
ردیف عنوان شاخص درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 کل جمعیت شهرستان 170170 172190

2 خانه هاي بهداشت فعال 100% 100%

3 خانه هاي بهداشت نیمه فعال ( پوشش با بهورز خانه بهداشت همجوار ) 0 0

4 خانه هاي بهداشت داراي ساختمان دولتی 99,18% 98,31%

5 درصد جمعیت ثبت نام نشده برنامه بیمه روستایی 0,9 1,56

6 مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی داراي اتوکالو 100% 100%

7 ECG مراکز بهداشتی درمانی داراي دستگاه 100% 100%

8 مراکز بهداشتی درمانی  شهري و روستایی داراي گلوکومتر 73,68 73,68

9 جمعیت تحت پوشش برنامه بیمه روستایی ثبت نام شده 99% 98%

10 تعد اد  مراکز داراي خدمات مامایی 19% 19%

11 تعداد مراجعین 270344 264049

12 بار مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی 1,89 2,1

13 تعداد سیاري انجام شده توسط پزشکان مراکز 3524 3832

14 تعداد سیاري انجام شده توسط ماماهاي مراکز 3987 4113

15 تعداد سیاري انجام شده توسط کاردانان مراکز 4598 4442

16 تعداد  آزمایشگاه هاي موجود 5 5

شاخص هاي واحد گسترش شبکه
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ردیف عنوان درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در سال 
89

1 تعداد کارگاه و بازآموزیهاي برگزار شده جهت بهورزان ، پزشکان ، کاردانان 373 490

2 تعداد جلسات شوراي بهداشت تشکیل شده 1154 1046

3 تعداد تراکت و پمفلت توزیع شده جهت واحد آموزش سالمت 41000 48300

4 تعداد کالسهاي آموزشی برگزار شده 14327 13339

5 تعداد نمایش گاههاي موجود 1 2

ردیف عنوان درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در سال 
89

1 تعداد معرفی متخلف 462 240

2 تعداد خانوارهاي داراي توالت بهداشتی استاندارد 20908 21626

3 تعداد نمونه میکروبی 1494 1474

4 تعداد نمونه برداري مواد غذایی 831 952

5 مواد غذایی معدوم شده 4830 3389

6 تعداد صدور کارت 2199 1966

7 تعداد نمونه شیمیایی 253 264

8 استفاده از خمیر گیر استیل د رنانوائیها 30% 93%

9 انجام بیش از 2500 مورد بازدید در گشت مشترك بهداشت محیط با دامپزشکی - تعزیرات آرد و نان  - بازرگانی و تعزیرات حکومتی

شاخصهاي عملکردي واحد آموزش سالمت  

شاخصهاي عملکردي واحد بهداشت محیط
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10

11

ردیف عنوان درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 تعداد کالس یا کارگاه برگزار شده براي رده هاي مختلف 1713 1440

2 تعدا افراد آموزش دیده 32190 19660

3 درصدمصرف نمک یددار تصفیه شده 98,6 99,1

4 درصداستفاده از روغن مایع 76 80

5 کودکان دچار رشد افقی 1,20% 0,75%

6 کودکان دچار رشد نزولی 0,60% 0,39%

ردیف عنوان درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 تعداد بیماران شناسایی شده مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت 13 11

2 تعداد بیماران شناسایی شده مبتال به سل ریوي اسمیر منفی 3 0

3 تعداد بیماران شناسایی شده مبتال به سل خارج ریوي 6 7

4 تعداد موارد مظنون به سرخک شناسایی شده 18 29

5 تعداد موارد حیوان گزیدگی مراقبت شده 671 712

6 تعداد موارد تب مالت شناسایی ومراقبت شده 212 156

7 تعداد نمونه خلط تهیه شده از موارد مشکوك به سل 2833 3912

8 تعداد الم خون محیطی تهیه شده از موارد مشکوك وتب  ولرز دار 1475 1096

9 تعداد نمونه هاي التوري تهیه شده از موارد مشکوك به وبا 162 365

10 تعداد نوزادان غربالگري شده 3186 3525

راه اندازي سامانه پیغام گیر شبانه  روزي بهداشت محیط با شماره 4229215

انجام بیش از 450 مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در کشیک نوروزي ( 89/12/1 لغایت 90/1/15 )

شاخصهاي عملکردي واحد تغذیه 

 شاخصهاي عملکردي واحد پیشگیري بیماریها
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11 درصد نمونه گیري به موقع (3-5 روزه) 96,3 89,6

12 تعداد افراد پره دیابتیک غربالگري شده 253 138

13 تعداد زوجهاي ارجاع شده براي انجام PNDمرحله اول 7 3

14 تعداد مراکز مراقبت و پیشگیري از هاري 4 4

15 حوادث ثبت شده در بیمارستان 826 396

16 تعداد بیماران مشکوك به سل _ 1417

17 تعداد  افراد واکسینه شده بر علیه آنفوالنزاي H1N1  (  گروه در معرض خطر ) _ 755

ردیف عنوان درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در سال 
89

1 درصد کارگاه شناسایی شده 100 99,85

2 درصد کارگاههاي تحت پوشش 97,7 98

3 درصد شاغلین شناسایی شده 98,3 99,93

4 درصد شاغلین معاینه شده 90,3 86,85

5 تعداد کشاورزان معاینه شده _ 5949

ردیف شاخصهاي بهداشتی درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 درصد زایمان دربیمارستان 99,89 99,93

2 درصدزایمان  زیر 18سال ( زایمان پر خطر ) 4,7 5,1

3 درصدزایمان باالي 35سال ( زایمان پر خطر ) 7,84 8,4

4 درصد LBW(متولدین کمتر از٢۵٠٠گرم) 5,07 5,1

5 درصد متولدین وزن نشده 0 0

6 درصد پوشش تنظیم خانواده 80,08 80

شاخص هاي بهداشت حرفه اي

شاخصهاي بهداشتی واحد سالمت خانواده 
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7 در صد مرگ و میر نوزادان 13 11,5

8 میزان مرگ و میر مادران باردار در صد هزار نفر 0 70

9 میزان مرگ زیر 5سال 6,72 7,7

                                                                                   

ردیف عنوان فعالیت درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 مدارس داراي پرونده بهداشتی ( شهري و روستایی ) 100 100

2 دانش آموزان واکسینه شده تؤام ( شهري و روستایی ) 100 100

3 انجام معاینات پدیکلوزیس دانش آموزان 32469 32753

4 تعداد دانش آموزان مبتال به پدیکلوزیس 86 57

ردیف عنوان شاخص درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 تعداد جلسات آموزشی برگزارشده براي بهورزان شاغل درشهرستان 90 93

2 ساعات آموزشی برگزارشده براي بهورزان شاغل درشهرستان 486 558

3 تعداد آزمونهاي برگزارشده براي بهورزان شاغل 40 43

4 صدور گواهی آموزشی براي بهورزان شاغل و کاردانان بهداشتی 600 30

5 تعداد بهورزان شاغل معرفی شده جهت ادامه تحصیل دررشته کارودانش 16 7

6 درصد بهورزانی که درآزمون جامع بازآموزي موفق به اخذ امتیازحدنصاب شده اند 98,1 98,12

7 تعداد بهورزان فارغ التحصیل ازمرکز 5 3

8 1500 ساعات آموزشی (نظري ) برگزارشده براي دانش آموزان بهورزي 0

عملکرد واحد بهداشت مدارس

شاخصهاي مرکز آموزش بهورزي
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9 بهبودکیفی تجهیزات خوابگاهها ي دانش آموزي ومرکزآموزش بهورزي 50% 50%

10 تعداد کارگاههاي برگزار شده براي کاردانان بهداشتی شاغل 4 5

11 ساعات آموزشی برگزارشده براي کاردانان شاغل درشهرستان 38 40

12 تعداد بازدیدهاي انجام شده از خانه هاي بهداشت آموزشی و غیر آموزشی 469 118

ردیف شاخص درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

1 تعداد بازدید از مطبها و موسسات پزشکی 
بخش خصوصی

115 116

2 تعداد  بازدید از درمانگاه و 
مراکز بهداشتی  درمانی

99 99

3 موارد پیگیري و  اصالح وضعیت بهداشتی مطبها 
و موسسات پزشکی

20 21

4 موارد جلوگیري از دخالت افراد 
غیر مجاز  در امور پزشکی

20 7

5
پیگیري و ارجاع تخلفات در زمینه 

فعالیتهاي پزشکی به
 کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی

11 12

ردیف شاخص درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در سال 
89

1 ترمیم دندانهاي پوسیده 1065 2213

2 فلوراید تراپی دندانهاي کودکان زیر 12 سال 1200 2204

3 کشیدن دندانهاي عفونی و غیر قابل نگهداري 9866 7216

4 پالپتومی 6 73

5 فیشور سیلنت تراپی دندانها 153 263

6 جرمگیري 83 265

شاخص درصد / میزان در سال 
88

درصد / میزان در 
سال89

شاخصهاي نظارت بر درمان

شاخصهاي عملکردي بهداشت دهان و دندان

شاخصهاي عملکردي فوریتهاي پزشکی
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1 تعداد پایگاه جاده اي 6 5

2 تعداد نیروي انسانی 47 62

3 تعداد آمبوالنس 13 10

4 تعداد بیسیم جهت ارتباطات رادیویی 15 20

5 در صد دارو و تجهیزات مصرفی مطابق با استاندارد 100 100

6 تعداد تابلوي راهنماي پایگاهها 25 25

7 تعداد اعزام داخل شهر ،  جاده اي ، بین بیمارستانی و... 2307 2320

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 تعداد پذیرش بیمار در طول سال     206017 نفر

جابجایی درمانگاه اورژانس جهت افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده و افزایش رضایتمندي و بهره وري

شاخص

خرید دستگاههاي جدید پزشکی ، شامل 4  دستگاه انکوباتور ، 8 دستگاه فتوتراپی ، 15 دستگاه مانیتورینگ قلبی دو دستگاه DC  شوك 

  CPR ماکت ،  ABG دستگاه ، NST خرید 8 دستگاه ساکشن متحرك ، 8 دستگاه اتو آنالیزور ، دستگاه

 دستگاه  EKG(5  دستگاه )یخچال بانک خون و سونیکیت

احداث محل جدید بانک ، داروخانه و انبار و اموال

انجام مرحله اول پارکینگ مراجعین

خریداري و نصب دستگاه امحاء زباله (  غیر سوز )

خریداري دستگاه کف شور جهت کاهش آلودگی

بهسازي تاسیسات بیمارستان شامل کانال کولر، تهویه و هواسازي ، تعویض رادیاتورها ، خرید پمپ طبقاتی

عملکرد بیمارستان امیر المومنین (ع ) 

جذب متخصص دوم جراحی عمومی

PRI راه اندازي تلفن سانترال و سیستم
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13 افزایش ویزیت بیماران در درمانگاههاي تخصصی از 15 بیمار به 20 بیمار در روز

Page 8 of 8
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

