


گزارش عملكرد معاونت بهداشت  
91دي سال 



گزارش عملكرد واحد بهداشت محيط
حوزه ( بازديد مشترك از نانوايي هاي سطح شهر با اداره صنعت ، معدن و تجارت 

و اتحاديه صنف نانوايان) تجارت 
بازديد مشترك از خواربار، لبنياتي و سوپرماركت هاي سطح شهر با اداره صنعت ، 

و اداره دخانيات در خصوص كاالي دخاني قاچاق) حوزه تجارت ( معدن و تجارت 
بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي بين راهي مجتمع هاي 
سان آرا و خزاق در معيت نماينده استانداري اصفهان و فرمانداري كاشان و ساير  

ادارات 
بازديد و نظارت بر مراكز عرضه غذا در نمايشگاه محصوالت فرهنگي واقع در 

خيابان كارگر
انجام طرح ضربتي بازديد از نانوايي ها و طباخي در صبح 

نحوه نگهداري مواد ( آموزش بهگران كارخانجات در خصوص بهداشت مواد غذايي 
)غذايي 



مورد گالبگيران سنتي متخلف به تعزيرات حكومتي كه نسبت به عرضه  3معرفي 
گالب با پروانه ساخت تقلب اقدام نموده اند 

91/10/17تشكيل كميته اتالف حيوانات ناقل بيماري به انسان مورخ 
شهيد المع ، ( بازديدو پايش از واحدهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني 

و ارسال فيدبك به مراكز فوق الذكر) كتابچي ، سلطان اميراحمد و اكرميان 
مورد مجوز آبگيري براي آب انبارها  5صدور 

تصفيه آب  ( 6و  2هماهنگي بررسي بندهاي  91/10/12تشكيل جلسه مورخ 
91/9/28شوراي سالمت و امنيت غذايي ) وتامين آب هتلها 

پيگيري مسائل و مشكالت مرتبط با آب و فاضالب روستاهاي تحت پوشش
شركت در جلسه هماهنگي مدارس مروج سالمت  



91/11/7برگزاري جلسه هماهنگي پرسنل بهداشت محيط در تاريخ 
تشكيل جلسه داخلي تصميم گيري در مورد طرح تجميع پرسنل زن بهداشت  

)جلسه 3(محيط 
ارسال اخطاريه از طريق پيامك براي متصديان متخلف

CBIانجام هماهنگي هاي الزم در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي 
مورد شكايات مردمي در خصوص مسائل بهداشت محيطي 144رسيدگي به 

ارائه مطلب بمناسبت پديده اينورژن بمنظور درج در سايت دانشگاه به مناسبت  
هفته هواي پاك 

اطالع رساني از طريق وب سايت معاونت بهداشتي در خصوص ضوابط فعاليت 
شركت هاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و 

خانگي
سيد  –متيني –شهيد رجايي –بازديد و اعتباربخشي بيمارستانهاي ميالد 

نقوي–شبيه خواني –الشهدا 
)  مصوبات شوراي سالمت (بازديد مشترك  از سايت دفن زباله  



تشكيل كميته بررسي اصول استرليزاسيون در مراكز بهداشتي درماني تحت  
پوشش  

تشكيل كميته اجرايي پسماند 
تهيه گزارش عملكرد اقدامات اجرايي مديريت پسماند جهت ارسال به دفتررياست  

دانشگاه
شبيه خواني–شهيد بهشتي –بازديد از راديولوژي سيدالشهدا 

تنظيم اولويتهاي پدافند غيرعامل معاونت بهداشتي
شهيد رجايي و  –بازديد از سيستم هاي بي خطر سازي بيمارستانهاي بهشتي 

نقوي
بازديد از مركز جراحي محدود پارسيان

پيگيري و مشاركت در امورات مانور زلزله شهرستاني  



گزارش عملكرد واحد آموزش سالمت
برگزاري جلسه هماهنگي و رونمايي از سايت قلب سالم با حضور رياست، مسئولين  

.واعضاء هيئت علمي دانشگاه
تهيه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستاي طرح قلب در جلسه هماهنگي با 

.حضور رياست، مسئولين واعضا هيئت علمي دانشگاه 
.برگزاري كارگاه آموزشي طراحي و تدوين پيام جهت كارشناسان ستادي

.  هماهنگي و پيگيري در خصوص چاپ كتاب راز طول عمر
ماهه واحد جهت ارائه در نشست مسئولين آموزش سالمت   9تهيه گزارش عملكرد 

.در تهران
بررسي گايدالين هاي مرتبط با برنامه هاي آموزش سالمت و ارسال پيشنهادات 

.واحد به دفتر آموزش سالمت
تهيه برنامه اجرايي مداخالت رفتاري در راستاي طرح قلب و عروق

هماهنگي و برگزاري جلسات آموزش قلب و عروق در حوزه علميه خواهران و 
مدارس



تهيه عملكرد و بيان طرح قلب و عروق و پيگيري جهت پرداخت حق الزحمه 
.مربيان

تهيه وارائه گزارش عملكرد واحد و نمايشگاه سالمت شبكه آران و بيدگل در 
.جلسه هماهنگي با مديركل محترم دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

  -شوراي آموزشي(هاي هماهنگي معاونت بهداشتي شركت درجلسات و كميته
...)كميته هفته سرطان و 

تهيه و ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي مراكز بهداشتي درماني در سه ماهه سوم  
.به هيات امنا و مركز آمار دانشگاه 91سال 

تهيه وارسال گزارش اقدامات انجام شده در راستاي طرح قلب و عروق به هيات 
.امناء دانشگاه، معاون بهداشتي وزارت و مديركل  دفتر آموزش و ارتقاء سالمت

.و پيگيري مصوبات جلسه HSRبرگزاري جلسه شواري 
بررسي برنامه اجرايي آموزش سالمت در ستاد بحران و ارسال به دفتر آموزش و 

.ارتقاء سالمت وزارت



گزارش عملكرد واحدمبارزه با بيماريهاي واگيردار

:زئو نوز 
جلسه هماهنگي با بخشدارنياسر  پيرامون حساسيت واستمرار برنامه اتالف درحوزه محل 

خدمت ايشان ولزوم هماهنگي هاي الزم با دهياران تحت پوشش درمحل فرمانداري با 
حضور معاون محترم سياسي اجتماعي فرماندار ، معاون بهداشتي ، كارشناسان بيماريها 

91/ 6/10بعدازظهر درمورخ  7ومحيط معاونت بهداشتي ساعت 
با حضور نمايند ه فرمانداري ونماينده  91/ 10/17جلسه كميته اتالف در مورخ 

شهرداري كاشان وبخشداران ودهياران تحت پوشش وارئه مطالبي درخصوص موارد 
گزش در نقاط پرخطر  شهري وروستايي  

با واحد هاي ذيربط  91/10/12پيگيري مورد پيام كوتاه شايعه تب برفكي در مورخ 
...)  دامپزشكي و(و ادارات مرتبط 



هماهنگي و اقدام الزم در خصوص موارد حمله گرگ به دامهاي مناطق تحت  
با دامپزشكي و همچنين اقدامات الزم جهت  ...پوشش كله ،برزاباد  ، حسنارود و

)  مورد 12( واكسيناسيون انساني در اسرع وقت با مركز هاري واقع در گالبچي 
 39نوبتي و 5مورد 22( مورد مجروحين حيوان گزيده 61پيگيري و واكسيناسيون 

در مركز درمان پيشگيري هاري طي ماه جاري )نوبتي 3مورد 
نفر با زخم سالك طبق دستورالعمل در مركز فاطميه زيدي  17كرايو تراپي 

عدد آمپول  گلوكا نتيم  117مورد بيمار مبتال  به سالك با تحويل  13درمان  
طبق نسخه پزشك  بيماردر تيم سيار واحد بيماريهاي واگير

بيماريابي در مهد كودك و مدارس ابتدايي تحت پوشش مراكز شهري و همچنين   
عدد شامپو پرمترين بين مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش شهري    300توزيع 

و شهرستان آران وبيدگل در طول ماه جاري 
اهميت زئونوز و بيماريهاي  هاري ، (برگزاري جلسه آموزشي بيماريهاي زئونوز 

جهت بهگران  شركت هاي صنعتي تحت پوشش  ، )كريمه كنگو ، سالك 
ساعت ونيم در محل سالن آموزش معاونت بهداشتي در 1نفر بمدت  20بتعداد
91/10/24مورخ 



:واكسيناسيون و بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
گزارش گيري ،پيگيري و مراقبت  بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

مالحظاتتعدادنوع بيماري
1مظنون به مننژيت
2مظنون به سرخك
1مظنون به سرخجه

گزارش شده از تهران CRS1مظنون به 
2سياه سرفه مظنون به

1مظنون به ديفتري
AFP-
١)B,C(هپاتيت سرمي

١عوارض واكسن
‐نيدل استيك



مورد  27مطب و  144گزارش گيري ماهيانه از كليه مطبهاي سطح شهر به تعداد
گزارش گيري هفتگي از فيزيو تراپيها و بيمارستانها

گزارش گيري نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادي از مطبهاي چشم پزشكي   
ومتخصصين قلب

مورد واكسيناسيون گروههاي هدف١٢٧٣۴انجام   
اطالع رساني هفتگي آخرين اخبار بيماريهاي واگيردار قابل گزارش دهي در سايت   

معاونت بهداشتي  
تشكيل جلسه كميته طبقه بندي موارد عوارض نامطلوب پس از ايمن سازي   

  91/10/5دانشگاه در تاريخ 
تشكيل جلسه بين واحدي با شهرستان آران و بيدگل

برگزاري بازديد چرخشي پرسنل بيماريها از مركز بهداشتي درماني فاطميه زيدي 
بررسي وضعيت واكسيناسيون پايه پنجم و و ششم ابتدايي در شهرستان كاشان و 
اران و بيدگل با مشاركت واحدهاي بهداشت مدارس بهداشت خانواده و مديريت  

محترم آموزش و پرورش، با توجه به اينكه در بررسي صورت گرفته وضعيت  
واكسيناسيون تعدادي از دانش آموزان ناقص بود پيگيري الزم انجام و نواقص ثبت  

.يا عدم تزريق واكسن مرتفع گرديد



فرم تكميل واكسيناسيون دانش آموزان با نقص ايمنسازي پايه هاي   
) 1-3فرم (  1391-1392تحصيلي پنجم وششم ابتدايي سال تحصيلي 

پايه ششم ابتدايي  پايه پنجم ابتدايي  نام شهرستانرديف
مجموع نواقص  

باقيمانده نقصتعداد كلنقصتعداد كل

4217234105403كا شان1

1392221470293آران و بيدگل2

5609455575696جمع



ماهه سل جاري9محاسبه پوشش واكسن و پرت واكسنها در
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

--16.9739.8448.653.70440.5حسنارود

--75.7979.3482.9634.6984.62كله

--6670.6377.335580وادقان

--15.7934.1344.2113.418.57برزك

--43.3352.664.8713.7665.33ازوار

--5061.2271.1135.2956.67آزران



ماهه سل جاري9محاسبه پوشش واكسن و پرت واكسنها در
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

--٨٢.٨۶۵٧.١۴٩٠۴٣.٧۵٨۵وركان

--٣.٧١٩.٢٣-١١٣٧.۶٢۴٧.٨٣جوشقان استرك

-٣٢.٢٢۶١.۵۴۶٢.۴٢٢٠۴٩.٠٩٩٠نياسر

--٢۶۴٠.١٨۵٩.١٧٩.٣٠٢۵١.۶٧مرق

--٢۴.٣۵۵٨.٢۴۶١.٣٣١٩.٨٣۵٠سن سن

--٢٧.۴۵٣٧.٨٩۵٠.٣۵٢۴.٧٣٨.٠٨مشكات



ماهه سل جاري9محاسبه پوشش واكسن و پرت واكسنها در
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

--۶١.۶٧٨١.۶٣۶٩.٣٣٢۵٧۶.۶٧قهرود

--۵٠۶٣.٨٧۵٧.١۴١٣.٩۵٧۶.۶٧كامو

--٢٩.۵۴٨.۴١۵۶.۶٧١٢.٣٨۶۴.۶٧جوشقان قالي

--١٧.٧٣۴٧.١۴۴٩.٧٢٢٢.۴١٣١.٨٨قمصر

شهرك 
بهمن22

٠.۵۵۶٣١.١٧۵١-٢.۵٢٢١.١١--

راوند، سادات، 
قطب

١٨.٩٩٢٠.٣۶۵٠.٣١١۶.٩۶٢٠.۴۵--



ماهه سل جاري9محاسبه پوشش واكسن و پرت واكسنها در
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

فين بزرگ، فين 
كوچك                

چشمه اي

-٣.٠۴٢۶.٧٩٣۴.٧٨۵.٨١١٢٠.۶--

--١١.٢٣٨.١۴٢.٣٨١٨.۴٢١۶.٩٢حسن آباد

--۵.٣٨۵٩.١٨۴٣٣.۵۴١٠.۵۶١٠لتحر

--١.۵۶۴١.٣۴١.٧۶١۴.٠۴١۵.٢٣فاطميه

--٧.١٧٢۴.٠٨۴٨.٧١۵.١۶۵.٩٨١، ناجي آباد2فاز

--۴.٠٣-١٠.۴٢٠.٩٢٣٢.٠٢٨.۵٧۴-نواب، متيني



ماھه سل جاری ٩محاسبه پوشش واکسن و پرت واکسنھا در 
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

--٣.٩٩١٣.٧۵-٢.٣٨١٧.٨۶٣۴.۶فيض

--۶.١٢۵.۵۴۵٢.٣١٧.٧٢١٢مسلم، باهنر

--٩.۴٣١٨.٢١۴٢.٠٧١٠.٧۵١٠.۶كتابچي

٠-٩۴.۴-١٠٣۴.٨٢۴٩.٢٣١٩.۶٧سپاه

سلطان 
اميراحمد

١١.٣۴۶.١۵٠.۵۶١۵.٣٣١٣.٠۴--

--٢٢.١۴٢.۴٨۴٩.٩٧٢١.۴۶.۵٨۵صادقپور



ماھه سل جاری ٩محاسبه پوشش واکسن و پرت واکسنھا در 
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو

--٢۴٣٨.۵٢۴۵.١١٠.١١٢٨.٣١صميمي

اميركبير، راه 
آهن

٩.٣٣٢۶.۵۵۴۴.٢٧٠.۶١۴-٢.۴٢--

--۶.٩٣۵.۵۵۶-۵.٠٨۶۴.٢٩٣٨.٨۶گالبچي

--٢٢.۵٣٣.۴٩۴۶.٧٧٢۴.٨٨٢٨.٢بوعلي، طالقاني

--٢.٨٩٢٨.۵٧٣٧.۶٩٢٠.٣٩٠.٨٣٣كارگر، انقالب

بيمارستان 
بهشتي

--۶.٠٣٢١.۶٨-۵.٠٢۴۶٢-



ماھه سل جاری ٩محاسبه پوشش واکسن و پرت واکسنھا در 
1391ماهه سال  9درصد پرت واكسن  نام مركز

توام  ثالث
بزرگسال

مننژيتBCGهپاتيتMMRپوليو
-٢٢.٨۶٨١.۶٧۴-٧۴.١١٣۴.٣٣-بيمارستان ميالد

زايشگاه شبيه 
خواني

-٩.۵٢۴٧.١٣٩-٣٨.١١۴۶.٣۶٨-

-------زندان

-١٢٣٩٢.۵--۴٨.۵٧--آزمايشگاه سل

١٣.٧۵-٧٣--٢٧.۴۴-اكيپ سيار

شبكه آران و 
بيدگل

٠.٣٣٨.۶٨۴٠.٢٢٧.٢٩٩۵.۵٣٨٧۶.٠٧١١٧.٣٣

١٠.٨٢٩.٢۵۴٣.٢٢١٢.٧١٧.٩٩۶۴.٠٣٩١٣.١مجموع كاشان

٨.۴۶٣١.٠٩۴٢.۶١١.۴۶١۵.٩٢۶۵.٨٢٩١۴.٢١مجموع دانشگاه



ماهه سل جاري 9محاسبه پوشش واكسن در 

درصد پوشش  نوع واكسن
كا شان

درصد پوشش  
آران و بيدگل

مالحظاتجمع

افزايش بعلت محاسبه 15441124ب ث ژ
جمعيت افاغنه و  

شهرستانهاي همجوار است
در دست بررسي310495101پوليو

در دست بررسي310395101ثالث 

در دست بررسي110598103ام ام ار 

در دست بررسي21008897ام ام ار

در دست بررسي310494101هپاتيت



بيماري سل)ج
به روز رساني سايت معاونت بهداشتي

ارسال پوستر سل به بيمارستانها  و مراكز بهداشتي درماني كاشان و آران و بيدگل
نفر 3:آموزش دانشجويان پزشكي

بازديد از واحد مبارزه با بيماريهاي مراكز داراي بيمار مسلول اسمير مثبت 
يك مورد:جديد

مورد 110:پذيرش در مراكز سل 
مورد4:   بيمار اسمير مثبت جديد
صفر:     بيمار اسمير منفي جديد
مورد 3:   بيمار خارج ريوي جديد



نمونه 56: تعداد كشت خلط 
يك نمونه:تعداد آنتي بيوگرام 

مورد61:توزيع دارو 
BCG :9 مورد
PPD :19 مورد

مورد 8: ارسال گرافي
مورد 5: ارسال آزمايش 

يك مورد:HIVارجاع جهت بررسي از نظر 
مورد7:تشكيل پرونده 



IHR)د
مشاركت در اجراي مانور حضرت زينب در منطقه مسلم بن عقيل با هدف ارزيابي  

سريع ، واكنش سريع و اعزام تيم واكسيناسيون به منطقه زلزله زده





بيماريهاي منتقله از آب و غذا و عفونت بيمارستاني و انفلوانزا
پايگاه –پايگاه باهنر –مسلم ابن عقيل –بازديد كارشناسي از مركز امير كبير 

پايگاه انقالب وارائه گزارش به واحد  -پايگاه صادقپور–پايگاه كتابچي –راه آهن 
وارائه بازخورد به مركز  

وپشتيبان از انجام واكسيناسيون آنفلوانزا )  پيگيري تلفني  48بيش از (پيگيري
براي گروههاي هدف در مرحله پاياني

نمونه سل  به مراكز فاطميه زيدي  و مسلم بن   4نمونه التور  و 2ارسال  بيش از 
عقيل و پيگيري ارسال

آنفلوانزا جهت آموزش در مراكز بهداشتي   SEHPارسال چندين مورد جزوه  
درماني



چك آمار پايگاه ديده ور وموارد مشكوك به آنفلوانزا  و ارائه تلفني پسخوراند به 
پايگاه ها

با ) سيستم ثبت موارد مشكوك به آنفلوانزا(IISSراه اندازي مجدد سيستم 
همكاري آقاي مهندس رضا زاده 

گالبچي و ابوزيد (راه اندازي  مجددو ثبت اطالعات در يايگاه ديده ور آنفلوانزا 
)وزارت(با همكاري دكتر همتي)آباد

به ) INIS(راه اندازي مجدد سيستم نرم افزاري عفونت بيمارستاني اينيس  
سركار خانم پزشكي و آقاي ) بيمارستان بهشتي(همكاري خانم حيدري مقدم 

روز مذاكره و راهنمايي تا راه اندازي مجدد 10به مدت )وزارت(دكتر صيفي 
نمونه به  20ورود فرمهاي آنفلوانزا در سامانه ثبت موارد آنفلوانزا و ارسال 

آزمايشگاه ساب نشنال انفلوانزاي اصفهان
اعالم آماردارو و وسائل حفاظت فردي وآموزشي  واقدامات اجرايي به صورت  

ماهانه به مركز مديريت بيماريها



به (رسم ترند موارد مشكوك به آنفلوانزا براي اورژانس ها ، بيمارستان بهشتي  
، كليه مراكزبهداشتي درماني  ....)تفكيك بخش كودكان،نوزادان،بخش داخلي و

موارد  مشكوك به آنفلوانزا و اطرافيان آنها20پيگيري 
كپسول تامي فلو به مجتمع بيمارستاني شهيد دكتر بهشتي جهت   100تحويل 

كبسول تامي فلو به بيمارستان   30درمان موارد مشكوك به آنفلوانزا و تحويل
ميالد

ورود آمار موارد نمونه گيري التور و عملكرد آنفلوانزا در سايت پرتال مركز مديريت  
بيماريها

برگزاري جلسه آموزشي انفلوانزاي انساني و پرندگان براي بهگران كارخانه ها



برگزاري جلسه چرخشي كارشناسان و كاردانهاي بيماريها  در مركز فاطميه زيدي
طراحي كشيك ماه بهمن واحد واگير و كشيك آنكال واحد و ابالغ با نامه به 

همكاران مرتبط
....براي بيمارستان بهشتي ،ميالد ،مركز گالبچي و UTMنمونه  30ارسال 

از  ادارا آنفلوانزا وزارت بهداشتUTMمحيط  60تحويل  



برنامه ايدز 

:آموزش واطالع رساني
به کليه مراجعين جديد مرکز مشاوره بيماريھای  HIV/AIDSآموزش 
رفتاری

HIV/AIDSبروز رسانی سايت 
جلسه ٣آموزش گروھی زندانيان   

جلسه ١آموزش گروھی کارمندان زندان 
نفر  ٧آموزش دانشجويان رشته پرستاری 

نفر  ٧آموزش دانشجويان پزشکی



:مشاوره
نفر  ١١۶:کل مراجعين به مرکز  
نفر ٣۵:  HIV/AIDSمشاوره منجربه آزمايش  
نفر ٣۵: HIV/AIDSمشاوره جديد منجر به آزمايش   
مراجعه-نفر١٠:    HIV/AIDSمشاوره خانواده افراد  
نفر ٨: MMTمشاوره در واحد اعتياد وارجاع به  
نفر٣٠تحت پوشش HIV/AIDSمشاوره موارد   



کاھش آسيب
نفرمصرف کننده تزريقی تحت پوشش ۴ارائه وسايل کاھش آسيب به  
کاندوم١٢٨توزيع بيش از   
عدد چسب٢٠٠توزيع بيش از    
پنکل۵٠توزيع بيش از    

:هماهنگي بين بخشي
برگزاری برنامه آموزشی در دانشگاه فرھنگيان  
برگزاری جلسه ھماھنگی با نيروی مقاومت بسيج در خصوص آموزش ايدز  

با ھمکاری حوزه ھا
پيگيری قرار داد انتقال خون 

پيگيری يک مورد االيزا مثبت 
پيگيری ارسال گزارش ارگانھا در ھفته اطالع رسانی ايدز

بازديد ھفتگی از زندان
ھمکاری در ارائه برنامه نرم افزاری ايدز به زندان



    
:    مراقبت ودرمان

درمان ضد رتروويروسی ARTھشت مورد تحت پوشش  
تحت پوشش HIVواکسيناسيون آنفلوانزا موارد   
تحت پوشش به مرکز سلHIVارجاع وپيگيری يک مورد   

  



عملكرد واحد بهداشت حرفه اي گزارش
كارگاه وكارخانه جهت نظارت وپيگيري رفع نواقص بهداشتي472بازديد از 

اخطاريه دستي وكتبي براي كارگاهها وكارخانجات 216صدور  
برگزاري كالس بازآموزي ويژه كاردانان وكارشناسان بهداشت حرفه اي در خصوص 

گردوغبار سيليس وپيشگيري از بيماري سيليكوزيس درمحيط كار در تاريخ  
نفر در ساختمان معاونت بهداشتي40با حضور  91/10/3

با 91/10/24برگزاري دوره بازآموزي بهگران وبهداشتياران كارخانجات در تاريخ
نفركالس آموزشي درمعاونت بهداشتي24حضور 

كارخانه توسط پزشك  6تكميل چك ليست نظارت بر معاينات كارگري انجام شده در
دوره ديده 

تكميل چك ليست پايش مسئول بهداشت كميته حفاظت فني وبهداشت كار  
كارخانه6كارخانجات در 



تاييديه بهداشتي جهت صنوف استعالم شده8صدور 
مورد3:ارجاع پرونده كارفرمايان متخلف ازاصول وموازين بهداشتي وپيگيري

كارخانه10بررسي وتهيه بازخوراند گزارش نتايج معاينات دوره اي ارسالي از 
مورد1:بازديد از مراكز روستايي وتكميل چك ليست پايش سطح يك 

مورد2:بازديد از مراكز روستايي وتكميل چك ليست پايش سطح دو 
رسيدگي به شكايات ارسالي از پزشكي قانوني جهت كارگران شاكي چهار مورد 

تكميل چك ليست نظارت بر خانه بهداشت كارگري به اتفاق نمايندگان تامين  
اجتماعي واداره تعاون كار و رفاه اجتماعي در دو شركت



بازديد از بيمارستان شهيد بهشتي جهت بررسي معاينات دوره اي انجام شده 
كاركنان

جلسه آموزشي در خصوص بهداشت حرفه اي جهت رابطين بهداشتي  6برگزاري 
تحت پوشش

جلسه آموزشي در خصوص كليات بهداشت حرفه اي وارگونومي جهت  2برگزاري 
91/10/28و91/10/7كاركنان بيمارستان هاي شهيد بهشتي  ومتيني در تاريخ

برگزاري جلسه هماهنگي تهيه شاخص آسيب هاي ناشي از حوادث محيط كار با 
بهداشت حرفه اي و نمايندگان   -كارشناس مسئول آمار–حضور معاون بهداشتي 

سازمان تامين اجتماعي ، معاونت درمان دانشگاه واداره تعاون ، كار ورفاه اجتماعي 
در دفتر معاونت بهداشتي91/10/17درتاريخ

برگزاري جلسه هماهنگي كميته خدمات طب كار ورئيس دانشكده بهداشت  
دردفترمعاونت بهداشتي91/10/19درتاريخ



گزارش عملكرد واحد آمار 
1391ثبت اطالعات مرگ و مير آذر ماه 

جمع آوري و ويرايش اطالعات مرگ و مير موجود در ثبت احوال مربوط به ماه 
.آبان 

گانه شاخصهاي عدالت در سالمت از طريق  52پيگيري استخراج شاخصهاي 
كميته تخصصي بهداشت حرفه اي و بهداشت مدارس

ادامه توزيع لوح فشرده كتاب شاخصهاي سالمت معاونت بهداشتي
.جمع آوري فرمهاي آماري آذر ماه و ارسال پسخوراند به مراكز بهداشتي

.جمع آوري و ارسال آمار سه ماهه مركز آمار دانشگاه



عملكرد واحد سالمت روان گزارش
برگزاري كميته دانشگاهي با موضوع برنامه جامع پيشگيري ، درمان و كاهش  

در دفتر رياست محترم دانشگاه و ارائه ) 1390-1394(مسموميت ناشي از الكل
گزارش به وزارت متبوع

برگزاري كميته برنامه جامع ارتقاء سالمت روان جامعه در دفتر رياست محترم 
دانشگاه و ارائه گزارش به وزارت متبوع

همكاري در برگزاري جلسه هم افزايي با معاونين و روساي دانشگاه در خصوص 
پيشگيري از اعتياد

شركت در كارگاه آموزشي ارتقاء سالمت روان مادران باردار در بيمارستان امام 
خميني تهران

شركت در جلسات اتاق فكر فرمانداري
شركت در جلسه كميته بحران 

)جلسه2(شركت در جلسه مدارس مروج سالمت 



ماهه پيشگيري از اعتياد جهت ارائه در استانداري اصفهان9تهيه گزارش عملكرد 
توزيع و تحليل پرسشنامه نيازسنجي مهارت هاي زندگي در محيط كار و , تهيه 

مهارت هاي فرزند پروري ويژه پرسنل ستادي معاونت بهداشتي
ويژه پرسنل بيمارستان   "مهارت ارتباطي"برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع 

)نفر100( متيني
ويژه والدين دانش آموزان در مدارس   "مهارت ارتباطي "برگزاري كالس آموزشي

)نفر250(جوشقانقالي 
بازديد از مراكز بهداشتي درماني قمصر و سن سن



:ارائه خدمات روانشناختي و روانپزشكي در كلينيك سالمت روان 
مرد 13زن        35: مراجعه كنندگان بر حسب جنسيت 

مورد اضطراب12
مورد اختالالت رفتاري كودكان 10
مورد اختالفات خانوادگي 8
مورد افسردگي شديد8
مورد وسواس 6
مورد ساير موارد7



گزارش عملكرد واحد مشاركتهاي مردمي
همكاري با واحد مبارزه با بيماريهاي واگير در راستاي برگزاري كالسهاي  

پيشگيري از رفتارهاي پر خطر
برگزاري جلسه پيشگيري از رفتارهاي پر خطر و اعتياد با حضور كارشناسان  

مسئول واحدهاي سالمت
جمع آوري گزارش برگزاري مراسم روز جهاني داوطلب و تهيه و ارسال متن تقدير  

از كليه دست اندركاران مراسم
توزيع تقدير نامه هاي مسئول رابطين به مناسبت روز جهاني داوطلب

) 91/10/19تاريخ ( بازديد گروهي از مراكز مشكات و سن سن 



بمنظور كاهش   91/10/24شركت در جلسه كاهش مرگ مادر باردار در تاريخ
)فاطميه زيدي ، طالقاني ، سپهري ، كتابچي(مسئوليت ماماهاي مراكز 

توزيع فصلنامه هاي رابط سالمت به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي  
مجري برنامه رابطين بهداشت

پيگيري در خصوص جمع آوري آمار عملكرد خيرين سالمت
جمع آوري اطالعات جهت تكميل  وب سايت واحد مشاركت مردمي   

تهيه آمار پورتال سه ماهه
همكاري با شوراي امر به معروف و نهي از منكر



گزارش عملكرد واحد بهداشت خانواده  
اداره (روزه  منوپوز و آندروپوز در دانشگاه شهيد بهشتي  3شركت در سمينار 

)سالمندان 
برگزاري جلسات آموزشي توجيهي جهت پرسنل و پزشكان روستايي و شهري  

ماه   به ترتيب در مركز بهداشتي   20و 18،  9شبكه آران و بيدگل در تاريخهاي 
جواداالئمه سفيد شهر وشبكه آران و بيدگل با همكاري  ,  درماني  ابوزيدآباد 

پرسنل بهداشت خانواده شبكه مذكور  
پيگيري فرم هاي برنامه سبا جهت شبكه آران و بيدگل 

تهيه وجمع آوري يكسري كتاب و جزوه و پمفلت آموزشي خاص سالمندان جهت  
كانون بازنشستگي كشوري و تحويل به آقاي مير ساجدي مسئول كانون  

پيگيري و رفع مشكالت دانشجويان ارشد پرستاري كارورز در مركز فاطميه زيدي 
و انجام هماهنگي الزم با پزشكان و پرسنل آن مركز

تهيه فرم هاي سالمندان و ارسال به مراكز  
از شبكه   1391انجام هماهنگي جهت پايش كشوري اداره ميانساالن در اسفند 

آران و بيدگل



اجراي مصوبه كميته فني معاونت در مورد  لزوم سطح بندي ارجاعات مادران باردار 
شبكه آران و بيدگل ونظارت بر كار مراكز  

بازديد از مركز بهداشتي درماني سفيد شهر و ابوزيد آباد) الف
تهيه گزارش بازديد) ب

))ارائه خدمات بارداري توسط ماما(( اجراي مصوبه كميته فني معاونت  
جلسه مشترك با واحد هاي گسترش و امور اداري ) الف
مركز جهت اجراي پايلوت برنامه 4انتخاب ) ب
جلسه با پزشك مسئول و ماماهاي  مراكز منتخب) ج

حضور در كميته استاني مراقبت مرگ مادري در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   
پيگيري يك مورد مادر باردار معتاد در منطقه راوند

جلسه مشترك با معاون محترم درمان و آموزشي جهت ارسال پس خوراند  به مراكز 
بهداشتي درماني 



2ابالغ به مراكز جهت رعايت نكات ارجاع مادران باردار به سطح 
هماهنگي با مراكز مشاوره ازدواج جهت اجراي برنامه آموزشي استاندارد 

تامين وسايل كمك آموزشي جهت كالس هاي مشاوره هنگام ازدواج
توزيع كتاب هاي ازدواج و روابط عاطفي و اجتماعي ، روابط زناشويي و تنظيم   

خانواده
گذار و ارسال اطالعات پايش در سامانه پرتال وزارت متبوع  IUDپايش ماماهاي  

خريد اقالم پيشگيري از بارداري و هماهنگي با شركت هاي دارويي مربوطه
و ارسال به واحد بيماري هاي واگير 2012تهيه گزارش عملكرد  افاغنه در سال  
بازديد از انبار دارويي و بررسي موجودي اقالم تنظيم خانواده و توزيع در مراكز  

بهداشتي در ماني شهري



بررسي علل حاملگي ناخواسته در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه  
هاي بهداشت  

ارسال تعرفه هاي خدمات جراحي تنظيم خانواده جهت امور در آمد ستاد دانشگاه 
به برنامه كودك سالم  ") ECD(تشخيص زود هنگام  مشكالت تكاملي "ادغام  

و ارتقاء توان  ) ECD(تشخيص زود هنگام  مشكالت تكاملي((برگزاري كارگاه 
براي كليه پرسنل مراكز بهداشتي درماني هر دو )) سال  2ذهني كودكان زير 

شهرستان با همكاري اداره بهزيستي كاشان
انتصاب آقاي دكتر احمد طالبيان به عنوان پزشك معين دانشگاه در خصوص برنامه  

ECD 



گزارش عملكرد آموزشگاه بهورزي
انجام هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري كالس قرآن حضوري و غيرحضوري 

براي گروههاي هدف  ACLSو  BLSهماهنگي الزم درخصوص اجراي برنامه 
مرتبط با همكاري واحد گسترش

براي گروه هاي پرسنل مرتبط پرستار ، بهيار ، كاردان ،  BLSاجراي برنامه 
كارشناس خانواده و ماماهاي روستاي كاشان و آران و بيدگل 

انجام هماهنگيهاي الزم با واحدهاي ستادي جهت تكميل پرونده هاي آموزشي  
وپيگيري جمع آوري اطالعات شاخصهاي عملكرد آموزش كاركنان 90سال 

تهيه و طراحي وب سايت جديد  مركز آموزش بهورزي و كاركنان وشوراي  
آموزشي    

90تا پايان سال 74استخراج اطالعات تعداد دوره هاي آموزشي دانشجويان از سال 



تهيه گزارش عملكرد مركز آموزش بهورزي درخصوص آموزش دانشجويان در 
عرصه بهداشت  

درخصوص آموزش  ... تشكيل جلسه با نمايندگان دانشكده هاي بهداشت وپزشكي و
دانشجويان در عرصه بهداشت

)جلسه 2(تشكيل جلسه آموزشي وارزيابي برنامه ها و رسانه هاي آموزشي 
اجراي جلسه هماهنگي برنامه پايش و تهيه و ارسال گزارش به معاون بهداشتي  
هماهنگي وحضور در برنامه آموزشي تهيه وانتخاب رسانه هاي آموزشي جهت  

گروه هدف كارشناسان ستادي
شروع دوره دوازدهم بهورزي وتهيه پوشش خبري در اين زمينه  

براي آزمون وبرگزاري آزمون   "روشها وفنون تدريس"طراحي وتايپ سؤاالت كتاب
جهت كارشناسان ستادي



جلسه با واحد آموزش كاركنان ستاد جهت ارزيابي عملكرد برنامه هاي آموزشي   
)جلسه 2(

جلسه با معاون بهداشتي وكاركنان گالبچي جهت ارتقاء آموزش دانشجويان گروه  
پزشكي

اجراي برنامه بدوخدمت جهت گروههاي هدف پزشكان ،بهداشت خانواده وارزيابي  
دوره مذكور   

انجام بازديدوپايش فعاليتهاي بهورزان حسين آباد،كاغذي،علي آباد،تجره، سفيد  
)شبكه(شهر درشبكه

جهت گروههاي هدف  "سالمت بانوان ايراني "همكاري در برگزاري كارگاه آموزشي
)شبكه(پزشكان،ماما،بهداشت خانواده ،بهورزان 
جهت گروههاي هدف  "ارزيابي ريسك"همكاري وانجام ارزيابي كارگاه آموزشي
)شبكه(كاردان وكارشناس بهداشت حرفه اي 

)شبكه(نفر مدرسين كالسهاي آموزشي  21تنظيم گواهي تدريس جهت 



گزارش عملكرد واحد بيماريهاي غيرواگير  
بازديد از مراكز بهداشتي درماني قمصر ، راوند ، سلطان اميراحمد، اكرميان و سن  

.سن 
شركت در جلسه بازديد چرخشي كاردانها و كارشناسان بيماريها در مركز فاطميه 

زيدي و ارائه شاخص هاي واحد بيماريهاي غيرواگير جهت استفاده كاردانها و 
.كارشناسان بيماريهاي مراكز
مورد  454به تعداد  PKUو  CHغربالگري نوزادان در برنامه 

مورد بستري در  64به تعداد  PKUو  CHغربالگري مجدد نوزادان در برنامه 
مورد نمونه نامناسب كه در  30و  TSHمورد مشكوك به  25بيمارستان، 

.مورد نمونه گيري مجددانجام شده است 119مجموع 
جلسه   113در مراكز بهداشتي درماني كه  SHEPآموزش ديابت براساس مدل 

نفر از  5130ساعت توسط پرسنل اجرا گرديده و تعداد  100آموزشي به مدت 
.گروه هدف عموم مردم آموزش داده شدند

جلسه مشترك با كارشناسان مبارزه با بيماريهاي شبكه آران و بيدگل در تاريخ  
كه در اين جلسه به بحث در خصوص چگونگي اجراي برنامه ها و  91/10/21

.استفاده بهينه از منابع مالي پرداخته شد



تعدا  1391ماهه سوم سال  3كنترل و مراقبت بيمار ديابتي در مراكز كه در طي 
.بيماري ديابتي تحت مراقبت و كنترل قرار گرفتند 1234

كنترل و مراقبت از بيماران ديابتي در واحد ديابت در طي سه ماهه سوم سال  
نفر به  1210بيمار شناسايي و كنترل گرديدند همچنين  274به تعداد  1391

اين مركز مراجعه و در خصوص برنامه هاي كنترلي اعم از درماني و مراقبت  
.آموزشهاي الزم را توسط مربي آموزش و كارشناس تغذيه فرا گرفتند

زوج داوطلب ازدواج در مركز مشاوره تاالسمي دانشگاه و  325غربالري تعداد 
.زوج ناقل و مشكوك 12شناسايي 



زوج ناقل و مشكوك تحت مراقبت در مراكز بهداشتي درماني 146مراقبت از 
برگزاري جلسه هماهنگي برنامه هاي هفته ملي مبارزه با سرطان با واحدهاي 

مرتبط با برنامه
مرحله اول PNDزوج ناقل و مشكوك جهت انجام آزمايش  7پيگيري و ارجاع 
مرحله دوم PNDزوج ناقل ومشكوك جهت انجام آزمايش  2پيگيري و ارجاع 

مصدومين حوادث در بيمارستانهاكه تعداد  91ماهه اول  6پيگيري و ثبت آمار 
.مورد حادثه در بيمارستان ها ثبت شده است 6876

ساله در  4-6كودك  263ماهه  و  2-3كودك  579نوزاد ،  543معاينه تعداد 
برنامه پيشگيري و كنترل نابينايهاي قابل اجتناب در كودكان



گزارش عملكرد واحد گسترش شبكه
.  هماهنگي جهت برگزاري جلسه ستادي پزشك خانواده

تهيه برنامه بازديد گروهي  از مراكز بهداشتي درماني وابالغ به واحدهاجهت 
.اجرا 

براي پرستاران ،بهياران ورانندگان  CPRپيگيري وبرگزاري جلسه آموزشي 
.مراكز بهداشتي درماني115

شركت درجلسه كشوري پزشك خانواده وارائه گزارش آن دركميته فني  
.مسئولين واحدهاوپيگيري اقدامات مطرح شده درجلسه

.پيگيري قراردادهاي ورود اطالعات خانوار به سامانه الكترونيك خانوار
ادامه بررسي واصالح فرمهاي اطالعات خانوار و ورود اطالعات آن درسامانه  

.  سالمت ايرانيان
.پيگيري چاپ وتكثير رسانه هاي آموزشي وفرمهاي واحدهاي معاونت

وجوابگوئي به سواالت پزشكان وارباب  call centerانجام امور مربوط به  
.رجوع ومردم



.ادامه پيگيري تكميل فرم اطالعات خانوار از طريق مراكز بهداشتي درماني 
تنظيم ليست آنكالي واضافه كار پرسنل شاغل در مراكز مجري برنامه پزشك  

.خانواده درساعات غير اداري وايام تعطيل
جايگزين كردن پزشك درمراكزي كه پزشك آن درمرخصي ويا كالس آموزشي  

.بوده اند
Hnisوروداطالعات در سامانه 

.مكاتبه وپيگيري درخواستهاي مراكز بهداشتي درماني
.جمع بندي وارسال  آمار مراجعين واقدامات انجام شده درخصوص پزشك خانواده

تهيه ليست اولويتهاي طرحهاي عمراني با هماهنگي دفتر فني جهت ارسال به  
.استانداري



گزارش عملكرد واحد سالمت جوانان  
در جلسه كارشناسان   91ماهه واحد در سال  9تهيه و ارائه گزارش عملكرد 

فني معاونت بهداشتي
شركت در جلسه كميته منطقه اي دانشگاهها در اصفهان

نفر  1522جهت ) ارزيابي مقدماتي و معاينات پزشكي(ارائه خدمات مراقبتي 
از دانش آموزان پايه اول متوسطه و بيماريابي و كنترل پديكلوزيس سر در 

 287نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي و پيگيري و درمان  26889
نفر از دانش آموزان آلوده در فصل پاييز 

در راستاي كنترل آلودگي پديكلوزيس درمراكزبا آمار باالي آلودگي مكاتبه   
شد، همچنين ضمن مكاتبه با آموزش و پرورش ، راهكارهايي جهت كنترل 

.پديكلوزسر در مدارس ارائه گرديد
تهيه و ارسال عملكرد سنجش سالمت داوطلبين بدو ورود به مدارس علميه 

جهت وزارت متبوع 91-92سال تحصيلي 
شناسنامه سالمت داوطلبين بدو ورود به مدارس علميه  145ورود اطالعات 
به نرم افزار اكسل وزارت متبوع 91-92سال تحصيلي 



مكاتبه با دفتر سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس در خصوص ارائه راهكار مبني بر  
سنگيني كوله و كيف دانش آموزان مدارس ومكاتبه مدير كل دفتر سالمت خانواده ، 

جمعيت و مدارس با معاون سالمت ، تندرستي و پرورشي آموزش و پرورش جهت  
بررسي موضوع باستناد مكاتبه معاون محترم بهداشتي

اقدام به بازديد ، بررسي و ارائه فيدبك در راستاي بازديد رياست محترم دانشگاه از  
مراكز بهداشتي درماني اميركبير ، نواب صفوي و اكرميان

شركت در جلسه هفته سرطان در محل معاونت بهداشتي و انجام اقدامات ذيل در 
:راستاي برنامه

جهت   91/10/20برگزاري جلسه كميته مشترك با آموزش و پرورش در تاريخ 
هماهنگي با آموزش و پرورش

هماهنگي با دبير شوراي آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش معاون محترم بهداشتي  
91/10/27در شوراي آموزش و پرورش در راستاي شعار سال در تاريخ 

مكاتبه با آموزش و پرورش و معرفي مدرسين آموزش خانواده جهت آموزش اوليا دانش 
آموزان در راستاي برنامه

مكاتبه با آموزش و پرورش براي آموزش دانش آموزان در راستاي شعار سال در مدارس  
از دبيرستانهاي تابعه شهرستان% 10راهنمايي مروج سالمت و 



برگزاري جلسه كميته مشترك با آموزش و پرورش با حضور خانم بلور در واحد 
سالمت مدارس جهت هماهنگي در خصوص اجراي برنامه هاي مدارس مروج 

، هفته سرطان ، شاخصهاي عدالت در سالمت 91-92سالمت در سال تحصيلي 
شركت در جلسه بسيج سالمت دانش آموزي در محل فرمانداري آران و بيدگل و 

فرمانداري كاشان
مكاتبه با معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان در خصوص اهم  
اقدامات و مداخالت انجام شده در راستاي طرح بسيج سالمت دانش آموزي به  

91/10/25پ مورخ /14755/7/29شماره نامه 
برگزاري جلسه هماهنگي درون بخشي با اعضا كميته مدارس مروج سالمت جهت  

91/10/27هماهنگي براي اجراي برنامه در تاريخ 
شركت در جلسه شوراي آموزش و پرورش و ارائه گزارش در خصوص پيشگيري از 

توسط 91/10/27عوامل خطر سرطان جهت اعضا شوراي آموزش و پرورش در تاريخ 
معاون محترم بهداشتي



:در اين راستا در جلسه شورا مصوب گرديد
.  همايشي در اين زمينه در مدارس با همكاري معاونت بهداشتي اجرا گردد

كليه مدارس حتي االمكان در بهمن ماه و در غير اينصورت تا پايان سال تحصيلي  
.يك جلسه آموزش خانواده در زمينه راهكارهاي پيشگيري از سرطان اجرا نمايند

توجيهي جهت مميزين و هماهنگ كننده مدارس مروج  -برگزاري جلسه آموزشي
با حضور رئيس مركز بهداشت شهرستان   91/10/30سالمت در تاريخ 



دندان و دهان سالمت واحد عملكرد

1736تعداد معاينات
2691كشيدن
556ترميم

30جرمگيري
2732فلورايد تراپي

300فيشور سيالنت
جلسه 8آموزش



موفق باشيد


