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 31/6/93لغایت1/7/92(گزارش عملکرد یک ساله معاونت بهداشت وزارت: (

کارشناسی فشردهماه کار6معاونت بهداشت  در راستاي سیاست هاي کالن وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به دنبال 
طرح تحول در ،برگان، افراد مجرب حوزه سالمت ومعاونین بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشورخوتبادل نظر با 

در سطح اجراي این برنامه ها از سال گذشته.نمودپروژه پشتیبان تدوین 8وملیبرنامه 6حوزه بهداشت کشور را در قالب
.در کل کشور توسعه می یابدآغاز شده و به تدریج تا پایان دولت یازدهمدانشگاه هاي علوم پزشکی 

.تنظیم گردید) دفاترفنی/اداراتگزارش عملکرد-2تحول بهداشتملیبرنامهگزارش عملکرد - 1(گزارش عملکرد در دو بخش 

تحول بهداشتملیگزارش برنامه:بخش اول

برنامه تحول بهداشتپروژه پشتیبان8عناوین ردیف93درسالتحول بهداشتملیبرنامه6عناوینردیف
بیست شهرهاي زیر ئیان، روستاارایه خدمات سالمت بهبرنامه 1

)منطبق با شبکه جامع وهمگانی سالمت شهرستان(زارنفروعشایره
کشوربخش بهداشتکارکنانزي مدیران وتوانمند سا 1

منطبق با (برنامه ارایه خدمات سالمت به حاشیه نشینان شهرها 2
)شبکه جامع وهمگانی سالمت شهرستان

در کشورارزشیابی خدمات سالمتپایش وستقرارنظاما2

ارایه خدمات سالمت به جمعیت شهرها ي زیر پنجاه هزار برنامه 3
)منطبق با شبکه جامع وهمگانی سالمت شهرستان(نفر

کشورتکمیل وتجهیز وتوسعه شبکه بهداشتی ودرمانی3

تکمیل برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس ومازندران 4
)منطبق با شبکه جامع وهمگانی سالمت شهرستان(

ثبت اطالعات وآمار بهداشتی در کشورارتقاي نظام 4

با اجراي برنامه خود مراقبتیجامعهبرنامه ارتقاي سواد سالمت5
وتوانمندسازي مردم

اجراي پژوهش هاي در جهتهمکاري با مراکز تحقیقاتی5
کاربردي

آموزشی در جهت بهره مندي از ظرفیت همکاري با مراکز 6همکاري هاي بین بخشیبرنامه تقویت ونهادینه سازي 6
اساتید ودانشجویان

تهیه وتدوین بسته هاي خدمات بهداشتی درمانی سطح اول7
ستقرار نظام وتقویم دیده بانی حوزه سالمتا8

: وزارتتحول بهداشتملیدر برنامهعملکرد یک ساله

بیست هزارنفر وعشایربرنامه ارایه خدمات سالمت به روستائیان، شهرهاي زیر -1

عنوان اقدامات انجام شدهردیف
93میلیارد تومان در سال2200به92میلیارد تومان در سال 380افزایش اعتبارات برنامه از 1
93در سالمیلیون ریالپنجوبه هشتاد92در سالسی میلیون ریالازافزایش میانگین دریافتی ماهانه پزشکان عمومی طرف قرارداد 2
93ریال در سالمیلیون 15به 92میلیون ریال در سال7افزایش میانگین دریافتی ماهانه ماماهاي طرف قرارداد از3
نفر پزشک عمومی جدید در برنامه پزشک خانواده روستایی کشور در یک سال گذشته984جذب4
نفر کارشناس مامایی جدید در برنامه پزشک خانواده روستایی کشور در یک سال گذشته328جذب5
خانه بهداشت جدید در سطح روستا هاي کشور که تا پایان سال جاري به اتمام می رسد1959آغاز عملیات اجرایی ساخت6
)در دست اقدام(مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی 884تعمیرات اساسی7
)در دست اقدام(مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی 1598ات پزشکی وملزومات اداري برايتجهیزید خر8



)در دست اقدام(محل زیست پزشکان درمرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کشور  1448تعمیرات اساسی وتجهیز 9
)در دست اقدام(شور کقر درمرکز بهداشتی ودرمانی مستمرکز ارایه خدمات دندانپزشکی683وتجهیزبازسازي10
کشور   بهداشتی ودرمانیمرکز1308ارایه خدمات دندانپزشکی در 11
)انجام شد( مراکز بهداشتی ودرمانی روستایی کشور % 100تامین خدمات آزمایشگاهی ورادیولوژي براي 12
)به طور کامل تامین شده است(قلم داروي مورد نیازکلیه مراکز بهداشتی ودرمانی روستایی کشور  440تامین 13
)به طور کامل تامین شده است(تامین مکمل هاي دارویی مورد نیازکلیه مراکز بهداشتی ودرمانی روستایی کشور   14
کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی کشور   گروه هاي هدف درواکسیناسیونبرايدر کشورواکسن پنتاواالن براي اولین بارمیلیون دوز 5تامین 15
مراکز بهداشتی ودرمانی روستایی کشور   براي تمامخودروي مورد نیاز دهگردشی2403تامین 16
روستایی به دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوربرنامه پزشک خانواده میلیارد تومان از محل اعتبارات 568تخصیص 17

هزارنفرجمعیت50تا20وشهرهاي برنامه ارایه خدمات سالمت به حاشیه نشینان شهرها -3و2

حاشیه میلیون نفر ساکن در15جمعیت حدود تدوین برنامه عملیاتی براي راه اندازي مراکز بهداشتی درمانی مورد نیازبراي تحت پوشش قراردادن - 1

هزار نفري50تا 20منطقه سکونتگاه غیررسمی و شهرهاي 700شهرها،

دیابت، فشار خون، چربی خون، چاقی، بیماري هاي قلبی وعروقی، سرطان ها، (افزایش مراقبت وغربالگري در بیماري هاي غیر واگیرشامل ده بیماري - 2
هزار نفر4تا 3کارشناس مراقب سالمت خانواده براي هر بصورت مستمر و فعال از طریق ) افسردگی، اضطراب، استئوپورز و آسم

اجراي برنامه خود مراقبتی با بهره گیري از خدمات سفیران سالمت مدارس و رابطین برنامه ریزي وعقد تفاهم نامه با وزارت آموزش وپرورش براي-3
بهداشتی و آموزش خانواده ها با بهره گیري از نیروهاي موجود

هزار نفر در شروع برنامه و افزایش تعداد آنان در ادامه برنامه در 50تا 30کارشناسان روانشناس و تغذیه براي مناطق با جمعیت حدود ارائه خدمات- 4
صورت ضرورت با تصویب مراجع ذیربط

هاي غیررسمی و شهرهاي سکونتگاهنشین، تدوین طرح و دستورعمل اجرایی برنامه گسترش نظام سالمت شبکه بهداشت و درمان در مناطق حاشیه- 5
هزار نفر50تا 20

سرشماري از واحدهاي ارائه دهنده خدمت موجود در بخش دولتی و هاي غیررسمی وانجام سرشماري جمعیت ساکن در مناطق حاشیه و سکونتگاه- 6
هاي غیررسمی در کل کشورغیردولتی فعال در مناطق حاشیه و سکونتگاه

دانشکده هاي علوم پزشکی کشور/هاي غیررسمی به تمام دانشگاههامناطق حاشیه و سکونتگاهارد تومان براي اجراي برنامه در میلی160ارسال مبلغ - 7

تکمیل برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس ومازندران- 4

پیگیري واصالح پرونده سالمت الکترونیک براي جمعیت تحت پوشش دو استان فارس ومازندران- 1

جمعیت تحت پوشش دو استانتمامپیگیري انجام ویزیت پایه براي - 2

اصالح روش اجراي برنامه پزشک خانواده وادغام بسته هاي خدمات سالمت در مراکز بهداشتی درمانی مجري برنامه- 3



تخصصی وفوق تخصصیپیگیري براي اصالح فرایند ارجاع بیماران از سطح اول به سطوح دوم وسوم و تسهیل دردریافت خدمات - 4

میلیون ریال39): نفر جمعیت1250پایگاه مجري با حدود (93میانگین دریافتی ماهانه پزشک خانواده تک شیفت در سال - 5

میلیون ریال80): نفر جمعیت2500پایگاه مجري با حدود (93میانگین دریافتی ماهانه پزشک خانواده دو شیفت در سال - 6

میلیون ریال59): نفر جمعیت2000پزشکان استخدامی و با حدود (در مرکز مجري 93ماهانه پزشک خانواده در سال میانگین دریافتی- 7

برنامه ارتقاي سواد سالمت جامعه با اجراي برنامه خود مراقبتی وتوانمندسازي مردم- 5

سالمتسفیرانبه عنوانمیلیون نفر از جمعیت کشور20قرار دادنتحت پوشش -1

میلیون خانوار ایرانی در برنامه توانمند سازي خانواده ها براي خود مراقبتی با استفاده از راهنماي ملی خود مراقبتی 20تحت پوشش قرار دادن -2
فن هاي آموزش همگانی سالمت با استفاده موثر از صدا وسیما وبسیجستقیم سالمت ومخانواده،پورتال ملی خود مراقبتی خانواده، مراکز تماس 

آوري هاي نوین ارتباطی واطالعاتی

برنامه تقویت ونهادینه سازي همکاري هاي بین بخشی- 6

گانه عدالت در 52شاخص(خانوارتحت پوشش آموزش وپیگیري مراقبت هاي اولیه بهداشتی داوطلبان سالمت قرار گرفتند4600000تعداد-1
)سالمت

طلب سالمت درزمینه مزایاي اهداي خون سالم آموزش دیدندداو223525درتمامی دانشگاه هاي علوم پزشکی تعداد-2

داوطلب متخصص از سایر ادارات و سازمان هاي موثردر توسعه به صورت داوطلبانه در جهت راتقاي سالمت جامعه با نظام سالمت 44744تعداد-3
همکاري می کنند

:ظرف یک سال گذشتهبرنامه تحول بهداشت پروژه پشتیبان 8مجموعه اقدامات انجام شده در 
:توانمند سا زي مدیران وسایر پرسنل بخش بهداشت-1

نفر و افزایش تعداد دانشگاه هاي 2400افزایش تعداد پذیرفته شدگان  این دوره تا (خانواده با  همکاري معاونت آموزشی پزشکMPHتوسعه برگزاري دوره -1
)دانشگاه22مجري  این دوره به 

برنامهوکاریکولومبرگزاري دوره کاردانی بهورزي وتهیه وتدوین محتواي آموزشیتصویب ضرورت -2

تصویب وابالغ برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت ویژه مربیان بهورزي-3

در دانشگاه ها به منظور ارتقاي توان علمی )مراکز آموزش عالی سالمت(برنامه ریزي وطراحی براي استقرار مراکز آموزشی وپژوهشی جامعه نگر-4
هاي بهداشت ودرمان شهرستان هاومدیریتی کارکنان شبکه 

هزار نفر50تا20طق حاشیه شهر وشهر هايبرنامه ریزي جهت تربیت کارشناس مراقب سالمت به منظور ارائه خدمات سالمت در منا-5

برگزاري دوره فلوشیب مدیریت شبکه بهداشتی درمانی- 6



تدوین معیار هاي انتصاب مدیران حوزه بهداشت-7

:  در سطح کشورارزشیابی خدمات سالمتپایش واستقرارنظام- 2

وبعد از تائید طراحی92در سال در دو حوزه فنی ومدیریتیبرنامه پایش وارزیابی عملکرد بهداشتی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور
دانشگاه انجام و به دنبال 11پایش باچک لیست از92ماه دوم سال6در .شدآن آغازاجراییعملیات ،در شوراي مدیران معاونت بهداشت

در سال جاري پس از اصالح روند پایش ،نظام پایش وارزیابی .آن پسخوراند براي اجراي برنامه مداخله ایی به دانشگاه ارسال شد
ودانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به صورت آبشاري وسطح به وزارتعملکرد بهداشتی در سطح ادارات کل ستادي حوزه بهداشت

.سطح تدوین وبه دانشگاه ها ابالغ گردید

جدید مورد  ارزیابی با چک لیست با حضور معاون محترم بهداشت واديفنی ستاداره کل /دفتر5و دانشگاه10ماه اول سال جاري 6در 
ماه دوم سال جاري 6همچنین به دنبال تکمیل روند نظارت مدیریتی مقرر گردید از . وبراي همه آنها پسخوراند ارسال گردیدقرارگرفت 

با برنامه ریزي جدید .ر استان ها انجام شودگروه مجرب پایشگر وبا حضور معاون  بهداشت د3پایش ها به صورت منطقه ایی وتوسط 
.ماه آینده مورد ارزیابی بهداشتی قرار می گیرند8مابقی دانشگاه ها در 

:جدول پایش وارزیابی بهداشتی در یک سال گذشته

ارسال پسخوراند93ماه اول سال926ماه دوم سال6واحد پایش شده
111021پایش دانشگاه علوم پزشکی

55-فنی ستاد معاونت بهداشت وزارتاداره کل/دفترپایش 
:هزارنفر20روستائیان،عشایر وشهرهاي زیرودرمانیمراکز بهداشتی تکمیل وتجهیز وتوسعه - 3

.مکمل هاي دارویی استو این پروژه شامل باز سازي،نوسازي،بهبود استاندارد وتوسعه شبکه روستایی،تامین خودرو،واکسن پنتاواالن

مرکز بهداشتی درمانی مجري برنامه تعمیرات اساسی شدند884تعداد

مرکز بهداشتی درمانی مجري تجهیزات خریداري شد1598براي تعداد

:ثبت اطالعات وآمار بهداشتی در سطح کشور- 4

استقرار و نگهداشت (این پروژه در مرحله اول از سه زیر پروژه شامل . اطالعات سالمت مرتبط به حوزه بهداشت استثبت پروژه استقرار نظام 
.تشکیل شده است)ندهی نظام ثبت سرطانه خدمات سالمت ایرانیان و سامانرسانی تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، ساما سامانه اطالع

:جهت اجراي پروژه هاي کاربرديهمکاري با مراکز تحقیقاتی در - 5

درراستاي انجام تحقیقات کاربردي در زمینه اندازه گیري باربیماري هاي واگیر برنامه ریزي براي جلب مشارکت مراکز پژوهشی کشور
ملی تحول وغیرواگیر،اجراي برنامه پزشک خانواده ،بررسی عوامل خطر در زندگی مردم در راستاي دستیابی به اهداف کالن برنامه 

بهداشت

همکاري با مراکز آموزشی در جهت بهره مندي از ظرفیت اساتید ودانشجویان-6



ها با نیازهاي حال و آینده  هاي درسی کلیه رشته هاي علوم پزشکی و تخصصی، متناسب سازي ظرفیت آن محدوده این پروژه تغییر در کاریکولوم
عمومی با نیازهاي پزشکی خانواده و استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان  در شبکه جامع و نظام سالمت، متناسب سازي دوره آموزش پزشکی 

همگانی سالمت است

:تهیه وتدوین بسته هاي خدمت در حوزه بهداشت- 7

 داوطلبان (موقعیت هاي محل زندگی ، کار ، تحصیل ، تفریح و عبادت و رسانه ها از طریق سفیران سالمت (خدمات خودمراقبتی : 1بسته شماره
و مشارکت مردم ارایه می شودمراقب سالمت خانوادهو با هدایت کارشناس ) سالمت 

 و خانواده مراقب سالمتکارشناس توسط ) دور کارت سالمتص(غربالگري هدفمند و شناسایی زودرس عوامل خطر و بیماري ها : 2بسته شماره
ارجاع به پزشک عمومی در محدوده جمعیت تحت پوشش 

 ارزیابی کامل ، تشخیص و شروع درمان بیماري هاي مزمن ، طراحی برنامه مراقبت مستمر از بیماران ، مدیریت ارجاع بیماران ، : 3بسته شماره
درمان بیماري هاي شایع و فصلی

مراقبت از سالمت مادر باردار ، کودك و سالمندان سالمت باروري و خدمات : 4ته شماره بس
 از جمعیت تحت پوشش براي موارد شناسایی شده پزشک مرکز و همکاري مشترك ] رفتار درمانی[مشاوره و مراقبت روانشناختی: 5بسته شماره

) فرزند پروريیماران افسرده  و مضطرب ، مهارت هاي زندگی و ترك دخانیات ، مشاوره و مراقبت از ب(در بسته شماره یک 
 مشاوره و مراقبت از رژیم غذایی و تحرك فیزیکی جمعیت تحت پوشش براي موارد شناسایی شده پزشک مرکز و همکاري : 6بسته شماره

مشترك در بسته شماره یک 
 و پزشک مرکز و خانواده مراقب سالمت کارشناس ي موارد شناسا یی شده مشاوره ، مراقبت اجتماعی و ارجاع سطح دو برا: 7بسته شماره

همکاري مشترك در بسته شماره یک
 خدمات حفظ و ارتقاي نظام مدیریت بیماري هاي واگیر: 8بسته شماره
 خدمات سالمت دهان و دندان : 9بسته شماره

کاروخدمات سالمت محیط : 10بسته شماره 

سالمت در بالیا: 11بسته شماره 

:وتقویم دیده بانی حوزه بهداشتاستقرار نظام- 8

%100با پوششوشش ثبت اطالعات زیج حیاتیپ-2%85با پوششثبت مرگ کشوربرنامه -1



:دفاتر تخصصی معاونت بهداشت/ادارات کلعملکرد یک ساله 

:مرکز مدیریت بیماري هاي واگیراهم فعالیت هاي یک ساله-1

ازمان پیگیري  ساخت سردخانه مرکزي مدرن کشور براي دپوي واکسن و مواد بیولوژیک با اعتبار بالغ برده میلیارد ریال براساس دستورالعمل هاي س- 1
. به بهره برداري برسد93جهانی بهداشت که  پیش بینی می شود تا پایان سال 

آذر بصورت نمادین 10که در روز میلیارد ریال 28با اعتبار بالغ بردر کشور AIDSبیماري Follow upآزمایشگاه پیشرفته تشخیص و 11راه اندازي-2
.افتتاح خواهد شد

آزمایشگاه 3میلیارد ریال در یک سال گذشته در حالیکه قبال فقط 60آزمایشگاه پیشرفته جدید کشت سل در کشوربا اعتبار بالغ بر 6راه اندازي -3
.در این خصوص فعالیت داشته اند

2میلیارد ریال در یک سال گذشته که قبال فقط 30بخش بستري  جدید جهت بیماران مبتال به سل مقاوم به درمان با اعتبار بالغ بر 2راه اندازي -4
.بخش بستري  در کشور داشتیم

و اجراي واکسیناسیون پنتاواالن در برنامه میلیارد ریال 650ماه دوم سال جاري با اعتبار6براي واکسن پنتاواالن میلیون دوز5تأمین و توزیع-5
93ماه سال ایمنسازي جاري کشور از آبان

93سال در سال 40عدم اپیدمی بیماري وبا بعد از حدود -6

)در برنامه حذف ماالریا(مورد در یک سال گذشته 213مورد به 407کاهش موارد انتقال محلی بیماري ماالریا از -7

آلودگی منطقهدرکشور علی رغم) مورد در سطح بیمارستانی5کال ( کنترل و مدیریت بیماري کورونا ویروس -8

:اگیراهم فعالیت هاي یک ساله مرکز مدیریت بیماري هاي غیر و- 2

)استان قزوین( در محمدیه)معین(مرکز مدیریت سالمت منطقه"پیگیري اجراي پروژه پایلوت - 1
طراحی چارچوب مفهومی و مدل ارائه خدمات نوین سالمت و ارتقاي آن با مشارکت ذي نفعان داخلی و بین المللی
 انسانی، تجهیزاتی و فضاي فیزیکی الزم(محمدیهتامین زیر ساخت هاي الزم پروژه پایلوت در مرکز سالمت شهري(
پزشک و کارشناسان در مرکز سالمتخانوادهسالمتکارشناس مراقب تهیه بسته هاي خدمتی عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر براي ،

طرح ها، برنامه هاي  مهم اجرایی مرکز مدیریت غیر واگیر-2
 وشا خص هاي عدالت در سالمت)در سطح پیامد و اثر نهایی(درواگیرتهیه داشبورد شاخص هاي حوزه بیماري هاي غیر
  تشکیل کارگروه کنترل عوامل تهدید کننده سالمت وتهیه پیش نویس آیین نامه جامع کاهش عوامل خطر
 سرویکسسرطان و روده بزرگسرطان پستان، غربالگري گروه هاي پرخطر براي سرطان

جامع سرطاننظامنامه آئینتدوین -3
شهر کشورباجمعیت ده میلیون نفر23ودرجمعیت روستایی ربالگري بیماري فشارخون باال و دیابتغ-4
نهایی کردن فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوء مصرف و ابالغ مقام محترم وزارت بهداشت به -5

هاي ذیربط دستگاه



:اهم فعالیت هاي یک ساله مرکز سالمت محیط وکار- 3
تدوین و ابالغ دستورالعمل خودکنترلی و خوداظهاري بهداشتی صنوف و هماهنگی بـا اتـاق اصـناف کشـور جهـت اجـراي آن در راسـتاي        -1

سیاست هاي خودمرقبتی بهداشتی
برنامه پنجم توسعه32ابالغ پیوست سالمت و دستورالعمل هاي اجرایی مرتبط با بند ب ماده-2
تکمیل اجراي پروفیل گاز رادون در سه استان شمالی کشور و ارائه گزارش نهایی-3
مرکز استان کشور10فش خورشیدي در نایستگاه شبکه سنجش آنالین پرتوهاي فراب10قرار تاس-4
تصویب سند ملی هواي پاك-5
لت و ارسال الیحه آن به مجلس شوراي اسالمیتصویب پروتکل ممنوعیت تجارت غیرقانونی محصوالت دخانی در هیات دو- 6
تدوین الیحه افزایش حداقل و حداکثر جرایم نقدي تخلفات قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب آن در هیات دولت-7

توسعه برنامه تجهیز بیمارستان به سیستم هاي غیرسوز جهت بی خطر سازي پسماندهاي پزشکی- 8
سالمت کار شامل معاینات سالمت شغلی، کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی، بهسازي و اقدامات اصالحی کارگاهها در اجراي برنامه هاي-9

راستاي وظایف وزارت بهداشت در اجراي فصل چهارم قانون کار

:اهم فعالیت هاي یک ساله دفترسالمت جمعیت، خانواده ومدارس- 4
:اداره سالمت کودکان

شهرستانهاي کشور% 100ماهه در 59تا 1مراقبت مرگ کودکان اجراي نظام -1

ماهه کشور غربالگري شده 12کودکان % 50از سال گذشته حدود : ماهه کشور و مداخله بر روي کودکان مشکل دار12غربالگري وضعیت تکاملی کودکان -2
معین معرفی و اقدامات الزم برایشان انجام شده استدرصد این کودکان با احتمال مشکل تکاملی به پزشکان 1/2اند که نزدیک به 

و شروع ) سال5به عنوان شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیري در کودکان زیر (تدوین و اجراي بسته جامع پیشگیري از سوانح و حوادث در کودکان-3
عملیات اجرایی فاز اول

دانشگاه علوم پزشکی از سال گذشته شروع به اجرا شده است34برنامه در: اجراي برنامه شروع شیر دهی از ساعت اول تولد-4

تدوین کوریکولوم آموزشی مشاوره شیردهی، تدوین پیش نویس آئین نامه ایجاد (راه اندازي مرکز کشوري مشاوره شیردهی واقدامات مرتبط-5
)دفاتر مشاور شیر دهی ،تدوین کوریکولوم آموزش مشاور شیر دهی 

جلسه و 5در سازمان مدیریت وبرنامه ریزي وبرگزاري )ECD(یته بین بخشی برنامه رشد وتکامل همه جانبه کودکان پیگیري تشکیل کم- 6
تدوین پیش نویس سر فصل هاي اجرایی دستگاه هاي ذیربط

اجراي بسته خدمت سالمت جوانان دردانشگاه هاي فسا،زاهدان، زابل ، گلستان، کرمانشاه و خراسان رضوي- 7



فهرست شاخص هاي اداره سالمت جوانان 

منبع سال گذشته 5-10روند عدد فعلی عنوان شاخص
18-29جمعیت جوان میزان:1شاخص

ساله برخوردار از فعالیت بدنی 
مناسب به تفکیک هر دو 

)نیم ساعت(.جنس

مرد6/26
زن88/49

83درسال% 13,2
90درسال14,2%

نظام مراقبت بیماریهاي 
غیر واگیروطرح کاسپین 

:2شاخص
18-29میزان جمعیت جوان 

ساله برخوردار از تغذیه مناسب به 
.تفکیک هر دو جنس

درصد مرد12
درصدزن13

83در سال اضافه وزن و چاقی 14%
90در سال اضافه وزن و چاقی % 20

نظام مراقبت بیماریهاي 
غیر واگیروطرح کاسپین

سالمت میانساالنشاخص هاي عملکردي 
. 93شهرستانلغایت نیمه اول سال 57به 92شهرستان در سال 26فراهمی خدمات از -
.93پرونده در سال 400000به 92پرونده در سال 113000افزایش پوشش خدمات براي جمعیت هدف از -

شاخص هاي عملکردي سالمت مادران
اساس سامانه ثبت زایمان بیمارستانیدرصد زایمان به روش سزارین بر -

درصد سزارینسال 
139156
139254,86

9351,67شش ماهه اول 

رو به بهبود است92و91نسبت به سال هاي 96ماه اول سال6ترند.
دانشگاه علوم پزشکی کشور16اجراي آزمایشی برنامه پیشگیري از انتقال ویروس ایدز از زن باردار به جنین در -

اقدامات باروري سالم

تبیین سیاست هاي سالمت باروري و فرزندآوري براساس سیاست هاي ابالغی جمعیت در سطوح عالی مدیریتی کشور-
مدیران برنامه هاي سالمت باروري دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور با مفاهیم سالمت باروري و فرزندآوري مبتنی بر سیاست هاي ابالغی % 100آموزش -

جمعیت
موزش همه زوجین در آستانه ازدواج با محتواي جدید آموزش ها براساس سیاست هاي ابالغی جمعیتآ-

فرهنگ سازي مبتنی بر ارتقاي نرخ باروري کلی و سالمت باروري و فرزندآوري-

:اهم فعالیت هاي یک ساله دفترسالمت روانی،اجتماعی واعتیاد- 5
1- درصد   30و در شهرها  %95بهدر روستا ها » تشخیص و مراقبت از اختالالت روانپزشکی«سطح پوشش خدمات برنامه افزایش
2-کارشناسان ارشد براي خانواده در سطح مراکز بهداشتی ودرمانی سراسر کشورو آموزش مهارت هاي فرزندپروريآموزش ادغام برنامه

هسالمت روان و کارشناسان سالمت خانواد
3-اجراي تدریج برنامه واصالح و بازنگري نظام ثبت آمار خودکشی در تمام دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور در سیستم پورتال

پیشگیري از خودکشی در سطح کشور ي
4- از طریق شوراي »)1392- 1396(الکلمصرفبازتوانیوآسیبکاهشدرمان،مقابله،پیشگیري،ملیسند«تدوین، تصویب و ابالغ

اجتماعی کشور، وزارت کشور و شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5-منطقه کشور26در پیشگیري از آسیبهاي اجتماعیاجراي برنامه مداخالت سالمت اجتماعی در راستاي



:بالیاخطراهم فعالیت هاي یک ساله دفترمدیریت وکاهش - 6
از خانه بهداشت تا مرکز واحد تابعه3100کشور و انجام آن در ودرمانیمراکز بهداشتیسطحتدوین برنامه ارزیابی خطر بالیا در)1

بهداشت استان

استقرار نظام مراقبت وقوع و خسارات بالیا در مراکز بهداشتی ودرمانی سطح کشوروبرگزاري همایشهاي ملی ومانورهاي منطقه ایی در )2

مقابله با بالیاراستاي 

اجراي برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها براي بالیا در برنامه پزشک خانواده)3

:اهم فعالیت هاي یک ساله دفتربهبود تغذیه- 7

درصد دختران دانش اموز  100در قالب برنامه پیشگیري وکنترل کم خونی فقرآهن با تامین مکمل آهن واجراي برنامه هاي آموزش تغذیه صحیح در -1
دانش آموزان ومعلمین در دوره اول متوسطه %  50و معلمین دوره دوم متوسطه وبیش از 

براي کلیه A+Dقطره  ورایگان به صورتدانشگاه علوم پزشکی کشور30دبیرستانه هاي دخترانه در لیه کبرايDاجراي برنامه مکمل یاري ویتامین -2
کشورسال2کودکان زیر 

Dاجراي آزمایشی برنامه غنی سازي آرد با ویتامین -3

:اهم فعالیت هاي یک ساله دفترآموزش وارتقاء سالمت- 8

در راستاي استقرار نظام جامعه توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی در جمهوري اسالمی ایرانتدوین برنامه ملی ترویج و توسعه -1
.پیشنهادي وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شوراي اسالمی استهاي خودمراقبتی که از برنامه

پیشنهادي وزیر هايرتقاي سالمت کارکنان که از برنامهمع ادر راستاي استقرار نظام جاتدوین نظام جامع ارتقاي سالمت در محل کار -2
.داشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شوراي اسالمی استمحترم به

تدوین برنامه جامع درسی آموزش سالمت در مدارس از پیش دبستان تا پایان دبیرستان  در راستاي نظام استقرار نظام جامع آموزش -3
به بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم هاي پیشنهادي وزیر هتا پایان دبیرستان که از برنامسالمت در مدارس از پیش دبستان 

.مجلس شوراي اسالمی است
بهداشت، محترم وزیر بیمار که از برنامه هاي پیشنهادي تدوین نظام جامع آموزش بیمار در راستاي نظام استقرار نظام جامع آموزش-4

.وراي اسالمی استبه مجلس شدرمان و آموزش پزشکی
وزیر هاي پیشنهادي ملی سنجش سواد سالمت در کشور در راستاي ارتقاي فرهنگ سالمت در کشور که از برنامهریزي و هماهنگیبرنامه-5

.به مجلس شوراي اسالمی استبهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم 
میلیون دانش آموز، سالم زیستن با قلب 3هزار مدرسه راهنمایی کشور براي 22اجراي کمپین هاي آموزشی محله عاري از دخانیات در - 6

میلیون دانش آموز،  زندگی عاري از دخانیات براي کل جمعیت کشور  در راستاي ارتقاي 3هزار مدرسه ابتدایی کشور براي 33سالم در 
.به مجلس شوراي اسالمی استبهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم وزیر ر که از برنامه هاي پیشنهادي فرهنگ سالمت در کشو



برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی، آموزش بیمار و خودمراقبتی، ارتقاي سالمت کارکنان -7
و تیم سالمت  در راستاي استقرار نظام جامع توانمندسازي مردم براي براي پرسنل آموزش سالمت کشور، و سایر پرسنل بهداشتی

به بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم وزیر خودمراقبتی، ارتقاي سالمت در محل کار، آموزش بیمار که از برنامه هاي پیشنهادي 
.مجلس شوراي اسالمی است

مراقبتی و مراکز تماس مستقیم سالمت که در راستاي استقرار نظام جامع برنامه ریزي و هماهنگی براي راه اندازي پورتال ملی خود-8
به مجلس بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمحترم وزیر هاي پیشنهادي توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی و آموزش بیمار از برنامه

.شوراي اسالمی است
میلیون نفر 20ودمراقبتی خانواده براي تربیت برنامه ریزي و تهیه راهنماي سفیران سالمت و راهنماي ملی خ-9

در مدرسه، محل کار، دانشگاه، پادگان، مراکز ارایه خدمت بهداشتی درمانی به عنوان سفیران سالمت  در راستاي ) نفر در هر خانوار1(
.استقرار نظام جامع توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی و ارتقاي فرهنگ سالمت

بخشی با انعقاد تفاهم نامه هاي همکاري مشترك بین وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش، توسعه همکاري بینبرنامه ریزي براي-10
.فرهنگ و ارشاد اسالمی، شوراي عالی استان ها، وزارت کشور در راستاي ارتقاي فرهنگ سالمت و توسعه همکاري هاي بین بخشی

آموزش "، "آموزش، ارتباطات و تحقیقات، ستاد دخانیات"، "ندگی سالم اسالمی ایرانیترویج سبک ز"راه اندازي کمیته هاي بین بخشی -11
در راستاي ارتقاي فرهنگ سالمت"آموزش و ارتقاي سالمت جمعیت، مدارس و خانواده"، "ایدز/ آي وي . و ارتباطات اچ 

انی با تولید و پخش مجموعه تیزرهاي آموزشی استفاده موثر از ظرفیت هاي رسانه ملی بررسی ترویج سبک زندگی سالم اسالمی ایر-12
خودمراقبتی، دخانیات، جمعیت، کاهش مصرف نمک، مصرف شیر، ترویج واکسیناسیون در راستاي ارتقاي فرهنگ سالمت که از برنامه 

.هاي پیشنهادي وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شوراي اسالمی است
استقرار نظام جامعمه جامع درسی آموزش سالمت براي پرسنل بهداشتی کشور  در راستاي ارتقاي فرهنگ سالمت، طراحی و تدوین برنا-13

.وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شوراي اسالمی استآموزش بیمار که از برنامه هاي پیشنهادي


