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

88/189/5درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

9497/4درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

80/585/9درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

71/495/9درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

56/459/7درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

94/599/8درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

67/277درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 40-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391
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z  واحد آموزش سالمت
y انجام نیاز سنجی آموزشی در مراکز بهداشتی و درمانی روستائی
y پایش و نظارت بر فعالیت های آموزشی مراکز بهداشتی و درمانی
y تربیت مربیان بسیجی حوزه و پایگاه های منتخب
y تهیه اخبار از فعالیت های مرکز به صورت فیلم و عکس
y ارسال پیام های بهداشتی از طریق بلوتوث در 5 مرکز شهری
y  برنامه ریزی و هماهنگی جهت آموزش دانش��جویان دانشگاه های

سراسری و آزاد و هنرجویان کودکیاری در مراکز بهداشتی و درمانی
z تجهیز وراه اندازی

y  جهت معتادین در )DIC( راه اندازی مرکز گذری کاهش آس��یب
س��ال 88با چند روانشناس، پزشک و نیز مرکز متادون درمانی ضمیمه 

)MMT(
y  راه اندازی مرکز مش��اوره بیماری های رفتاری در سال 82 جهت

شناسایی، کنترل و پیگیری بیماران مبتال به ایدز
y  افتتاح آزمایشگاه در مرکز مشاوره بیماری ها جهت انجام آزمایشات

االیزا )شناسایی بیماران( و CD 4 )کنترل درمان در سال 91(
y  راه اندازی آزمایش تس��ت تش��خیصی آمفتامین و مت آمفتامین

)شیش��ه( در آزمایش��گاه مرکز بهداشتی درمانی ش��هری شماره 14 در 
سال 90

y  افتتاح آزمایشگاه دیابت در کلینیک دیابت جهت انجام آزمایشات
)FBS، HB A1C ...( برای بیماران دیابتی درسال 91

y  راه ان��دازی مرکز مش��اوره ازدواج در س��ال 84 جهت شناس��ایی
زوجین ناقل تاالسمی و پیشگیری از تولد نوزاد با تاالسمی ماژور

y  راه اندازی مرکز مش��اوره ژنتیک در مرکز مش��اوره ازدواج جهت
شناسایی و مشاوره زوجین و پیشگیری از تولد نوزادان با ناهنجاریهای 

مادرزادی در سال 91
y  راه ان��دازی پایگاه مراقبت بهداش��تی مرزی در ف��رودگاه زنجان

جه��ت پروازهای بین الملل��ی و کنترل نظام مراقب��ت بیماری ها جهت 
مسافرین در سال 91

y  راه اندازی پایگاه های بهداش��تی مستقر در مرکز آموزشی درمانی
آیت ا... موس��وی )ره(، ولیعصر )عج(، امام حس��ین )ع( جهت نظارت و 

کنترل نظام مراقبت بیماری ها در بیماران بستری از سال 85 
y  راه اندازی آزمایش��گاه رفرانس التور در شهرستان زنجان از سال

88 در آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 14
y  راه اندازی مرکز نمونه گیری آزمایش��گاه مرکز بهداش��تی درمانی

ش��هری شماره 14 جهت برنامه نمونه گیری و ارجاع بیماری های قابل 
کنترل با واکس��ن از جمله سرخک، سرخجه، سندرم سرخجه مادرزادی 

)AFP( سیاه سرفه، فلج شل حاد ،)CRS(

دریافت لوح تقدیر دوستدار سالمت - از وزیر وقت - 1389
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z افتخارات

تقدیر نامه هفته سالمت - دکتر سروری زنجانی رئیس دانشگاه

دریافت لوح تقدیر از استاندار تقدیر رئیس دانشگاه از عملکرد مرکز منطقه ای واکسن و مواد 
بیولوژیک شمال غرب کشور
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شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم

معرفی �
ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان طارم از سال 1378 در ساختمانی 
به مس��احت5000 مترمربع با تعداد3باب مرکز بهداش��تی درمانی روستایی، 
1 باب مرکز بهداش��تی درمانی ش��هری، 25 باب خانه بهداشت، 139پرسنل 
بهداش��تی درمانی و یک بیمارستان )ش��هدای طارم(32 تخت خوابی شروع 
 بکار نموده و از س��ال88 با احداث س��اختمان جدید )با مساحت 20000متر 

مربع( به محل فعلی انتقال یافت. این شبکه در حال حاضر با 300 نفر پرسنل 
رش��ته های بهداشتی درمانی و یک بیمارستان عمومی 32 تخت خوابی و 4 
مرکز بهداش��تی درمانی روس��تایی و 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 42 

باب خانه بهداشت در شهرستان در زمینه سالمت انجام وظیفه می نماید. 

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 41- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00درصد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران 

13/34/7درهزار تولد زندهمیزان مرگ نوزادان کمتر از یکماه

17/119/4در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال)به جمعیت زیر 5 سال(

77/7680درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

0/760درصدمیزان زایمان در منزل

 )L.BW(4/984/75درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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جدول 8- 42- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

22مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

46مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

12پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیر ضمیمه(

3442خانهتعداد خانه بهداشت

MMT 02مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

01کلینیکتعداد کلینیک دیابت

01مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-43- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

100100درصدکارگاههای شناسایی شده

90/4399/5درصدکارگاههای تحت پوشش

92/799/8درصدشاغلین تحت پوشش

66/6484/7درصدمعاینات کارگری

92/799/8درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

0100درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای 

0100درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

09عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده
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z  اهم اقدامات واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگ��زاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداش��تی

ومناسبت های بهداشتی وابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزش��ی برگزار شده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y  برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته س��المت با محوریت شعار
سال
y  هماهنگ��ی پزش��کان جدیدالورود به سیس��تم جهت آش��نایی با

فعالیت ها و برنامه های واحدهای ستادی
y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت
y  تربیت مربیان بسیجی و الگوی زندگی سالم جهت مربیان امداد و

بهداشت حوزه ها و پایگاه های نیروی مقاومت بسیج

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 44-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

34نفرتعداد بیماریابی سل

53/360درصد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

146224درصد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

01واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

HIV/AIDS 02نفرتعداد کل موارد شناسایی شده بیماری

15100درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداری باکس و زنجیره سرما

112نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

00نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

01نفرتعداد موارد مشکوك به CRS )سندرم سرخجه مادرزادی(  شناسایی شده

01نفرتعداد موارد AFP )فلج شل حاد( شناسایی شده

078نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوآنزای شناسایی شده

06نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

34نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

02نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

99101درصدمیزان پوشش ایمنسازی کودکان زیر یکسال

02نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفته کم کاری مادرزادی تیروئید 

1417زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتاتاالسمی ماژور

297458نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

10201761نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z افتخارات

تقدیر مدیر کل آموزش وپرورش استان تقدیر مدیر کل ثبت احوال استان زنجان

واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

100100درصددرصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند

7087/8درصددرصد خانوارهای روستایی تحت پوشش دارای توالت بهداشتی 

6492/7درصددرصد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

3556/6درصددرصد خانوارهای روستایی که فضوالت حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند

98100درصددرصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

8197/2درصددرصد اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

93/597/6درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق شهری

9093/2درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی دارای معیار بهداشتی و بهسازی مناطق روستایی

79/980/8درصددرصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند)شهری(

76/5980/3درصددرصد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند )روستایی(

98100درصددرصدنمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهری(

8088درصددرصد نمونه های آب آشامیدنی که از نظر آزمایشهای باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایی(

جدول 8- 45-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391
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معرفی �
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان درسال 1377 در ساختمان 
مجتمع ادارات با فضای فیزیکی به مس��احت 850 متر مربع واقع در خیابان 
ش��هرداری با 203 نفر پرسنل بهداش��تی درمانی فعالیت خود را آغاز نمود.در 
 س��ال 1385 به ساختمان جدید ستاد شبکه با مساحت 1500 متر مربع واقع 

در ورودی شهرماهنش��ان انتقال یافت. هم اکنون از طریق 2 مرکز بهداشتی 
درمانی ش��هری، 8 مرکز بهداشتی - درمانی روستائی، 48 خانه بهداشت و1 
مرکز آموزش بهورزی )س��ال تأس��یس78( توسط 219 نفر پرسنل بهداشتی 

درمانی به جمعیت تحت پوشش خود ارائه خدمت می نماید. 

z اهم اقدامات واحد سالمت خانواده
ع��الوه بر فعالیت های روتین، فعالیت های ویژه واحد بهداش��ت خانواده 

به شرح ذیل مي باشد. 
y  دراس��فند ماه س��ال1390 به علت بارش برف سنگین درروستاي

صعب العبور ماهنشان مادر باردار با هلیکوپتر هالل احمر به بیمارستان 

منتقل ومادر ونوزاد نجات یافتند.
y  شناس��ایي به موقع بیماري قلبي در مادر باردار که منجر به نجات

جان مادر باردار شد. )دو مورد(
y  انتخ��اب خانم اکرم خلجي مام��اي مرکز قره گل به عنوان ماماي

نمونه کشوري در سال 1388

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهنشان

z واحد بهداشت خانواده

  

جدول 8- 46- جدول مقایسه شاخص های بهداشت خانواده، 1384 و 1391 

13841391واحدعنوان شاخص

00در صد هزار تولد زندهمیزان مرگ مادران

53/718/16در هزار تولد زندهمیزان مرگ توزادان کمتر از یکماه

12/407/6در هزارمیزان مرگ کودکان زیر 5 سال )به جمعیت زیر 5 سال(

4/785/80درصدمیزان پوشش تنظیم خانواده

3/004/8درصدمیزان زایمان در منزل

)LBW( 9/63/6درصدمیزان متولدین کمتر از 2500 گرم
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جدول 8- 47- جدول مقایسه واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص  

22مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری

77مرکزتعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی

22پایگاهتعداد پایگاه بهداشت )ضمیمه و غیرضمیمه(

4848خانهتعداد خانه بهداشت

)MMT(01مرکزتعداد مراکز متادون درمانی

02مرکزتعداد مراکز مشاوره تاالسمی و ژنتیک

z واحد گسترش شبکه

  

جدول 8-48- جدول مقایسه شاخصهای بهداشت حرفه ای در سال 1384 و 1391

z واحد بهداشت حرفه ای

13841391واحدعنوان شاخص

25/841/96درصدکارگاههای شناسایی شده

25/843/93درصدکارگاههای تحت پوشش

8598درصدشاغلین تحت پوشش

7297درصدمعاینات کارگری

7898درصدشاغلین تحت پوشش خدمات بهداشت حرفه ای

7185درصدکارگاههای دارای تشکیالت بهداشت حرفه ای

7592درصدشاغلینی که به تشکیالت بهداشت حرفه ای دسترسی دارند

384-عددتعداد مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده



362

z  اهم اقدامات واحد آموزش سالمت
y  انجام برنامه نیازسنجی آموزشی
y  برگ��زاری جلس��ات آموزش��ی بر اس��اس اولویت های بهداش��تی

ومناسبت های بهداشتی وابالغی در طول سال در کلیه مراکز بهداشتی 
درمانی و خانه های تحت پوشش

y  ارزیابی جلسات آموزش��ی برگزار شده توسط کاردانان بهداشتی و
کارشناس آموزش سالمت 

y  برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته س��المت با محوریت شعار
سال
y ارزیابی برنامه های آموزشی تولیدشده در واحد آموزش سالمت

z واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

  

جدول 8- 49-جدول مقایسه شاخصهای نظام مراقبت بیماریها در سال 1384 و 1391

13841391واحدعنوان شاخص

22نفرتعداد بیماریابی سل

9238/7درصد هزار نفرمیزان بروز بیماری تب مالت

6981023درصد هزار نفرمیزان بروز حیوان گزیدگی )که تحت درمان پیشگیری هاری قرار گرفته اند(

01واحدتعداد اتاق استاندارد درمان پیشگیری هاری

15100درصدمیزان استاندارد بودن تجهیزات نگهداري واکسن و زنجیره سرما

010نفرتعداد موارد مشکوك به سرخک شناسایی شده

01نفرتعداد موارد مشکوك به سرخجه شناسایی شده

094نفرتعداد موارد مشکوك به آنفلوانزای شناسایی شده

08نفرتعداد موارد مشکوك به سیاه سرفه شناسایی شده

26نفرتعداد موارد مشکوك به مننژیت شناسایی شده

25نفرتعداد موارد بیماری هپاتیت

96100درصدمیزان پوشش ایمن سازي کودکان زیر یکسال

14نفرتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرارگرفته کم کاری مادرزادی تیروئید

1216زوجتعداد زوجین تحت مراقبت برنامه پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور

152164نفرتعداد بیماران مبتال به دیابت تحت پوشش

361817نفرتعداد بیماران مبتال به فشارخون باالی تحت پوشش
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z  تجهیز و راه اندازی
y 1391پروژه جمع آوری فاضالب روستای علم کندی، سال
y 1386 تجهیز و راه اندازی مرکز فوریت های پزشکی، سال

z واحد سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

نمودار 8-18- مقایسه وضعیت بیماران روانی عصبی شهرستان ماهنشان، 1391 و 1390

z واحد بهداشت محیط

13841391واحدعنوان شاخص  

75.396.8درصددرصد خانوارهاي روستایي که به آب آشامیدني دسترسي دارند

38.463.2درصددرصد خانوارهاي روستایي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

35.253.9درصددرصد خانوارهاي روستایي که زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

20.348.9درصددرصد خانوارهاي روستایي که فضوالت حیواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي کنند

80.496.5درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

51.274.5درصددرصد اماکن عمومي داراي معیارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

65.296.7درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

25.343.5درصددرصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي داراي معیار بهداشتي و بهسازي مناطق روستایي

70.294.8درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)شهري(

45.275.3درصددرصد کارکنان مراکز و اماکني که داراي کارت معاینه پزشکي معتبر هستند)روستایي(

90.1100درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)شهري(

64.285.2درصددرصد نمونه هاي آب آشامیدني که از نظر آزمایشهاي باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است)روستایي(

جدول 8- 50-جدول مقایسه شاخصهای بهداشت محیط در سال 1384 و 1391
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استراتژی و راهبردهای معاونت بهداشتی �
z سالمت گروه های آسیب پذیر 

y افزایش برنامه های آموزشی وپژوهشی هدفمند در حوزه سالمت
y بهبود برنامه های حمایتی درمانی و اجتماعی گروه های آسیب پذیر
y مدیریت بیماری ها
y ارتقای اقدامات پیشگیرانه در زمینه بیماری های نوپدید وباز پدید
y افزایش برنامه های آموزشی وپژوهشی هدفمند در حوزه سالمت
y بهبود استاندارد تجهیزات مقابله وپیشگیری از بیماری ها
y  مهارت وشیوه های زندگی سالم
y افزایش برنامه های آموزشی وپژوهشی هدفمند در حوزه سالمت
y بهبود کیفیت خدمات مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی
y  پیگیری اجرای مصوبات وقوانین مرتبط با مهارت وش��یوه زندگی

سالم
y ترویج ورزش وتحرک جسمانی در جامعه
y مدیریت داروها 
y  توس��عه وتقویت فعالیت های نظارتی وتوس��عه کم��ی وکیفی ارائه

خدمات دارویی
y ارتقای فرهنگ تجویز ومصرف منطقی دارو در استان
y مدیریت بحران سوانح، حوادث وبالیای طبیعی
y افزایش برنامه های آموزشی وپژوهشی هدفمند در حوزه سالمت
y کاهش پیامد سوانح، حوادث وبالیای طبیعی
y افزایش قدرت مقابله سریع، موثر وکارآمد
y استقرار نظام پدافند غیر عامل در حوزه سالمت
y کیفیت خدمات حوزه سالمت وحقوق شهروندی
y افزایش برنامه های آموزشی وپژوهشی هدفمند در حوزه سالمت
y به روز نمودن تجهیزات تخصصی حوزه سالمت
y افزایش تعداد نیروهای تخصصی در حوزه سالمت
y افزایش تعداد اماکن بهداشتی درمانی دولتی وخصوصی
y بخش غیر دولتی وخدمات سالمت
y تسهیل وتسریع در امر واگذاری
y  ارتق��ای سیس��تم نظارتی، کنترل��ی، پیگیری وارزیاب��ی در فرایند

واگذاری

تجهیز و راه اندازی �
y تجهیز و بهبود استاندارد مسکونی پزشکان خانواده و تیم سالمت 
y تجهیز کلیه خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت به رایانه

y تجهیز کلیه مراکز مجری برنامه پزشک خانواده به رایانه
y  راه اندازي مرکز مشاوره تغذیه در شهرستان زنجان
y  راه اندازي پایگاه مراقبت بهداش��تي مرزي در اردیبهشت ماه سال

91. در مرز هوایي استان / فرودگاه زنجان 
y  راه ان��دازي و تجهیز تیم های واکنش س��ریع مدیری��ت مبارزه با

بیماري های معاونت بهداش��تي، لجس��تیک و تجهیزات مخابراتي ویژه 
در سال 1388-1391. 

y  راه ان��دازی بخش مرکزمنطقه ای واکس��ن ش��مالغرب درس��ایت
مدیریت مبارزه بابیماری های استان به منظور ثبت درخواست و تبادالت 

واکسن وموادبیولوژیک درسال 1389
y  راه اندازی آزمایش��گاه مرکز بهداش��تی درمانی روس��تای کهال در

شهرستان خدابنده 
y  راه اندازی آزمایشگاه مرکز بهداش��تی درمانی روستای سانسوز در

شهرستان طارم 
y .راه اندازی آزمایشگاه دیابت و آزمایشگاه ایدز در شهرستان زنجان
y  ،کانت��ر، االیزا به همراه واش��ر CD4تهی��ه وخرید دس��تگاه های

ش��یکرانکوبه و پلیت ریدر، دس��تگاه نایکوکارد، سل کانتر پیشرفته، آب 
مقطرگیری دیونی��زه، هود کالس 3 )جهت انجام آزمایش��ات ویروس 
شناس��ی( و خرید سایر تجهیزات مختلف آزمایشگاهی شامل : اتوکالو، 

سانتریفیوژ و ... 
y  راه اندازي دو مرکز تجمیع خدمات دندانپزش��کي ش��فیعیه و امیر

کبیر در س��طح شهرستان زنجان با هدف افزایش پوشش ارائه خدمات 
دندانپزش��کي پیش��گیري و درماني جه��ت گروه هاي ه��دف به ویژه 

کودکان زیر 12 سال 
y  راه اندازي و تجهیز واحدهاي بهداش��ت دهان و دندان مراکز غیر

فعال شهري و روستایي اس��تان با افزایش جذب نیروهاي دندانپزشک 
طرحي
y  راه ان��دازي کلینیک های ویژه ترک دخانیات در شهرس��تان های

زنجان و ابهر 
y  تهیه و تجهیز ش��بکه های بهداش��تی درمانی استان به لوازم اولیه

اندازه گیری آالینده ها ی محیط کار
y  تجهیز مراکز طب کار ش��بکه های تابعه جهت غربالگری شاغلین

به منظور شناسایی زود هنگام بیماری های ناشی ازکار. 
y در شهرستان های زنجان و ابهر DIC راه اندازی 2 مرکز
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