
 

 واحـد

مبارزه با  

 بیماریها



 برنامه غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان

 تولد می باشد. 3-5بهترین زمان غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان روزهای  -

روزگی از عقب افتادگی ذهنی و سایر عوارض  3-5با انجام آزمایش پاشنه پا نوزادان در  -

 نمائید.بیماریهای متابولیک جلوگیری 

-8-7-5روزگی به مراکز بهداشتی درمانی شماره  3-5جهت نمونه گیری پاشنه پا نوزادان در  -

 شهری و مراکز روستایی مراجعه نمائید. 9-41

بیماری کم کاری تیروئید نوزادان می تواند موجب بروز عقب ماندگی شدید و اختالل در  -

 رشد کودک شود.

ماران با درمان مناسب آنان عوارض جدی بیماری اتفاق با غربالگری نوزادان ضمن شناسایی بی -

 نیفتاده ضریب هوش طبیعی در بیمار حفظ شده فردی سالم به جامعه تحویل دهید.

در صورت تشخیص زود هنگام بیماری فنیل کتونوری با رژیم درمانی مناسب فرد می تواند از  -

IQ .آی کیو( طبیعی بهره مند گردد( 

طبیعی شیرخوار  IQنمره از  1ر شروع درمان بیماری فنیل کتونوری به ازاء هر ماه تأخیر د -

 کاسته می شود.

با انجام به موقع برخی از آزمایشگاه می توان از بروز بسیاری از بیماریهای خطرناک جلوگیری  -

 نمود.

و سل و جذام به مرکز شماره  41جهت انجام آزمایش اعتیاد ، التور ، تاالسمی به مرکز شماره  -

 مراجعه نمائید. 7ایدز و هپاتیت به مرکز شماره   44دیابت به مرکز شماره و  43



 مرکز دیابت : 

 پزشک : خانم دکتر فریده علیمحمدی 3994947شماره تلفن :  44آدرس : سبزه میدان جنب کالنتری شماره 

 خدمات : آموزش مشاوره ، تجویز رژیم غذایی ، آژمایشات ، ویزیت پزشک

 بیماریها :مرکز مشاوره 

خدمات :   199227-1993771تلفن  7آدرس : اعتمادیه نبش خیابان نهم ، مرکز بهداشتی درمانی شماره  

آموزش و مشاوره در خصوص رفتارهای پر خطر  )ایدز ، هپاتیت و ...( به بیماران و اطرافیان انجام آزمایشات 

 نجام واکسیناسیون و اطرافیان بیمارمربوطه ، ویزیت پزشک ، پیگیری اطرافیان بیماران مبتال و ا

 هاری : 

 1434294جاده گاوازنگ بیمارستان فوق تخصصی آیت اله موسوی )ره( بخش اورژانس واحد هاری تلفن : 

 خدمات : پیگیری و انجام واکسیناسیون و درمان موارد حیوان گزیدگی

 :  DICمرکز 

دمات مشاوره ، روانشناسی ، متادون درمانی ، مهارت خیابان خیام روبروی نمایندگی ایران خودرو ، خدمات : خ

حمایتی )فردی  ، گروهی ، خانواده درمانی( غذاهای گرم ، توزیع سرنگ ، لباس ، کفش ، پتو متادون مراجعه 

 کننده به مرکز

 انجام واکسیناسیون سربازان :

 4آدرس  : چهارراه امیرکبیر مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره  

 انجام واکسیناسیون سربازان ، سرخجه ، پولیو تزریقی ، توأم خردسال هپاتیت بخدمات : 

 مرکز سل :

 3997254تلفن  :  43خیابان خیام غربی نرسیده به بابائیان ، جنب میراث فرهنگی مرکز شماره  

 خدمات :



  به سل/ تجویز دارو به صورت پروفیالکسی ، درمان بیماران مبتال PPDنمونه گیری خلط / انجام  

 

 1917251تلفن :  41مرکز بهداشتی شماره   1خیابان  9مرکز شماره قبل از ازدواج : شهرک کارمندان فاز 

 خدمات :

انجام آزمایشات قبل از ازدواج ، ارائه مشاوره به زوجین در خصوص پیشگیری از بارداری ، بلوغ ، بارداری ،  

 روز در هفته چهارشنبه( ، انجام واکسیناسیون نو عروسانسقط ، ارائه مشاوره ژنتیک توسط پزشک ژنتیک )یک 

 )بیماران مبتال به فنیل کتونوری( ، هایپوتیروئیدی PKUغرابالگری بیماران 

 بررسی طغیان : 

گزارش تلفنی مسمومیت های جمعی و سایر مواردی که به صورت گروهی اتفاق بیفتد از مراکز بهداشتی 

 ی خصوصی ، مراکز تجمعی و غیرهدرمانی ، بیمارستانها  ، مطب ها

 انجام نمونه برداری توسط تیم بررسی کننده مرکز بهداشت  -

 ارسال نمونه به آزمایشگاه و ارائه آموزشهای گروهی به افراد -

 

 صدور کارت المثنی واکسیناسیون ارجاعی از مراکز شهری و روستایی و کودکان تحت پوشش بهزیستی 

 1222223شهرستان زنجان واحد مبارزه با بیماریها تلفن : محل انجام : مرکز بهداشت 

 

نمونه برداری التور جهت مراجعین مبتال به اسهال در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، خانه های 

41بهداشت و ارسال نمونه به مرکز بهداشتی درمانی 



 نظام بیماریهافرم گزارش دهی تلفنی 

 ماه:                                                                                                                      پزشک محترم :      

براساس نظام مراقبت سندرمیک بیماریها در کشور ، در صورت مراجعه بیمار مظمون به موارد زیر موارد فوری 

 داده شود .بصورت تلفنی به واحد بیماریها اطالع 

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی موارد مظنون

 آدرس و تلفن

 نام و نام خانوادگی

 آدرس و تلفن

 نام و نام خانوادگی

 آدرس و تلفن

    * سرخک 4

    و سندرم سرخجه مادرزادی رخجهس*  9

    * دیفتری 3

    *سیاه سرفه  1

    * فلج شل حاد 5

    بروسلوز 2

    تیفوئید 7

    سل 8

    (لیشمانیا)جلدی یا احشایی 9

    کیست هیداتیک 42

    بورلیا یا ماالریا 44

    سیاه زخم 49

 

 : تلفن تماس1222223               گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها:* موارد گزارش تلفنی )فوری( 

 جهت بیماران سرپایی 32دیفتری در مرکز شماره  –سیاه سرفه  –سرخجه  –انجام نمونه گیری سرخک 



امام  –ولیعصر  –آنفلوانزا و سایر موارد بستری در بیمارستان های آیت اله موسوی  – AFP –انجام نمونه گیری مننژیت 

 حسین 

 که نهایتاً نمونه ها به آزمایشگاه های رفرنس در تهران ارسال می شود.



 


