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همذهِ:
پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ثب سٞجشی داٞیب٘ٔ ٝؼٕبس وجیش ا٘مالة حضشت أبْ خٕیٙی لذع ا٘ ...فؼ ٝاِضوی ٝدس ػبَ
 57ػّیشغٓ  ٕٝٞتالؿٟبی ثیٗ إِّّی ثشای حفظ  ٚثمبی سطیٓ ٌزؿت ٝث ٝػٛٙاٖ ػشفلّی ثشخؼت ٝدستبسیخ ػیبػی
وـٛس ٘ ٚمغ ٝػغفی دسس٘ٚذ ٔجبسصات ٔشدْ ایشاٖ ثٛد .ایٗ پیشٚصی ثذ ٖٚؿه ٔؼدض ٜای اِٟی ثٛد و ٝچـٓ أیذ
ٔظّٔٛبٖ ٔ ٚؼتضؼفبٖ خٟبٖ سا ث ٝخٛد خیش ٜوشد  ٚتبثیش ٌزاسی ػٕیمی ثش خٙجؾ ٞبی ٔشدٔی دس وـٛسٞبی
ٔختّف د٘یب داؿتٕٟٔ .تشیٗ سیـٞ ٝبی ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ سا ثبیذ دس استمالل دس ٕٝٞاثؼبد آٖ ٚآصادی ٞبی ٔلشح
لب٘٘ٛی  ٚجوَْسی اسالهی خؼتد ٛوشد ٚثشای تثجیت ٚتذأ ْٚؼتٕش ٞشچ ٝثیـتش آٖ ػشاصپب ٘ـٙبخت .ا٘مالة اػالٔی
ایشاٖ ثب دسٔ ٖٚبی ٝثیٙؾ تٛحیذی  ٚصیش ثٙبی غٙی فش ًٙٞایشا٘ی ثب خبٖ ثخـی سٞجشی فشصا٘ ٝا٘مالة ٘مؾ تبسیخی
خٛد سا دسوبِجذ صٔب٘ ٝدٔیذ ٔ ٚشدْ ث ٝػٛٙاٖ پذیذ آٚس٘ذٌبٖ ایٗ حٕبػ ٝػظیٓ تبسیخی ثبسٚسی آٖ سا ث٘ ٝظبس٘ ٜـؼتٝ
ا٘ذ .ایٙه و ٝچّٕٟیٗ ػبَ پیشٚصی ا٘مالة اػالٔیٕبٖ سا دس تحمك خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ خـٗ ٔیٍیشیٓ ،ایٗ
تدذیذ ٛٞیت دیٙی ّٔٚی خٛد سا ٔش ٖٛٞخٞ ٖٛضاساٖ ا٘ؼبٖ پبن  ٚ ٗٔٛٔٚؿٟذای ػضیضی ٞؼتیٓ و ٝدس عی ثیؾ
اص ٘یٓ لشٖ اص خشداد  42تب  22ثٚ 57 ٕٟٗدس عی  8ػبَ خ ًٙتحٕیّی ،خبٖ خٛد سا دس عجك اخالف ٟ٘بد٘ذ و ٝایٗ
٘ؼٕبت اِٟی سا ثبیؼتی ثٔ ٝثبثٔ ٝیشاث ٌشا٘جٟبی دیٙی ّٔٚی پبع ثذاسیٓ  ٚثشایٗ دِیشٔشداٖ ٚآصادٌبٖ افتخبس وٙیٓ
٘ٚؼُ ٞبی آیٙذ ٜسا ثب ایٗ ایثبسٌشیٟب  ٚخب٘جبصی ٞب پشٚسؽ داد ٚ ٜتشثیت وٙیٓ .ثشای ایٙدب٘ت ٔبیٔ ٝجبٞبت  ٚثؼی
افتخبس اػت و ٝث ٝػٛٙاٖ خبدٔی اص خبدٔبٖ ایٗ ٔشص  ٚث ْٛچ ُٟػبٍِی پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی  ٚاػتمشاس خٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ سا ٔحضش سٞجشٔؼظٓ ا٘مالة ػٕٛد خیٕٔ ٝیشاث ٔب٘ذٌبس أبْ خٕیٙی(س ٕٝٞ ٚ )ٜدِؼٛختٍبٖ ا٘مالة ٚ
خبدٔبٖ ػشك ٝػالٔت وـٛس  ٚاػتبٖ تجشیه  ٚتٟٙیت ٌفتٛٔ ٚ ٝفمیت ٞبی خیش ٜوٙٙذ ٜدس حٛصّٔ ٜی ػالٔت دس
عی ایٗ  40ػبَ ثخلٛف دس عی  4ػبَ اخیش سا ٌشأی ثذاسْ ٘ ٚتبیح استمبی ؿبخق ٞبی ػالٔتی دس عی ایٗ
چٟبسد ٝٞثخلٛف دسایٗ خغٔ ٝحش ْٚاص ٔی ٟٗسا ثٔ ٝشدْ خٛة  ٚؿشافتٕٙذ اػتبٖ تمذیٓ ٕ٘بیٓ.
فشص٘ذاٖ ایٗ ػشصٔیٗ ٕٞضٔبٖ ثب ػتیض ٕٝٞخب٘ج ٝثب ثذخٛاٞبٖ ٟٔبخٓ دس ٔشصٞبی غشثی  ٚؿٕبِغشثی وـٛس ثب دؿٕٗ تب
ثٗ د٘ذاٖ ٔؼّح ٔٛسد حٕبیت وـٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ دس عی  4د ٝٞو ٝأشٚص٘ ٜیض ثب تٕبْ تٛاٖ دسكذد ٔحذٚدیت
التذاس  ٚػظٕت ٔشدْ ایشاٖ ثشآٔذ ٜا٘ذ  ،دسػٍٙشی دیٍش ث ٝخّك حٕبػ ٝػظیٓ دیٍشی پشداختٙذ و ٝپغ اص ػبِٟبی
ٔتٕبدی ٛٙٞص ٛٔ ٓٞسد اؿتیبق  ٚحؼشت وـٛسٞبی ٔختّف دسحبَ تٛػؼ ٝاػت .أشٚص 40 ٜػبَ ثؼذ اص پیشٚصی
ا٘مالة  ٚاػتمشاس خٕٟٛسی اػالٔی ایشأٖ ،شدْ ایشاٖ اػالٔی ثذ ٖٚتجؼیض  ٚوٕتشیٗ ٘بػذاِتی ث ٝثبالتشیٗ ػغح
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أیذ ص٘ذٌی  ٓٞ ٚتشاص ثب وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٝدػت پیذا وشد ٜا٘ذ  ٚثب تبٔیٗ سفب ٜالتلبدی ٘یض ایٗ فشآیٙذ تىٕیُ
خٛاٞذ ؿذ  ٕٝٞ ٚآحبد خبٔؼ ٝثب ثبالتشیٗ ػغح ػالٔ ت  ٚخٛة ثٛدٖ دس خذٔت تٛػؼ ٕٝٞ ٝخب٘ج ٝوـٛس ٔ ٚشدْ لشاس
خٛاٞذ ٌشفت ٚ ٚسق صسیٗ دیٍشی ثش ٔٛفمیت ٞبی وـٛسٔبٖ افضٚد ٜخٛاٞذ ؿذ.
٘ظبْ ٔذسٖ ػالٔت أشٚصی دس ػیش تىبّٔی یىلذ ػبِ ٝخٛد ،دس ػبَ  1978دس لبِت ثیب٘ی ٝإِٓب آتب  " ٚثٟذاؿت
ثشای  " ٕٝٞثؼٛٙاٖ یه آسٔبٖ خٟب٘ی ٔغشح ؿذ ٔ ٚشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اِٚی (PHC) ٝسا ثؼتش اخشایی ایٗ ٟٔٓ
اػالْ ٕ٘ٛد .ایٗ ثیب٘ی ٝسیـ ٝدس تدشثیبت ٕٟٔی دس ػشك ٝخٟب٘ی داؿت  ٚیىی اص ایٗ تدشثیبت دس اسٔٚیٕٞ(ٝضٔبٖ ثب
اخشای چٙذیٗ عشح دساللی ٘مبط وـٛس) ٚدس ػبَ  1356ث ٝدػت آٔذ ٜثٛد  ٚث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی اخشایی ٔٛفك ثٝ
خبٔؼ ٝخٟب٘ی ٔؼشفی ٌشدیذ .ػّیشغٓ ٔؼشفی ػبختبس ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝثٟذاؿتی دسایٗ عشح تٛػظ دا٘ـٕٙذاٖ ٚ
ٔحممیٗ وـٛس  ٚتبییذ آٖ تٛػظ وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت ،تلٛیت  ٚاخشای آٖ پغ اص پیشٚصی ا٘مالة
اػالٔی ایشاٖ دس ػبَ  1358ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ّٔی ٔشالجت ثٟذاؿتی اِٚی ٝایشاٖ ثشٌضیذٚ ٜدس ػبَ  1363دسدػتٛس
وبس لشاس ٌشفت  ٚثؼذ اص تلٛیت دس ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ػّیشغٓ تٍٙٙبٞب ؿذیذ التلبدی  ٚاختٕبػی ٔ ٚحذٚدیت
ؿذیذ ٔٙبثغ ٔبِی ٕٞ ٚضٔب٘ی ٔذیشیت خ ًٙثب تٕبٔی ٞضیٞ ٝٙبی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبِی ٔٛسد اٞتٕبْ دِٚت لشاس ٌشفت ٚ
أشٚص دس چ  ُٟػبٍِی پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی  ٚتِٛذ ٘ظبْ ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝثٟذاؿتی٘ ،ظبْ ػالٔت دس اٚج ثبِٙذٌی
لشاس ٌشفت ٚ ٝپبػخٍٛی ٘یبصٞبی ٔختّف ٔشدْ دس٘ضدیىتشیٗ ٔحُ ػى٘ٛت آ٘بٖ  ،ثذ ٖٚتجؼیض ٞ ٚضی ٝٙدسساػتبی
تبٔیٗ  ٚاستمبی ػالٔت آحبد خبٔؼ ٝتالؽ ٔی وٙذ.
ٞشچٙذ دس عی  40ػبَ  ٕٝٞوـٛسٞبی خٟبٖ دسصٔی ٝٙػالٔت پیـشفت ٞبیی داؿت ٝا٘ذ ِٚی پیـشفت ایشاٖ اػالٔی
دس حٛص ٜػالٔت چـٍٕیش  ٚخیش ٜوٙٙذ ٜثٛد ٜاػت .ایٙى ٝدس ٔذتی ٔحذٚد ٕٞضٔبٖ ثب ٕٟٔتشیٗ خ ًٙوالػیه د٘یب
وٞ ٝضیٞ ٝٙبی ثؼیبس صیبدی سا ثشٔٙبثغ ػٕٔٛی تحٕیُ ٔی وشد  ٚتحشیٓ ٞبی ظبِٕب٘ ٝوـٛسٞبی ثضسي ٕٞضٔبٖ ثب
ایٗ تٟبخٓ ٌؼتشد ، ٜوـٛستٛا٘ؼت ؿبخق ٞبی ػالٔتی سا یىی پغ اص دیٍشی دسثبالتشیٗ حذ ٕٔىٗ ثذػت آٚسد ٚ
دسػشكٛ٘ ٝآٚسی ٞبی ػشك ٝػالٔت ػشآٔذ وـٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝخٟبٖ ٌشدد  ٚدس اوثشیت ٔغّك ؿبخق ٞب اص
وـٛسٞبی ثب ٔٙبثغ ػظیٓ ٔبِی  ٚثٟشٙٔ ٜذی اص تٕبْ تىِٛٛٙطی ٞبی سٚص د٘یب ٚتحت اِحٕبیٍی لذست ٞبی ثضسي ِٚی
ثب فمش ا٘ذیـ ٝپیـی ٌیشد (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ؿبخق أیذ ص٘ذٌی دس عی ٘یٓ لشٖ ث ٝدٚثشاثش سػیذ ،ٜو ٝافضایؾ فمظ
چٙذ ٔب ٜآٖ دس عی چٙذ ػبَ أىبٖ پزیشاػت)  ٚاص وـٛسٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ پیـشٚتشیٗ وـٛسخٟبٖ دس اخشای ؿبخق
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ٞبی خٟب٘ی پیـٍیشی  ٚوٙتشَ ثیٕبسیٟبی غیشٚاٌیش تمذیش ٌشدد  ٚایٗ ٛٔ ،ٕٝٞفمیت ٞبی ٔٙحلش ث ٝفشدی لّٕذاد
ٔی ؿٛد وٛٔ ٝسد حؼشت دیٍشاٖ ٚالغ ٌشدیذ ٜاػت.
ایٗ ٔدٕٛػ ٝاسصؿٕٙذ و ٝتٛػظ ٕٞىبساٖ ػضیضْ دس حٛصٔ ٜؼب٘ٚت أٛس ثٟذاؿتی خٕغ آٚسی ٌشدیذ ، ٜدس پی تجییٗ
آٔبسٞبی لبثُ حل َٛدس اػٕبق  40ػبَ ٌزؿت٘ ٝظبْ ػالٔت ٔٚؼشفی عشح ٞبی اخشایی ٛ٘ ٚآٚسی ٞبی ا٘دبْ ٌشفتٝ
دس ساػتبی تؼٟیُ دػتشػی ػبدال٘ ،ٝپٛؿؾ خذٔبت خبٔغ ٍٕٞب٘ی ػالٔت  ٚثٟجٛد ویفیت خذٔبت ثخلٛف
دسدٚس ٜتح٘ َٛظبْ ػالٔت اػت و٘ ٝـب٘ذٙٞذٔ ٜدبٞذات صایذاِٛكف ٔ ٚؼتٕش ٘ظبْ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثشای
استمبی ػالٔت ٍٕٞب٘ی  ٚپیـتبصی دس ٔٙغمٛٔ ٝسد اؿبس ٜدسػٙذ چـٓ ا٘ذاص ٔیجبؿذ و ٝأیذٚاسْ ٔٛسد اػتفبدٜ
كبحجٙظشاٖ  ٚا٘ذیـٕٙذاٖ لشاس ٌیشد.

دکتش آلاصادُ
سئیس داًطگاُ ػلَم پضضکی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی
آرستایجاى غشتی
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خالصِ ٍضؼیت سالهت کطَس)7933 -25(7
خالصِ هْوتشیي ضاخص ّای حیاتی ٍ سالهتی دس سطح کطَس ٍ استاى آرستایجاى غشتی دس سالْای هختلف ٍلثل اص پیشٍصی
اًمالب اسالهی ایشاى تِ ضشح صیش تَدُ است.
سیوای جوؼیت ٍ هشگ
-

خوؼیت کـَسً 28728000 ،فش  ،تا 43دسكذ ؿْشًـیٌی( .ػال )1350

-

هیضاى سؿذ خوؼیت دس کـَس  3دسكذ

 هیاًگیي تؼذ خاًَاس  5/2دس هٌاعك ؿْشی (ً 5/1فش دسهٌاعك سٍػتایی)-

هیضاى هَالیذ دسهٌاعك ؿْشی  37دسّضاس ٍ هٌاعك سٍػتایی  41/7دس ّضاس خوؼیت

-

هیضاى هشگ دسهٌاعك ؿْشی  13/4دس ّضاس ٍ دس هٌاعك سٍػتایی  10/5دس ّضاس

-

هیضاى هشگ اعفال دسهٌاعك ؿْشی  103دس ّضاس تَلذ صًذُ ٍ دس هٌاعك سٍػتایی  131دس ّضاس تَلذ صًذُ

-

هشگ کَدکاى کوتش اص  5ػال دس تْشاى  43دسكذ ٍ دس هـْذ  47دسكذ اص کل هشگ ّا سا ؿاهل هیـذ.

-

اهیذ صًذگی دس ػال  1345تشای هشداى  ٍ 47/11تشای صًاى  47/5تَدً( .ـشیِ  309هشکض آهاس ایشاى ػال
1351هشتَط تِ آهاس ػال )1350دس ّواى ػال ایي ؿاخق دس کـَسّای پیـشفتِ  69-71ػال تَدُ اػت.

-

هیضاى تا ػَادی دسهٌاعك ؿْشی  55دسكذ (هشداى  66دسكذ ٍصًاى 44دسكذ) ٍدسهٌاعك سٍػتایی 20
دسكذ ( 32دسكذ هشداى ٍ  8دسكذ صًاى) تَد .دس ػغح کـَس تِ عَس کلی  36دسكذ افشاد  6ػال تِ تاال
اص ًؼوت ػَاد تشخَسداس تَدًذ کِ ایي ًؼثت دس هشداى  47دسكذ ٍ دس صًاى  24دسكذ تَد.

-

تشاػاع عشح تحمیماتی تشسػی هیضاى ٍ ػلل هشگ دس  7ؿْش تْشاى ،سضائیِ ،کشهاًـاُ ،ؿیشاص،
کشهاى،هـْذ ٍ اكفْاى،هیضاى هشگ کَدکاى صیش  5ػال دس تْشاى  43دسكذ هشگ ٍهیش ػوَهی تَد.
دستشسی تِ خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی

تا ایٌکِ ػشاًِ ّضیٌِ ػالهت  1500سیال ( 20تشاتش هتَػظ هخاسج تٌذسػتی ػشاًِ کـَسّای دس حال سؿذ) تَد20 ،
هیلیَى هشدم سٍػتایی اص خذهات ػشپایی تؼیاس ػغحی ٍ هتٌاٍب دس لالة ّضاس ٍ اًذی دسهاًگاُ خذا اص یکذیگش ٍ
1

مفاد مندرج در این مجموعه مربوط به سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران از:
 -1کتاب " راهی نو برای تندرستی ،گزارش هیات بررسی مسائل بهداشتی و درمانی کشور(مجلدات اول تا سوم)"
 -2آمار نامه استان آذربایجان غربی  / 1351مرکز آمار ایران ( سازمان برنامه و بودجه)
 -3خالصه ای از عملکرد مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی  / 1311سازمان منطقه ای بهداشت و درمان اقتباس شده است.
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غالثاً غیشهدْض تشخَس داس تَدًذٍ ،ضغ عَسی تَد کِ دس تیـتش هٌاعك کـَس تخلَف سٍػتایی ،اسٍپای لثل اص
پاػتَس سا دس رّي تذاػی هی کشد .تشاػاع گضاسؽ ّای هکتَب هٌتـشُ دسػال  1354تیؾ اص  60دسكذ هشدم
سٍػتاًـیي کـَس تِ خذهات ػشپایی ٍ ػغحی هزکَس ًیض دػتشػی ًذاؿتٌذ ٍ دسكذ لاتل تَخْی اص خوؼیت
فمیش ؿْشی تِ حذالل هشالثت ّا ٍ خذهات تٌذسػتی دػتشػی ًذاؿتٌذ .دسهماتل  90دسكذ پضؿکاى تِ ؿْشّا
تَیظُ پایتخت سٍی آٍسدُ تَدًذ ٍ دسایي گضاسؽ تلشیح ؿذُ تَد کِ پضؿکاى کـَس تشای کاس ٍ خذهت دسؿشایظ
هـکل آهادگی ًذاؿتٌذ .تغَس خالكِ هیتَاى ًتیدِ گیشی کشد کِ دس ػال ّای هزکَس اکثشیت هشدم تِ اهکاًات
تالمَُ پضؿکی دػتشػی ًذاؿتٌذ ٍ لضٍم اسائِ خذهات اٍلیِ تٌذسػی تشای ّوگاى دس ّوِ خا ضشٍسی هی ًوَد.
-

تؼذاد کل دسهاًگاُ ّای کـَس تا ٍاتؼتگی ّای هختلف دٍلتی ٍ خلَكی ٍ 2769احذ تَدُ کِ  55دسكذ
دسهٌاعك سٍػتایی ٍ  45دسكذ دس هٌاعك ؿْشی فؼالیت هی کشدًذ .دس اکثش ایي دسهاًگاّْا تدْیضات ٍ
ٍػایل الصم آصهایـگاّی ٍ پشتَؿٌاػی ٍ آهثَالًغ هَخَد ًثَد.

-

تؼذد تخت تؼتشی تیواسػتاًی دسػال  1346دس ػغح کـَس 24000 ،تَدُ کِ دسػال  1351تِ 40071
تخت افضایؾ یافت ٍ دس ایي ػال ػشاًِ تخت تِ خوؼیت یک تِ ً 775فش تشآٍسد ؿذُ تَد .تؼذاد تیوِ
ؿذگاى تشاػاع آهاس ٍصاست کاس ٍ اهَساختواػی دسػال  1351تیؾ اص ّ 950ضاس ًفش تَدُ اػت.
خالصِ اطالػات خذهات تْذاضتی دسهاًی سشپایی ٍ تستشی دس کطَس – 7921
هشاجؼِ سشپایی ( هشاجؼِ

کطَس ( سال)

ایشاى ( اسٍهیِ)1350 -

ٍیضیت دس هٌضل ( تاس)

سشاًِ ّش فشد)
*

خذهات تستشی تِ اصای
ً 7111فش جوؼیت

1.1

-

19

آلواى فذسال()1964

9.2

0.9

129

چکؼلَاکی ()1964

10.2

0.5

161.5

ػٌگال()1964

2.36

-

20

تاًضاًیا()1964

2.6

-

24

ؿَسٍی()1964

9.8

؟

198

* کال ً 25585فش دس عَل ػال  1350دس آرستایداى غشتی تؼتشی ؿذُ تَدًذ.
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خالصِ اطالػات آهاسی پضضکاى ٍ دًذاًپضضکاى کطَس دس سالْای 7921 -7925
سال
هحل

7921

7925

7927

پضؿک دًذاًپضؿک پضؿک دًذاًپضؿک پضؿک دًذاًپضؿک
کل کطَس

8724

1242

1347

9535

10285

1489

پضؿک هتخلق
3538

سیوای اتتال تِ تیواسیْا
ّشچٌذ الذاهات هٌؼدن ٍ هذٍى دس خلَف هثاسصُ تا تیواسیْای ٍاگیش اص خولِ هثاسصُ تا هاالسیا اص ػال ٍ 1300
تشًاهِ سیـِ کٌی هاالسیا اص  ٍ 1336ایوٌؼاصی تش ػلیِ دیفتشی – کضاص ٍ ػیاُ ػشفِ اص ػال  1337تِ ػٌَاى اٍلیي
تشًاهِ ّای تْذاؿتی کـَس ؿشٍع ؿذُ تَدٍ ،لی هذیشیت ایي تیواسیْا اص خولِ هاالسیا ،آتلِ ،ػیفلیغ ،ػل ٍ
خزام تلَست ػوَدی ػاصهاًذّی هی ؿذًذ .تِ ػثاست دیگش کلیِ تشًاهِ ّای هثاسصُ تا تیواسیْای ٍاگیش اص عشیك
ؿْشػتاى پیگیشی هی ؿذ ٍ کاسکٌاى تْذاؿتی دس ػغح ؿْش ٍ سٍػتا حضَس ًذاؿتٌذ.
دس صهیٌِ تَصیغ ٍ ؿیَع اًَاع تیواسیْا دسهٌاعك هختلف کـَس تا لثل اص ػال  1342آهاسگیشی دلیك اًدام ًوی
گشفت ٍ اص آى پغ ًیض آهاسّای خوغ آٍسی ؿذُ اص ضَاتظ ػلوی الصم تشخَسداس ًثَدُ اػت .تشاػاع هٌذسخات
ًـشیِ ٍ 178صاست تْذاسی ٍلت اص  30هیلیَى خوؼیت کـَسً 3658000 ،فش( )%12تِ یکی اص ًَ 150ع تیواسی
(ػوذتاً ػفًَی) هثتال تَدًذ .تیواسی ّای دػتگاُ تٌفؼی  30دسكذ ٍ تیواسی ّای اًگلی ٍ ػفًَی  28دسكذ ٍ
تیواسی ّای غذد ٍ هتاتَلیک ( اص خولِ دیاتت)  6دسكذ اص کل تیواسی ّای ثثت ؿذُ سا تـکیل هی دادًذ .تیواسی
ّای لاتل پیـگیشی تا ٍاکؼي  35دسكذ کل هشاخؼیي تِ دسهاًگاُ ّا سا تـکیل هی داد.
 10تا اص هْوتشیي تیواسیْا ػثاست تَدًذاص :آًفلَاًضا -اػْال ّا  -کوثَد ٍیتاهیي ٍ ػایش کوثَدّای تغزیِ ای – کن
خًَی ّا – تیواسیْای التْاتی چـن – ػفًَت ّای حاد تٌفؼی -ػایش تیواسیْای سٍدُ ای اًگلی – تَسم لَصُ ّا –
تشًٍـیت -آهفیضم -آػن  -هخولک ٍ گلَدسدّای اػتشپتَکَکی
دس گضاسؿی کِ دسهدلِ تْذاؿت ایشاى ػال اٍل صهؼتاى  1351دسج ؿذُ آهذُ اػت 35 :دسكذ اص هشاخؼیي تِ
دسهاًگاُ ّای کـَس سا تیواساًی تـکیل هیذٌّذ کِ لاتل پیـگیشی ّؼتٌذ اص خولِ ػیاُ ػشفِ – دیفتشی -کضاص-
حلثِ -فلح اعفال -اػْال ٍ ػشخک
هغالؼات دس  3تیواسػتاى تْشاى ًـاى داد کِ  5-31دسكذ اص تؼتشی ؿذگاى هثتال تِ ػَء تغزیِ تَدُ ٍ فشاٍاًی
ًؼثی هشگ دس هیاى ایي افشاد 20-38 ،دسكذ تَدُ اػت .دسایي هغالؼِ تشآٍسد ؿذُ اػت کِ  27دسكذ خوؼیت
کـَس دچاس کوثَد کالشی ّؼتٌذ.
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تَصیغ تیواسی ّا تشحسة  71گشٍُ تیواسی دس سطح کطَس  -سال 7921
هَاسد تیواسی

دسكذ

گشٍّْای تیواسی

سدیف
1

تیواسیْای ػفًَی ٍ اًگلی

1/025/675

28/03

2

ػشعاى ّا ٍ ػایش تَهَسّا

2/473

0/06

3

تیواسیْای غذد داخلی ٍ هتاتَلیک ٍ تغزیِ

240/899

6/58

4

تیواسیْای خَى ٍ اػضای خًَؼاص

192/839

5/27

5

ًاساحتی ّای سٍاًی

67/778

1/85

6

تیواسیْای دػتگاُ اػلاب ٍ اػضاء حؼی

280/631

7/66

7

تیواسیْای دػتگاُ گشدؽ خَى

122/288

3/34

8

تیواسیْای دػتگاُ تٌفؼی

1/082/932

29/59

9

تیواسیْای دػتگاُ گَاسؿی

254/842

6/96

10

تیواسیْای دػتگاُ تٌاػلی ٍ ادساس

48/279

1/31

11

تیواسیْای ًاؿی اص صایواى ٍ ػَاسم حاهلگی

50/488

1/37

12

تیواسیْای پَػت ٍ ًؼَج صیشخلذی

129/449

4/90

13

تیواسیْای دػتگاُ ػضالًی اػتخَاًی ٍ تافت ّوثٌذ

104/129

2/84

14

ًاٌّداسیْای هادسصادی

1/592

0/04

15

ػایش ػلل ٍ تیواسیْای لثل اص صایواى ٍ ًَصاداى

1/422

0/03

16

کَْلت ٍ ػالئن ٍ حاالت تذتؼشیف ؿذُ

22/643

0/61

17

ػَاًح ٍ هؼوَهیت ّا ٍ خَدکـی ّا

39/800

1/08

3/657/650

100

خوغ کل
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سًٍذ ضاخص ّای سالهت دس استاى آرستایجاى غشتی دسطی  21سال اخیش
طشح تحمیماتی ًحَُ تَسؼِ خذهات پضضکی ٍ تْذاضتی دس ایشاى7921 -
ًظام سالهت کطَسهاى لذهت صیادی ًذاسد ٍ دس اٍاخش دٍسُ لاجاس تا تطکیل ّیاتی تَسط دکتش تَلَصاى تا هحذٍدُ اسائِ خذهات
تْذاضتی تِ کاسکٌاى ضشکت ًفت ایشاى ٍ اًگلیس ٍ پلیس ٍ افسشاى استص ضکل هیگیشد ٍ دس  2031ضوسی دس لالة ٍصاست صحیِ
ٍ اهَس خیشیِ ٍ دس سال  2013دس لاه ت ٍصاست تْذاسی دس ػشصِ اجتواع ظاّش گطت .اص سالْای اخش دِّ چْل ضوسی طشحْای
هتؼذدی دس هٌاطك ٍ ضْشّای هختلف کطَس اص جولِ :طشح تشتیت تْذاس (هطْذ) ،طشح سپاُ تْذاضت ،طشح تشتیت تْذاس
سٍستا(کَاس ضیشاص ٍ ضویشاى) ،طشح سلسلِ(الطتش لشستاى) ٍ طشح تحمیماتی" ًحَُ تَسؼِ خذهات پضضکی ٍ تْذاضتی دس ایشاى" تا
هطاسکت ساصهاى جْاًی تْذاضت ،داًطکذُ تْذاضت داًطگاُ تْشاى ٍ ٍصاست تْذاسی دس اسٍهیِ تِ هَسد اجشا گزاضتِ ضذ کِ
طشح اجشایی اسٍهیِ تِ ػٌَاى طشح سضائیِ 1هؼشٍف ضذ .ایي طشح دس سال  2030تصَیة ٍ دس اسٍهیِ تِ هَسد اجشا گزاضتِ ضذ ٍ
پس اص پیشٍصی اًمالب اسالهی ایشاى تِ ػٌَاى ضیَُ اصلی گستشش خذهات تْذاضتی دسهاًی هَسد تاییذ لشاس گشفت ٍ دس سالْای
اٍلیِ پس اص پیشٍصی اًمالب اسالهی ایشاى گشٍُ تشسسی تشًاهِ ّا ٍ تطکیالت ضَسای تشسسی تشًاهِ ّای ٍصاست تْذاسی ٍ
تْضیستی ایي سٍیکشد سا تِ ػٌَاى الگَی کاسی دس اسدیثْطت  2033اسائِ ًوَد .ػلیشغن تذاٍم جٌگ تحویلی ػشاق ػلیِ کطَسهاى
 ،کاس تذٍیي ضَاتط ٍ ٍظایف تا حضَس اػضای ضَسای هؼاًٍاى ٍصاستی تا جذیت دًثال ضذ ٍ حتی تا تیواسی هشحَم ضادسٍاى
دکتش پیلِ سٍدی جلسات دس هٌضل ایطاى پیگیشی گشدیذ .کاس دستیاتی تِ اطالػات هحیطی ضْشستاى ّای کطَس تا فشاخَاًی
کاسضٌاساى استاًی تا جذیت دًثال ٍ ًتایج ،هستٌذ ساصی ٍ جوغ تٌذی هیطذ کِ تا خشداد هاُ  2030تِ دساصا کطیذ .دس سال 2030
ٍپس اص طی هشاحل اداسی ٍ تا تکویل تین اجشایی  ،صهیٌِ جذی اجشای طشح ضثکِ ّن فشاّن گطت .اػضای ایي تین کاسضٌاسی ٍ
اجشایی سِ ًفش اص ًاهذاساى ػشصِ سالهت کطَس دکتش حسیي هلک افضلی ،هشحَم دکتش کاهل ضادپَس ٍ هشحَم دکتش سیشٍس پیلِ
سٍدی تَدًذ کِ تا صهاى تکویل ضثکِ ٍ فؼال ضذى خاًِ ّای تْذاضت ٍ چشخِ کاهل خذهاتی-هذیشیتی ًظام هشالثت ّای اٍلیِ
تْذاضتی سشاص پا ًطٌاختٌذ ٍ هطتالاًِ ٍ هطفماًِ ایي ضثکِ سا ساختٌذ ٍ پشداختٌذ .ضثکِ تْذاضتی دسهاًی کطَس دس طی  03سال
گزضتِ تا ایجاد دستشسی تشای هشدم کطَس ،خذهات تْذاضتی گستشدُ ای سا اسائِ ًوَد .دس حال حاضش ٍ دس سایِ خذهات ًظام
هشالثت ّای اٍلیِ تْذاضتی) (PHCتیواسیْای ػفًَی ػوذُ اص سطح کطَس سخت تشتستِ  ،پَضص ٍاکسي ّای هلی تِ 233دسصذ
سسیذُ ،صایواى غیش ایوي تِ تؼذاد اًگطت ضواسی کاّص یافتِ ،پَضص خذهات سالهت تاسٍسی تِ تاالتشیي حذ افضایص ٍ هیضاى
هشگ ضیشخَاساى اص 203تِ کوتشاص  23دس ّضاس تَلذ صًذُ کاّص یافتِ است.

2

تشاػاع ًتایح اػتخشاخی اص عشح تحمیماتی " ًحَُ تَػؼِ خذهات پضؿکی ٍ تْذاؿتی دس ایشاى" ٍضؼیت ؿاخق ّای تْذاؿتی ٍ دسهاًی هٌاػة ًثَد ٍ ػلل ػوذُ آى

هـکالت دػتشػی تِ هشاکض دسهاًی ،کوثَد پضؿک ،ػَاهل التلادی ٍ اختواػیً ،اسػایی ػغَح دسآهذ ٍ دس دسخِ اٍل کوثَد تخت ّای لاتل اػتفادُ تَدُ ٍ یادآٍسی ؿذُ
اػت کِ ٍضغ هشدم آرستایداى غشتی اص هتَػظ هٌاعك دیگش کـَس تذتش ًیؼتً .تایح کلی ایي هغالؼِ کِ دس ایي تخؾ دسج ؿذُ اػت اص کتاب" تدشتِ ایشاى دس هشالثت
ّای اٍلیِ تْذاؿتی ًَؿتِ هَسیغ کیٌگ تا تشخوِ دکتش گل هحوذی ٍ دکتش پاؿاپَس(اًتـاسات تکَیي  )1379هیثاؿذ.

8

دستاٍسد ّای ػشصِ سالهت استاى آرستایجاى غشتی دس چْلویي سال پیشٍصی اًمالب اسالهی

اطالػات پایِ
 خوؼیت اػتاى آرستایداى غشتی تالغ تش ً 1320000فش ،تا تیؾ اص  75دسكذ خوؼیت سٍػتایی(ػال )1350
 هدوَع آتادی ّای(اص خولِ هٌاعك سٍػتایی) اػتاى  3301تَدُ ٍ ً 960890فش خوؼیت داؿت(ػال )1355
 ؿْشػتاى ّای اػتاى ؿاهل اسٍهیِ – پیشاًـْش -ػشدؿت – -ػلواع -خَی -هاکَ – هیاًذٍآب -هْاتاد-
ًمذُ
 هیضاى هَالیذ ٍ هشگ دس اػتاى تِ ؿشح صیش :
ػٌَاى

هٌاطك ضْشی

هٌاطك سٍستایی

هَالیذ

 37دس ّضاس

 41.7دس ّضاس

فَت

 13.4دس ّضاس

 10.5دس ّضاس

فَت اعفال

 103دس ّضاس هَالیذ

 131دس ّضاس هَالیذ

 هیضاى کل اصدٍاج دس ػال  9518 ، 1355هَسد ،کِ  5569هَسد دس هٌاعك ؿْشی ٍ  3949هَسد دس
هٌاعك سٍػتایی تَد.
 هیضاى کل عالق دس ػال  921 ،1355هَسد ثثت گشدیذُ کِ  512هَسد دس هٌاعك ؿْشی ٍ  209هَسد دس
هٌاعك سٍػتایی تَد.
 دس ػال  1355هیضاى تاػَادی(خَاًذى ٍ ًَؿتي) کل اػتاى  38دسكذ ٍ ایي ؿاخق دس هٌاعك ؿْشی
 60دسكذ تَد.
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ًتایج تذست آهذُ اص هطالؼِ هٌطمِ چٌمشالَ (پشٍطُ آرستایجاى غشتی) – 7931/7921
ػٌَاى ضاخص

فشاٍاًی(دسصذ)7921-

فشاٍاًی(دسصذ)7931-

هیضاى هشگ کَدکاى صیش  5ػال 13.7 :
هیضاى هشگ ٍهیش ؿیشخَاس
(دس ّضاس تَلذ صًذُ)

هیضاى هشگ کَدکاى صیش یکؼال 11.1 :

130

هیضاى هشگ ًَصاداى 8.2 :
هیضاى هشگ کَدکاى  1-59هاِّ 4.9 :

هیضاى خام تَلذ

42

19.7

هیضاى هشگ خام

10/5

4.5

هیضاى سؿذ عثیؼی خوؼیت

3/2

1.6

پَؿؾ کَدکاى کن ػي

%1

پَؿؾ هشالثت کَدکاى صیش  5ػال % 83.9 :

ػشاًِ هشاخؼِ کَدکاى کن ػي

3/3

تؼذاد هتَػظ هشالثت کَدکاى صیش یکؼال  8 :تاس

پَؿؾ تٌظین خاًَادُ

%5

پَؿؾ تشًاهِ تاسٍسی ػالن تشای صًاى پشخغش سٍػتایی %83 :

پَؿؾ هشالثت دٍساى تاسداسی

%1

% 95.7

هتَػظ هشاخؼِ ػشاًِ دٍساى تاسداسی

-

 8تاس

هتَػظ هشالثت دسهاًی ػاالًِ (ػشاًِ)

1

تاس هشاخؼِ تِ پضؿک 2.26 :

%20

% 99.26

%1

% 86.03

دسكذ خاًَاس سٍػتایی داسای آب
تْذاؿتی
دسكذ خاًَاس داسای تَالت تْذاؿتی
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دستشسی همایسِ ای تِ خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی
پَضص خذهات دسهاًی ( تخت تستشی) استاى آرستایجاى غشتی 7921/7931
سال 7921
ًام

تؼذاد

سال 7931
تؼذاد پضضک

ًام

تؼذاد

تؼذاد پضضک

ضْشستاى

تخت

ػوَهی

هتخصص

دًذاًپضضک

ضْشستاى

تخت

ػوَهی

هتخصص

دًذاًپضضک

اسٍهیِ

456

66

47

23

اسٍهیِ

2231

547

572

309

اضٌَیِ

71

21

14

8

تَکاى

274

52

56

32

پلذضت

38

13

5

4

پیشاًطْش

0

3

0

1

پیشاًطْش

107

27

25

14

تکاب

103

25

19

8

چالذساى

45

13

6

2

چایپاسُ

57

15

14

4

خَی

250

27

10

3

خَی

567

86

131

50

سشدضت

50

3

0

1

سشدضت

133

27

22

12

سلواس

50

11

0

2

سلواس

187

57

49

27

ضاّیي دط

114

25

15

12

ضَط

33

13

7

6

هاکَ

75

18

3

1

هاکَ

166

23

40

18

هْاتاد

114

23

6

4

هْاتاد

301

58

102

30

هیاًذٍآب

150

27

4

1

هیاًذٍآب

316

76

90

34

ًمذُ

50

9

3

2

ًمذُ

181

41

59

17

استاى

1195

187

73

38

استاى

4618

1119

1226

587

دس  8ؿْشػتاًی کِ تا ػال  1357تحت پَؿؾ ؿْشػتاى ّای دیگش تَدًذ ،تخت ّای تیواسػتاًی دس كَست ٍخَد دس
هدوَػِ ؿْشػتاى صیشتظ آى هحاػثِ ؿذُ اػت.
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آهاس پضضکاى ٍ دًذاًپضضکاى آرستایجاى غشتی 7921 ٍ 7921 -7925
سال
7921
پضؿک

دًذاًپضؿک

پضؿک

دًذاًپضؿک

پضؿک

دًذاًپضؿک

هتخلق

پضؿک

پضؿک

دًذاًپضؿک

غشتی

177

24

157

25

205

28

35

216

36

هتخلق

آرستایداى

7925

پضؿک

هحل

7927

7921

83

الگَی اتتالء تِ تیواسیْا دس سال 7921

 31 دسكذ کَدکاى ػاکي دسهٌاعك کَّؼتاًی ٍ  44دسكذ کَدکاى ػاکي دسهٌاعك خلگِ ای سٍػتایی
تیواس تـخیق دادُ ؿذًذ .دسكذ کَدکاى تیواس دسهٌاعك هشفِ  26دسكذ ٍدسهٌاعك کن دسآهذ ؿْشی 56
دسكذ تَدُ اػت.
 اتتالء تِ اًگل ّای سٍدُ ای دس هٌاعك سٍػتایی  2تشاتش هٌاعك ؿْشی تَد 4/7( .دسكذ دس تشاتش 2/3
دسكذ).
 هشاخؼِ کٌٌذگاى تِ تخؾ ػوَهی ٍ خلَكی دس ػال ( 1350ػشپایی) ً1478500 ،فش تَدُ کِ 75/6
دسكذ تخؾ ػوَهی ٍ  24/4دسكذ تِ تخؾ خلَكی هشاخؼِ کشدُ تَدًذ .هیاًگیي هشاخؼِ ّش فشد  1/1تاس
تشاػاع خوؼیت ( دسحالی کِ دس ّواى صهاى هیاًگیي هشاخؼِ افشاد دس اًگلؼتاى  3تاس ،ػَئیغ 4تاس ٍ
ایتالیا  3/5تاس تَدُ اػت).
 دسّواى ػال کل تیواساى تؼتشی دس تیواسػتاًْای اػتاى اػن اص صایواى ٍ ػایش هَاسد ً 25585فش تَدُ
اػت( .تِ اصای ّش ً 1000فش  19تؼتشی) .ایي ؿاخق دس ّواى ػالْا دس اًگلؼتاى ً 99فش 129 ،هَسد ٍ دس
چکؼلَاکی  141هَسد دس ّضاسًفش خوؼیت تَدُ اػت.
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ٍضؼیت کلی استاى ٍ اسٍهیِ دس سال  ٍ 7921لثل اص اجشای پشٍطُ (طشح سضائیِ) تِ ضشح صیش تَدُ است:
 هشکض اػتاى تا ّ 160ضاس خوؼیت  13پضؿک داسد .تمیِ اػتاى  200پضؿک (خلَكی – دٍلتی) داسد ( تِ اصای
ً 7500فش یک پضؿک) دس حالیکِ دس تْشاى دس ّواى صهاى ؿاخق دػتشػی یک پضؿک تشای ً 758فش تَد.

 دػتشػی تِ آب ػالن دس هٌاعك ؿْشی  85دسكذ ٍ دس هٌاعك سٍػتایی  20دسكذ.
ً ؼثت خاًَاس داسای تَالت تْذاؿتی دس هٌاعك سٍػتایی یک دسكذ .
 تیواسی ّای تَهی ٍ ؿایغ :هاالسیا ،آتلِ ،تشاخن ،ػل ،خزام ،ػیاُ ػشفِ ،ػشخک ،اػْال
 پَؿؾ خذهات تٌظین خاًَادُ  10دسكذ کِ ػوذتا خاًَاس ّای ؿْشی تَدًذ.
 هیضاى هشگ ٍ هیش ؿیش خَاساى  130دس  1000تَلذ صًذُ
 هیضاى خام تَلذ 3.2
 هیضاى خام هشگ  10.5دس ّضاسًفش خوؼیت
 سؿذ خوؼیتی صیاد ٍ دس حذ  2/5دسكذ تَدُ اػت
 دس ػال  1351خوؼا  40071تخت تیواسػتاًی دس کـَس ٍخَد داؿت کِ ػْن آرستایداى غشتی  906تخت
(2/3دسكذ) تَدُ اػت.
 تَصیغ تخت ّای تیواسػتاًی اػتاى دس آى ػال تْذاسی  11( 99دسكذ) ّ ،الل احوش  80/4( 729دسكذ) ،
خلَكی  8/6( 78دسكذ)
97 دسكذ هادساى تاسداس ٍ  98دسكذکَدکاى کوتش اص  2ػال تحت پَؿؾ ّیچگًَِ خذهات تْذاؿتی
دسهاًی ًثَدًذ(اص ّش  100صایواى  2صایواى تَػظ ّوؼایگاى ٍ خَیـاًٍذاى ٍ  65صایواى تَػظ هاهای
هحلی اًدام هی گشفت).
 دس ػال  1351خوؼاً  2245دسهاًگاُ دس کـَس ٍخَد داؿت کِ آرستایداى غشتی داسای  78دسهاًگاُ (32
ؿْشی ٍ  46سٍػتایی) تَدُ اػت.
 هتَػظ تؼذاد تیواساى ٍیضیت ؿذُ تَػظ پضؿک سٍصاًِ ً 200فش دس ؿْش ٍ ً 100فش دس سٍػتا
ً ؼثت پضؿک تِ هشدم دس ؿْش یک تِ  ٍ 5000سٍػتا یک تِ  23000تَد.
 فمظ یک دسكذ هشاخؼات تِ خذهات تْذاؿتی خْت دسیافت خذهات هشالثتی هادساى ٍ کَدکاى تَد
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 تٌْا  1/7دسكذ اص افشاد خاهؼِ تحت پَؿؾ هشاکض تْذاؿتی دسهاًی تَدًذ کِ اص هیاى آًْا  60دسكذ
هـاٍسُ لثل اص دٍساى حاهلگی دسیافت هی ًوَدًذ.
 دس ػال  1974-1975یک ػَم صًاى تاسداس هشالثت هی ؿذًذ ٍ هتَػظ هشاخؼِ کوی تیؾ اص دٍ تاس تَد.
ایي ًؼثت پغ اص هذاخلِ تِ  75دسكذ افضایؾ یافت.
 تیـتشیي پَؿؾ تضسیك ٍاکؼي هشتَط تِ آتلِ (67دسكذ)تَد ٍ  20دسكذ کَدکاى اٍلیي ٍاکؼي ػِ گاًِ  14،دسكذ
ٍاکؼي دٍم  11 ،دسكذ ٍاکؼي ػشخک 7 ،دسكذ ب ث ط ٍ  8دسكذ ٍاکؼي دٍم فلح اعفال دسیافت کشدُ تَدًذ.
 79دسكذ افشاد ػلیِ ٍتا ٍاکؼیٌِ ؿذُ تَدًذ .تؼذ اص اخشای هذاخالت دس هٌغمِ چٌمشالَ پَؿؾ ٍاکؼي ّا تِ ؿشح
صیش افضایؾ یافت:

 62 oدسكذ کَدکاى ّذف ب ث ط دسیافت کشدًذ ٍ  46دسكذ ٍاکؼي ػشخک ٍ  90دسكذ آًْا
ٍاکؼي ػِ گاًِ دسیافت ًوَدًذ .اص کَدکاًی کِ تضسیك اٍل ػِ گاًِ داؿتٌذ  84دسكذ تضسیك
دٍم ٍ  75دسكذ تضسیك ػَم خَد سا ًیض دسیافت ًوَدًذ.
 تشای  73دسكذ تیواساى سٍػتایی اهکاى دسیافت داسٍ اص هحل ٍخَد ًذاؿت ٍ فمظ  25دسكذ هشدم داسٍ سا
اص داسٍخاًِ هی خشیذًذ ٍ  2دسكذ خَدؿاى دس هٌضل داسٍ دسػت هی کشدًذ.
 هشاکض تْذاؿتی تِ  3000تا ً 5000فش یا یک ّـتن افشاد تحت پَؿؾ خذهت هی دادًذ.
 دس آرستایداى غشتی  8000کاسگش تا ً 36000فش اص تؼتگاًـاى تیوِ داؿتٌذّ .شیک اص ایي افشاد تِ عَس
هتَػظ ػاالًِ  1/7هؼایٌِ پضؿکی داؿتٌذٍ .ضؼیت هـاتِ تشای افشاد غیشتیوِ ای  0/8تَد.
 هؼذل کلی سٍصّای تؼتشی دس تیواسػتاى  9سٍص تَد ٍ اؿغال تخت تِ عَسهتَػظ 70دسكذ هحاػثِ گشدیذُ تَد.

 تِ عَس هتَػظ  0/7تا  12دسكذ هشاخؼیي اص هشاکض تْذاؿتی تِ تیواسػتاى ّا اسخاع هی ؿذًذ.
 سٍی ّن سفتِ  20- 40دسكذ هشدم تِ هشالثت ّای اٍلیِ تْذاؿتی دػتشػی داؿتٌذ .دػتشػی تِ هشالثت
ثاًَیِ (تیواسػتاًی) اص ایي ّن کوتش تَد.
 تاحذٍدی کن خًَی فمش آّي دس آرستایداى غشتی ٍخَد داؿت ٍلی هـکل خذی دس هَسد کوثَد ٍیتاهیي
ّا دیذُ ًوی ؿذ.
 15 دسكذ هشدم ػاتمِ دفغ کشم پْي (تیٌاػاطیٌاتا) داؿتٌذ.
 ػَء تغزیِ دس آرستایداى غشتی هـکلی تحؼاب ًوی آهذ کٍَاؿیَسکَس ّشگض هـاّذُ ًـذ ٍ هاساػوَع
تؼیاس ًادس تَد.

14

دستاٍسد ّای ػشصِ سالهت استاى آرستایجاى غشتی دس چْلویي سال پیشٍصی اًمالب اسالهی

تَصیغ تیواسیْای ػفًَی دسآرستایجاى غشتی 7921/7931

گشٍُ تیواسیْا

فشاٍاًی(دسصذ)7921-

فشاٍاًی(دسصذ)7931-

تیواسیْای ػفًَی

1025675

15302

تیفَئیذ

11297

8

دیؼاًتشی(تاػیلش ٍ آهیثی)

)%7/7( 78733

468

ػل تٌفؼی

)%1/3( 13220

88

تشٍػلَص

3656

1229

خزام

320

3

ػیاُ ػشفِ

40545

0

دیفتشی

2337

0

کضاص

377

0

ػشخک

)%5/5( 57118

0

تیفَع

302

0

ػفًَت ّای ًاؿی اص فیالسیا (فیالسیاصیغ)

) % 0/13( 1405

0

اًکیلَػتَهیاصیغ

)%0/39(4012

0

ػایش تیواسیْای اًگلی سٍدُ ای (ّلویٌتیاصیغ)

)%12/23( 125731

0
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خذهات ٍاکسیٌاسیَى استاى آرستایجاى غشتی 7921/7931
تؼذاد دص تضسیمی

9

ًام ٍاکسي

ًام کاستشدی

دیفتشی – وضاص – ػیب ٜػشفٝ

ثالث

176429

دیفتشی  ٚوضاص

تٛاْ ثضسٌؼبَ

207388

آثّٝ

-

283502

ػشخه

-

154661

ٚثب

-

111739

فّح اعفبَ

OPV

120433

حلجٝ

-

3042

ػُ

BCG

82046

ػشخه – ػشخچ - ٝاٚسیٖٛ

MMR

196000

دیفتشی  ٚوضاس خشدػبَ

تٛاْ خشد ػبَ

4382

ٞپبتیت ة

HepB

143550

ٕٛٞفیّٛع آ٘فّٛآ٘ضا

Hib

191493

ٔٙٙظیت *

MCV / MPSV

38700

آ٘فّٛآ٘ضا**

IIV

10800

آثّٔ ٝشغبٖ**

VAR

-

پٛٔٛٙوٛن**

PPCV / PPSV

سٚتب ٚیشٚع**

RV

دس دػت الذاْ ثشای
ادغبْ دس ٘ظبْ ؿجىٝ

سال 7921

سال 7931
187200
271264

498750

160100

* جهت گروه های خاص از جمله خدمت سربازی و حجاج وزائران عتبات عالیات
** جهت گروه های خاص و پرخطر سنی و جنسی
الزم به یادآوری است که واکسن هاری از سال های دور در نظام بهداشتی برای موارد حیوان گزیده تلقیح می گردد.

3

متفاوت بودن تعداد دز تزریقی واکسن ها به دلیل تفاوت در تعداد نوبت واکسن تزریقی می باشد.
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خالصِ اطالػات ٍاحذ ّای اسائِ خذهات تْذاضتی لثل اص اًمالب اسالهی  -لثل ٍ تؼذ اص طشح تحَل سالهت

ػٌَاى ٍاحذ

خاًِ تْذاضت

هشکض خذهات جاهغ
سالهت سٍستایی

پایگاُ سالهت ضْشی

لثل اص پیشٍصی

لثل اص طشح

تؼذ اص طشح

اًمالب اسالهی

تحَل سالهت

تحَل سالهت

192

991

1042

46

115

151

كفش

158

248

هشکض خذهات جاهغ
سالهت ضْشی/

93

30

112

ضْشی ٍ سٍستایی
هشکض آهَصش
تَْسصی
هشکض تْذاضت
ضْشستاى

3

8

8

9

17

17
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ٍضؼیت کلی ضاخص ّای تْذاضتی استاى آرستایجاى غشتی طی  21سال اخیش

ضاخص

لثل اص پیشٍصی اًمالب

 31سال تؼذ اص پیشٍصی اًمالب اسالهی

اسالهی ایشاى (سال)

ایشاى (سال )7931
هشگ ًَصاداى  8دسّضاستَلذ صًذُ

هشگ ضیشخَاساى (دس ّضاس تَلذ صًذُ)

130

هیضاى خام هشگ (دس ّضاس ًفش)

10.5

4.5

9

10

(ػیاُ ػشفِ ،کضاص ،دیفتشی،

(ػیاُ ػشفِ ،کضاص ،دیفتشی ،ػشخک ،فلح اعفال،

ػشخک ،فلح اعفال ،آتلٍِ ،تا،

ػشخدِ ،اٍسیَىّ ،وَفیلَع آًفلَآًضاٍ BCG ،

تیفَئیذ ٍ )BCG

ّپاتیت)B

تؼذاد ٍاکسي

هشگ  1-59هاِّ 4.9 :دسّضاستَلذ صًذُ

ثالث  14دسكذ – ػشخک 11
دسكذ – ب ث ط  7دسكذ -

پَضص ٍاکسیٌاسیَى

کلیِ ٍاکؼي ّا تا پَؿؾ  100دسكذ

ٍ فلح اعفال  8دسكذ
پَضص هشالثت خذهات تاسداسی ( دسصذ)

10

95.7

صایواى ایوي ( دسصذ)

33

99.8

250

( 16.8هیاًگیي کـَسی ) 20

68دسكذ دس کَدکاى ٍ

کوتش اص  6.5دسكذ دسکـَس

ًَخَاًاى (ػال )57

کوتش اص یک دسكذ دس اػتاى

20

96.6

1

86.5

هاالسیا ،آتلِ ،تشاخن ،ػل،

تیواسی ّای غیش ٍاگیش ٍ هضهي ًظیش

خزام ،ػیاُ ػشفِ ،ػشخک،

دیاتت ،فـاس خَى ،تیواسی ّای للثی

اػْال

ػشٍلی ،آػن

هشگ هادس (یکصذ ّضاس تَلذ صًذُ)

3

ضیَع گَاتش
دستشسی تِ آب سالن دس هٌاطك سٍستایی
ًسثت خاًَاس داسای تَالت تْذاضتی
(دسصذ)
تیواسی ّای ضایغ

ًاٌّداسیْای هادسصادی،اختالالت
تیواسیْای ضایغ دٍساى کَدکی

حاد تٌفؼی ،اػْال ،ػشخک

کشٍهَصٍهی ٍ تیواسیْای ػفًَی ٍ ػَاًح
ٍ حَادث

4

این شاخص در سال  41 ، 1311مرگ مادر بود.
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تْثَد تغزیِ جاهؼِ
حذ ٔتٛػظ وبِشی ٔلشفی دس ؿٟشٞب  ٚ 2040دسسٚػتبٞب  2580وبِشی دسسٚص ٔیجبؿذٔ .حبػجبت ا٘ؼتیتٛی خٛاسثبس ٚ
تغزی٘ ٝـبٖ ٔیذٞذ دسحذٚد 27دسكذ خٕؼیت وٕجٛد وبِشی داس٘ذ  ٚتٛكی ٝؿذ ٜثٛد و ٝاٌش  166وبِشی ػشا٘ ٝدسسٚص
ثٔ ٝدٕٛػ ٝغزایی وـٛس اضبف ٝؿٛد ٚضغ ٔؼبػذ  ٚسضبیت ثخـی فشا ٓٞخٛاٞذ ؿذ .ػشا٘ٔ ٝلشف وّی پشٚتئیٗ
دسسٚػتبٞب ٌ 53-87شْ  ٚدس ٔٙبعك وٓ دسأذ ؿٟشی ٌ46-65شْ ثشآٚسد ؿذ ٜاػت .دس یه ٔغبِؼ ٝثشسٚی وٛدوبٖ
 1-5ػبِ ٝعجمٔ ٝتٛػظ پبییٗ تٟشا٘ٙـبٖ ٔیذٞذ و ٝفمظ 40دسكذ وٛدوبٖ ٔزوٛس اص ٔیضاٖ وبِشی وبفی ثشخٛسداس
ثٛد ٜا٘ذ ٚدسثیٗ ٕٞیٗ وٛدوبٖ 87دسكذ ٔمذاس پشٚتئیٗ وبفی ٌضاسؽ ؿذ ٜاػتٔ .5غبِؼ ٝدس ػ ٝثیٕبسػتبٖ تٟشاٖ
٘ـبٖ داد ٜو 5-31 ٝدسكذ اص ثؼتشی ؿذٌبٖ ٔجتال ث ٝػٛء تغزی ٝثٛد ٜا٘ذٔٚ .یضاٖ ٔشي دس ٔیبٖ ثؼتشی ؿذٌبٖ
ٔجتال ث ٝػٛء تغزی ٝدسحذٚد 20-38دسكذ ثٛد ٚ ٜاثتال ث ٝثیٕبسیٟبی ػف٘ٛی ٌ ٚؼتشؽ ایٗ ثیٕبسیٟب دسثیٗ افشاد ٔجتال
ث ٝػٛئ تغزی ٝثؼیبس ؿبیغ اػت .6دفتش ثٟجٛد تغزی ٝخبٔؼٚ ٝصاست ثٟذاؿت  ،ث ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػیبػت
ٌضاسی دس حٛص ٜػالٔت تغزی ٝای خبٔؼ ، ٝپغ اص ا٘مالة ،اص اٚایُ ػبِٟبی  1370ؿشٚع ثىبس ٕ٘ٛد .دسٕٞیٗ ساػتب ثٝ
ٔٙظٛس اید بد ثؼتش ٔٙبػت ثشای اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی تغزی ٝدس ػغح ّٔی  ٚاػتب٘ی ٚؿٟشػتبٖ  ،الذاْ ث ٝخزة ٚ
ثىبسٌیشی وبسؿٙبػبٖ تغزی٘ ٝیض دس ٔشاوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ  ٚثیٕبسػتبٖ ٞب ٕ٘ٛد  .حضٛس وبسؿٙبػبٖ تغزی ٝدس
ٔشاوض ثٟذاؿت ث ٝػٛٙاٖ ثبصٞٚبی اخشایی ثش٘بٔٞ ٝبی ثٟجٛد تغزی ٝیىی اص فشكت ٞب دس حٛص ٜػالٔت ث ٝؿٕبس ٔیشٚد.
دفتش ثٟجٛد تغزی ٝخبٔؼ ٝثب ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذ ٖٚتغزی ٝؿبُٔ ٔىُٕ یبسی ثشای آ ،ٗٞسٚیٚ ،یتبٔیٗ ٚ ،Aیتبٔیٗ ،D3
اػیذ فِٛیه دس ٌشٟٞٚبی ػٙی ٔختّف ؿبُٔ وٛدوبٖ صیش  5ػبَٛ٘ ،خٛا٘بٖ ٚدا٘ؾ آٔٛصاٌٖ ،ش ٜٚخٛا٘بٖ ،ػبِٕٙذاٖ،
ٔیب٘ؼبالٖٔ ،بدساٖ ثبسداس  ٚؿیشد ،ٜاص عشیك ؿجىٞ ٝبی ثٟذاؿت دسٔب٘ی وـٛس ٘ؼجت ث ٝاسائٔ ٝشالجتٟبی تغزی ٝای
الذاْ ٔی وٙذ  ٚاص خّٕ ٝدػتبٚسدٞبی دفتش ثٟجٛد تغزی ٝخبٔؼٝ؛ وبٞؾ ػٛء تغزی ٝوٛدوبٖ  ٚپیـٍیشی  ٚوٙتشَ
وٕجٛد سیضٔغزیٟب ) وٕجٛد آ ٚ ٗٞوٓ خ٘ٛی فمش آ ٚ ٗٞوٕجٛد سٚی ( اػت.
یىی اص ٕٟٔتشیٗ دػتبٚسدٞبی ٌش ٜٚثٟجٛد تغزی ٝخبٔؼ ٝاػتبٖ آرسثبیدبٖ غشثی  ،ثؼذاص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی وبٞؾ
ؿیٛع ػٛء تغزی ٝوٛدوبٖ صیش  5ػبَ دساػتبٖ ٔی ثبؿذ  .ثغٛسیى ٝدس اِٚیٗ ثشسػی ّٔی ؿیٛع ؿبخق ٞبی ػٛء
تغزی ٝدسوٛدوبٖ صیش  5ػبَ ( ثشسػی  ، ) 1377 – ANISؿیٛع وٛتب ٜلذی ٔتٛػظ  ٚؿذیذ دس اػتبٖ آرسثبیدبٖ
غشثی  20دسكذ  ٚدس ٕٞیٗ ثشسػی ؿیٛع الغشی ٔتٛػظ ٚؿذیذ  5.1دسكذ  ٚؿیٛع وٓ ٚص٘ی ٔتٛػظ  ٚؿذیذ 10.3
دسكذ ٌضاسؽ ٌشدیذ .ثب اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٔشالجت تغزی ٝای وٛدوبٖ صیش  5ػبَ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚخب٘ٝ
ٞبی ثٟذاؿت ؿبخق ٞبی ػٛء تغزی ٝوٛدوبٖ ،خٛؿجختب٘ ٝپغ اص د ٚد ( ٝٞثشسػی ّٔی ٚضؼیت ؿبخق ٞبی تٗ
ػٙدی دس وٛدوبٖ صیش  5ػبَ –  ) 1396ؿبخق وٛتب ٜلذی دس وٛدوبٖ صیش  5ػبَ اػتبٖ آرسثبیدبٖ غشثی ث3.4 ٝ
دسكذ  ٚؿبخق وٓ ٚص٘ی ث 2.4 ٝدسكذ ٚؿبخق الغشی ث 3 ٝدسكذ وبٞؾ یبفت ٝاػت .

5

کتاب " راهی نو برای تندرستی ،گزارش هیات بررسی مسائل بهداشتی و درمانی کشور(جلد اول )"
6
سیاست ها وبرنامه های هماهنگی ملی غذا و تغذیه –مدیریت بهداشت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه تهران 1351
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همایسِ ضاخص ّای تي سٌجی کَدکاى صیش 2سال  -دس دٍ تشسسی  ANISسال  ٍ 7911سال 7931

سال 7911

ػٌَاى ضاخص

7931

آرستایجاى غشتی

کطَس

آرستایجاى غشتی

کطَس

الغشی ٔتٛػظ ٚؿذیذ ( دسكذ )

5.1

4.9

3

4.3

وٓ ٚص٘ی ٔتٛػظ ٚؿذیذ ( دسكذ )

10.3

10.9

2.4

4.3

وٛتب ٜلذی ٔتٛػظ ٚؿذیذ ( دسكذ)

20

15.4

3.4

4.8

وٓ خ٘ٛی فمش آ ٗٞیىی اص ؿبیغ تشیٗ ٔـىالت تغزی ٝای دس د٘یبی أشٚص اػت  .ثشاػبع ثشسػی ٞبی وـٛسی
ٚضؼیت سیض ٔغزی ٞب دس ایشاٖ ( پٛسا  ) 2ٚ 1ؿیٛع وٓ خ٘ٛی فمش آ ٗٞدسٌ ٕٝٞشٟٞٚبی ػٙی دس اػتبٖ آرسثبیدبٖ
غشثی تب  50دسكذ وبٞؾ پیذا وشد ٜاػتٔ .غبِؼبت ا٘دبْ یبفت ٝحبوی اص آٖ اػت و ٝوٓ خ٘ٛی دس ٌ ٕٝٞشٟٞٚبی
ػٙی تب  50دسكذ وبٞؾ پیذا وشدٕٞ ٚ ٜیٙغٛس وٕجٛد آ ٗٞدس ٔبدساٖ ثبسداس  ،دس وٛدوبٖ  15تب ٔ 23ب ،ٝٞدس
وٛدوبٖ  6ػبِ ٝدس ٘ٛخٛا٘بٖ ٕٞ ٚیٙغٛس دس ٌش ٜٚثضسٌؼبالٖ یؼٙی ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ  45تب  60ػبِ ٝثٔ ٝیضاٖ لبثُ
ٔالحظ ٝای وبٞؾ پیذا وشد ٜاػت.
سًٍذ کاّص کن خًَی دس کطَس طی سالْای 7911-7931

همایسِ دسصذ ضیَع کن خًَی تشاساس ّوَگلَتیي  -دس دٍ تشسسی پَسا ( 7سال  ٍ ) 7917پَسا ( 5سال ) 7937

گشٍُ سٌی
کودکان  15- 23ماهه
کودکان  6ساله
نوجوانان
میانساالن
زنان باردار  5ماهه و
بیشتر

پَسا ( 7سال ) 7917

پَسا ( 5سال ) 7937

آرستایجاى غشتی

کطَس

آرستایجاى غشتی

کطَس

36.5
21.6
21.3
14

31.3
13.2
11.3
14.5

15.4
1.4
6.3
6.1

11.1
1.1
1
11.3

23.6

21.4

11.1

14.3
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همایسِ دسصذ ضیَع کوثَد سٍی  -دس تشسسی پَسا ( 7سال  ٍ ) 7917پَسا ( 5سال ) 7937

گشٍُ سٌی
کودکان  15- 23ماهه
کودکان  6ساله
نوجوانان
زنان باردار  5ماهه و
بیشتر

پَسا ( 5سال ) 7937

پَسا ( 7سال ) 7917
آرستایجاى غشتی
32.1
31.1
31.1

کطَس
11.4
31
23

آرستایجاى غشتی
15.3
13.5
1.5

کطَس
11.1
13.6
11.4

41.3

31

22.5

23

یىی اص ػٕذ ٜدالیُ ثٟجٛد ؿیٛع وٓ خ٘ٛی فمش آ ٗٞدس ٌ ٕٝٞشٟٞٚبی ػٙی اػتبٖ ،تذٚیٗ  ٚاخشای ثش٘بّٔٔ ٝی غٙی
ػبصی آسد ثب آ ٚ ٗٞاػیذ فِٛیه اػت و ٝاص ػبَ  1386دس وـٛس ٘ٚیض ٔذاخالت ٔىُٕ یبسی آ ٗٞدسدختشاٖ دا٘ؾ
أٛص دثیشػتب٘ی ٔ ٚبدساٖ ثبسداس  ٚوٛدوبٖ صیش  2ػبَ ٔٙدش ث ٝوبٞؾ لبثُ ٔالحظ ٝوٕجٛد آ ٚ ٗٞوٓ خ٘ٛی  ٚوٕجٛد
سٚی دساػتبٖ ؿذ ٜاػت.
اجرای برنامه ملی پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید ( )IDDبا ید دار کردن نمک خوراکی از سالهای گذشته باعث

کاهش ؿیٛع ٌٛاتش دس اػتبٖ اص حذٚد  70دسكذ ث ٝوٕتش اص  6دسكذ ؿذ ٜاػت.
ضیَع کلی گَاتش دسدٍهیي،سَهیي ٍچْاسهیي پایص هلی کطَس
ؿیَع کلی گَاتش (دسكذ)
1375

1380

1386

آرستایداى غشتی

44

7.6

0.4

کل کـَس

54.6

9.6

6.5
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ٍضؼیت ضاخص ّای تْذاضت هحیط ٍ حشفِ ای
تْذاضت هحیط:
پغ اص پیشٚصی ا٘مالة ؿىٕٙٞٛذ اػالٔی  ،سػیذٌی ثٚ ٝضؼیت ثٟذاؿتی ٔٙابعك ٔحاش ْٚاص اِٛٚیات ثابالیی ثشخاٛسداس ؿاذ ٚ
اػتجبسات لبثُ تٛخٟی ثشای تبٔیٗ آة آؿبٔیذ٘ی  ،احذاث حٕبْ  ،تٛاِت ثٟذاؿتی  ٚثٟؼبصی ٔحیظ سٚػتب دس دػاتٛس وابس لاشاس
ٌشفت  ٚؿبخق ٞبی ثٟذاؿتی سؿذ چـٍٕیشی یبفت .
-

دس حبَ حبضش ثب تٛػؼ ٝخب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت  ٚآٔٛصؽ خب٘ٛاس ٞبی سٚػتبئی صثبِ 79 ( ٝدسكذ )  ٚفضٛالت حیٛا٘ی ( 69دسكاذ )
دس اوثش سٚػتبٞب ثلٛست ثٟذاؿتی خٕغ آٚسی  ٚدفغ ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ ؿبخق دس ػابَ 1370فماظ دس  67سٚػاتب ٌاضاسؽ ؿاذٜ
اػت.

-

ٕٞضٔبٖ ثب آغبص ٟ٘ضت ػٛاد آٔٛصی  ،آٔٛصؽ ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی  ٚوٙتشَ ػٛأُ ٔحیغی تبثیش ٌزاس ثش ػالٔت ٔٛسد تٛخ ٝخابف
ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿتی لشاس ٌشفت وٛٔ ٝخت استمبء ؿبخق ثٟذاؿت ٔحایظ ثخلاٛف دس ٔشاواض تٟیا ٚ ٝتٛصیاغ ٔاٛاد
غزائی ٌشدیذ  ٚدس اثش آٖ ثبس ثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش وبٞؾ لبثُ چـٍٕیشی یبفت .

-

دػتشػی ث ٝآة آؿبٔیذ٘ی ػبِٓ دس ٔٙبعك سٚػتبئی دس حبَ حبضش دس اػتبٖ آرسثبیدبٖ غشثی ث 99/26 ٝدسكذ سػیذ ٜاػت .

-

ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ٞبی ٚیظ ٜپضؿىی ثب تٛخ ٝث ٝپتب٘ؼیُ ثبالی آِٛدٌی دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفت ٝث٘ ٝحٛی وا ٝاص ػابَ  86وّیاٝ
ثیٕبسػتبٖ ٞب ثب كشف ٞضی ٝٙوالٖ ث ٝدػتٍبٞ ٜبی ثی خغش ػبص تدٟیض ٌشدیذ ٜا٘اذ  ٚپؼإب٘ذ ٞابی ٚیاظ ٜپضؿاىی اص ٔشحّاٝ
تِٛیذ تب ثی خغش ػبصی آٟ٘ب ٔذیشیت ٔی ؿ٘ٛذ .

-

سا ٜا٘ذاصی ٔشالجت آصٔبیـٍبٞی ثٟذاؿت ٔٛاد غزائی  ٚاستمبء ػغح ایٕٙی ثٟذاؿت ٔٛاد غزائی دس ػغح ػشضٝ

-

تغییش ٘مؾ وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿت ٔحیظ اص ثٟؼبصی ٔحیظ  ِِٝٛ ٚوـی آة ؿشة ث ٝوبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿت ٔحیظ  ٚافضایؾ ثىابس
ٌیشی ایٗ وبسؿٙبػبٖ خٟت وٙتشَ ػٛأُ ٔحیغی تبثیش ٌزاس ثش ػالٔت  ٚاستمبی ؿبخق ٞابی ثٟذاؿات ٔحیغای ( دس حابَ
حبضش ٘ 292فش وبسؿٙبع ثٟذاؿت ٔحیظ ٘ 111 ٚفش وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای دس ػغح اػتبٖ فؼبِیت ٔی ٕ٘بیٙذ )

-

اِىتش٘ٚیىی وشدٖ خذٔبت اسائ ٝؿذ ٚ ٜوٙتشَ ؿفبف  ٚثش خظ فؼبِیت ٞبی ثبصسػبٖ دس ساػتبی استمبی ٚضاؼیت ؿابخق ٞابی
ثٟذاؿت ٔحیظ

-

٘ظبست  ٚػٙدؾ آ٘الیٗ ویفیت ٔٛاد غزائی ،دس ػغح ػشض ٝثب اػتفبد ٜاص دػتٍبٞ ٜبی پشتبثُ
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تْذاضت هحیط استاى آرستایجاى غشتی سال 7921/7931
سال 7931

سال 7921
ػٌَاى ضاخص

تؼذاد

ػٌَاى ضاخص

تؼذاد

ٌٛاٞی ثٟذاؿت كبدس ؿذٜ

1606

تؼذاد ؿبغّیٗ داسای وبست ٔؼبی ٝٙپضؿىی ٔؼتجش

44952

ٔشوض تٟی ٚ ٝفشٚؽ ٔٛاد غزائی ثبصدیذ ؿذٜ

46110

ٔشاوض تٟی ٚ ٝفشٚؽ ٔٛاد غزائی ثبصدیذ ؿذٜ

106770

ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛاد غزایی آصٔبیؾ ؿذٜ

246

ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛاد غزائی آصٔبیؾ ؿذٜ

1348

ٔٛاد غزایی فبػذ ؿذ ( ٜویٌّ ٛشْ)

109106

ٔٛاد غزائی فبػذ وـف ٔ ٚؼذ ْٚؿذٜ

( ویٌّ ٛشْ )

236313

تؼذاد ٔٛاسد ػٙدؾ ثب دػتٍبٞ ٜبی پشتبثُ

11423

تؼذاد الذأبت لب٘٘ٛی دس ٔشاوض ٞذف ثٟذاؿت ٔحیظ

6429

ٔٛاسد ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی ٔیىشٚثی اص آة ؿشة ؿٟشی

6796

ٔٛاسد ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی ٔیىشٚثی اص آة ؿشة سٚػتبئی

21171
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تْذاضت حشفِ ای:
لجُ اص دٞ ٝٞفتبد خذٔبت ػالٔت سٚاٖ  ٚػالٔت دٞبٖ ٚد٘ذاٖ  ٚثٟذاؿت حشف ٝای تحت ػٛٙاٖ خذٔبت ثٟذاؿاتی ٚیاظ ٜاسائاٝ
ٔی ٌشدیذ .اص ػبَ  1371 -1372ثٟذاؿت حشف ٝای دس ػیؼتٓ ؿجى ٝثٟذاؿتی دسٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ٚاحذ ثٟذاؿات حشفا ٝای اص
عشیك ثىبسٌیشی وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای دس ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ پیٍیشی  ٚدس ػبَ  1375-1376فؼبِیت ٞبی ٚاحاذ
ثٟذاؿت حشف ٝای دس ٘ظبْ ؿجى ٝثٟذاؿتی دسٔب٘ی وـٛس ادغبْ  ٚاسائ ٝخذٔبت اص عشیك ٔشاوض ثٟذاؿاتی دسٔاب٘ی آغابص ؿاذ .دس
ػبَ ٔ 1371دٕٛع وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿت حشف ٝای دس ػتبد ٔشاوض ثٟذاؿات ؿٟشػاتبٖ ٘ 7فاش ثاٛد  ٚدس ػابَ ٔ 1397دٕاٛع
وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿت حشف ٝای دس اػتبٖ ٘ 111فش ٔی ثبؿذ  ٚدس ٔشاوض خذٔبت خبٔغ ػالٔت اسائ ٝخذٔت ٔیٕٙبیٙذ.
-

دس ػبَ  1371پٛؿؾ وبسٌبٞ ٜبی ثٟذاؿت حشف ٝای حذاوثش  0/5دسكذ ثٛد وا ٝدس ػابَ  1396ایاٗ ؿابخق ثا91 ٝ
دسكذ افضایؾ یبفت ٝاػت.
خذٔبت ثٟذاؿت حشف ٝای اسائ ٝؿذ ٜث ٝوبسٌبٞ ٜبی لبِیجبفی دس لبِت ثش٘بٔ ٝػالٔت لبِیجبفبٖ دس  %20وبسٌبٞ ٜب
تحت پٛؿؾ لشاسدادٖ وبسٌبٞ ٜبی وـبٚسصی دس لبِت ثش٘بٔ ٝثٟذاؿت وـبٚسصی
ٔؼبیٙبت ػالٔت ؿغّی -دس ػبَ  1396ثٔ ٝیضاٖ %62
ثىبسٌیشی وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای دس ثخؾ خلٛكی  ٚوبسخب٘دبت ث ٝتؼذاد ٘ 88فش
ثىبسٌیشی وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای دس ثیٕبسػتبٟ٘ب ث ٝتؼذاد ٘ 17فش
ثىبسٌیشی وبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای دس ص٘ذاٖ  ٚسا ٜا٘ذاصی خب٘ ٝثٟذاؿت وبسٌشی دس ص٘ذاٖ
سا ٜا٘ذاصی ؿشوت ٞبی خلٛكی اسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿت حشف ٝای  4فمشٜ
ػٙدؾ ػٛأُ صیبٖ آٚس ٔحیظ وبس دس ٚاحذٞبی تِٛیذی دس خٟت وبٞؾ ٔٛاخٟبت ؿغّی ؿبغّیٗ
ثش ٖٚػپبسی خذٔبت ثٟذاؿت حشف ٝای ؿبُٔ ؿشوت ٞبی اسائ ٝخذٔبت ثٟذاؿت حشف ٝای – پضؿىبٖ ػٕٔٛی
خالصِ اطالػات ضاخص ّای تْذاضت حشفِ ای استاى آرستایجاى غشتی – 7921/7931
ػٌَاى ضاخص

سال 7921

سال 7931

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبی ثبصدیذ ؿذٜ

2638

27441

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی وٛٔ ٝسد آٔٛصؽ ثٟذاؿت لشاس ٌشفت ٝا٘ذ

13778

36879

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی وٛ٘ ٝالق ثٟذاؿتی سا سفغ وشد ٜا٘ذ

665

4384

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی و ٝثشای ٘ٛالق الذاْ ٘یٕ ٝتٕبْ وشد ٜا٘ذ

903

20414

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی و ٝثشای ٘ٛالق الذأی ٘ىشد ٜا٘ذ

320

2643

تؼذاد ؿبغّیٗ ؤ ٝؼبیٙبت دٚس ٜای ؿذ ٜا٘ذ

1537

41857

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی و ٝخٟت كذٚس پشٚا٘ ٝتبػیغ ثبصدیذ ؿذ ٜا٘ذ

51

تؼذاد وبسٌبٞ ٜبیی و ٝخٟت كذٚس پشٚا٘ ٝثٟش ٜثشداسی ثبصدیذ ؿذ ٜا٘ذ

44

دس عی چٙذیٗ ػبَ ٌزؿت ٝػبصٔبٖ كٙؼت ٚ
ٔؼذٖ  ٚتدبست اص ٔشاوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ
اػتؼالْ ٕ٘یىٙذ.

تؼذاد ٔٛاسد ٕٞىبسی ثب اداس ٜوبس  ٚأٛس اختٕبػی

48

2500

تؼذاد ٔٛاسد ٕٞىبسی ثب وٕیت ٝكٙبیغ سٚػتبیی خٟبد ػبص٘ذٌی

762

دس ساػتبی ادغبْ خٟبد ػبص٘ذٌی ثب اداسٜ
وـبٚسصی وٕیت ٝسٚػتبیی خٟبد ػبص٘ذٌی حزف
 ٚلبِی ثبفی ٞب تحت پٛؿؾ ػبصٔبٖ كٙؼت ٚ
ٔؼذٖ  ٚتدبست لشاس ٌشفت ٝا٘ذ
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تشًاهِ ّای جذیذ اجشایی دس ًظام ضثکِ دس طی  31سال گزضتِ
ثب ٚخٛد دػتبٚسدٞبی ٘ظبْ ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝثٟذاؿتی وـٛس دس چٙذ دٌ ٝٞزؿت ،ٝث ٝدِیُ افضایؾ عجیؼی خٕؼیتٟٔ ،بخشت
ٌؼتشد ٜث ٝؿٟشٞب ،افضایؾ ٘مبط ؿٟشی( ٚتغییش ٘ؼجت خٕؼیت دس ٔٙبعك ؿٟشی) ،تغییش ػیٕبی ثیٕبسی ٞب ٔ ٚشي ٞب اص
ثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش ث ٝثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش (ٔشتجظ ثب ػجه ص٘ذٌی ٔشدْ ،ػٛأُ التلبدی ،اختٕبػی) ،پٛؿؾ ضؼیف ٚ
ػبختبس ٘بوبسأذ ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝػالٔت دس ؿٟشٞب (ثٛیظٙٔ ٜبعك حبؿی ٚ ٝػى٘ٛت ٌبٞ ٜبی غیش سػٕی) دس پبػخ ٌٛیی ثٝ
٘یبصٞب  ٚتمبضبٞبی خذیذ ٔشدْ ،پٛؿؾ ضؼیف ٔشالجت ٞبی افشاد ػبِٓ ،ػٛأُ خغش  ٚثیٕبسی ٞبی غیش ٚاٌیش دس ٔٙبعك ؿٟشی
 ٚسٚػتبیی ،س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ آػیت ٞبی اختٕبػی دس والٖ ؿٟش ٞب ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٙبعك حبؿی ٚ ٝػى٘ٛت ٌبٞ ٜبی غیش سػٕی،
دػتشػی ٘بٔتٙبػت خٕؼیت تحت پٛؿؾ ث ٝخذٔبت ػالٔتٔ ،ی ثبیؼت وٕیت  ٚویفیت خذٔبت ػالٔت دس ؿجىٞ ٝبی
ثٟذاؿتی دسٔب٘ی وـٛس تغییش  ٚاستمب ٔی یبفتٕٞ .یٙغٛس تغییش دس ػبختبس ایٗ خٕؼیت ،ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص اوثشیت خبٔؼ،ٝ
ؿىّی ٔتفبٚت یبفت ٚ ٝث ٝد٘جبَ آٖ٘ ،یبص ث ٝتغییش دس ػبختبس ؿجىٞ ٝب احؼبع ٔی ؿذ.
دس خبٔؼ ٝآسٔب٘ی تشػیٓ ؿذ ٜدس ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ػبَ  ،1404آحبد خبٔؼ ٝثبیذ اص حذاوثش ػالٔت ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜدػتشػی ثٝ
خذٔبت ػالٔت ثبیذ آػبٖ ،ث ٝكٛست تیٕی ،ادغبْ یبفت ٚ ٝؿبُٔ تٕبْ ٌشٞ ٜٚبی ػٙی  ٚخٙؼیٔ ،ؼتٕش  ٚپیٛػت ٝثبؿذ٘ .ظبْ
ػالٔت ثبیذ اعٕیٙبٖ پیذا وٙذ ؤ ٕٝٞ ٝشدْ دس ٘ضدیه تشیٗ ٔحُ ص٘ذٌی ؿبٖ ث ٝخذٔت ٔٛسد ٘یبصؿبٖ دػتشػی داس٘ذ  ٚاص
آٖ ثٟشٙٔ ٜذ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚحفبظت ٔبِی اص آ٘بٖ ث ٝػُٕ ٔی آیذ .اص آ٘دب ؤ ٝبٔٛسیت حٛص ٜثٟذاؿت ،تبٔیٗ ػالٔت  ٕٝٞخب٘جٝ
خؼٕی ،سٚا٘ی ،اختٕبػی ٔ ٚؼٛٙی آحبد خٕؼیت ،ثب اِٛٚیت ٔٙبعك وٓ ثشخٛسداس اػتِ ،زا ا٘دبْ ٔذاخالتی ثٙٔ ٝظٛس استمبی
ٚضؼیت ػالٔت خٕؼیت ٔٙبعك ٔختّف ،ضشٚست داؿت .اص ایٗ س ٚعشح تح َٛػالٔت ثب اػتٙبد لب٘٘ٛی تذٚیٗ ٛٔ ٚسد الذاْ
لشاس ٌشفت .ثشاػبع ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ٚصاست ٔتجٛعٞ 12 ،ذف وّی ثشای ٘ظبْ ػالٔت دس ػبَ 1398تؼییٗ ؿذ ٜاػت (ٞ 7ذف
وّی ٔشثٛط ث ٝحٛص ٜثٟذاؿت ٔی ثبؿذ) دس ٕٞیٗ ساػتب تؼذاد ٞ 99ذف اختلبكی تؼییٗ  ٚثؼٛٙاٖ اٞذف وٕی تٛػظ ٔمبْ
ٔحتشْ ٚصاست اثالؽ ؿذ ٜاػت ( 50دسكذ اٞذاف اختلبكی ٔشثٛط ث ٝحٛص ٜثٟذاؿت ٔی ثبؿذ)
تشًاهِ ّای ادغام ضذُ دس ًظام ضثکِ

1

الف) تیواسیْای ٍاگیشٔ :شالجت ٔ ،HIV/AIDSشالجت ثٟذاؿتی ثیٗ إِّّی) ،(IHRعغیبٖ ثیٕبسیٟبی ٘بؿی اص آة
 ٚغزأ ،شالجت ٞپبتیت ٞب
ب) تیواسیْای غیشٍاگیش  :ػٛا٘ح حٛادث ،ػشعبٟ٘ب ،دیبثت ،فـبسخ ٖٛثبال ،ػٙدؾ ػٛأُ خغش ثیٕبسیٟبی لّجی
ػشٚلی،
ج) سالهت هادساى :والػٟبی آٔبدٌی ثشای صایٕبٖ
د) سالهت کَدکاى :پبیؾ سؿذ وٛدوبٖ ،سؿذ  ٚتىبُٔ یه پبسچ ٝوٛدنٚ ،اوؼیٙبػیٖٛ
1

در نظام شبکه در حال حاضر بیش از  121برنامه دردست اقدام و پیگیری قرار دارد .که این برنامه ها در سالهای آغازین و قبل از
پیروزی انقالب اسالمی بسیار محدود و درحد چند فعالیت موضعی ،غیر مستمر و عمودی معطوف به مادران و کودکان بود .در این بخش
صرفا عناوین چند برنا مه مهم درج شده وعالقمندان در صورت تمایل میتوانند به سایت معاونت بهداشت به آدرس www.phc.umsu.ac.ir
مراجعه نمایند.
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ُ) تغزیِ :افضایؾ الالْ ٔىُٕ ٞبی داسٚیی وٛدوبٖ (  10لّٓ) ،غٙی ػبصی آسد ثب آ ٚ ٗٞاػیذ فِٛیه ،غٙی ػبصی
ٕ٘ه ثب یُذ ،حٕبیت ٞبی غزایی اص ٔبدساٖ ثبسداس ٘یبصٔٙذ ،اخشای ثش٘بٔ ٝآ ٗٞیبسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دختش دثیشػتب٘ی ٚ
ٍٔب دص ٚیتبٔیٗ  Dث ٝوّی ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞذف ٔ ٚیب٘ؼبالٖ  ٚػبِٕٙذاٖ خبٔؼٝ
ٍ) تطکیل پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهت تشای ضْشًٍذاى استاى
 -5غشتالگشی تیواسی ّا


غشثبٍِشی ٘ٛصاداٖ ثذ ٚتِٛذ ثشای ثیٕبسیٟبی فٙیُ وتٛ٘ٛسی ٞ ٚیپٛتیشٚئیذی ٌزسای ٘ٛصادی



غشثبٍِشی صٚخیٗ دس آػتب٘ ٝاصدٚاج ثشای ثتب تبالػٕی



غشثبٍِشی فـبسخ ٖٛثبال



غشثبٍِشی دیبثت



غشثبٍِشی آػٓ (ثلٛست پبیّٛت)



غشثبٍِشی خغش ػٙدی ثیٕبسیٟبی لّجی ػشٚلی

 -9سایش تشًاهِ ّای ًظام سالهت
اِف) اسائ ٝخذٔبت ٔ ٚشالجت ٞبی اِٚی ٝثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚخذٔبت ٘ٛیٗ ػالٔت ث ٝثیؾ اص ٞ 450ضاس ٘فش حبؿی٘ ٝـیٗ
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ة) تبٔیٗ دػتشػی ث ٝخذٔبت تخللی ثب چٟبس خذٔت تخللی داخّی-ص٘بٖ ٔ ٚبٔبیی-وٛدوبٖ – سٚا٘پضؿىی دس ٔشاوض
خذٔبت خبٔغ ػالٔت ثشاػبع ػغح ثٙذی خذٔبت ٘ ٚظبْ اسخبع ثب ٕٞىبسی ٔؼب٘ٚت دسٔبٖ دا٘ـٍب( ٜپبیّٛت اسٔٚی)ٝ

ج) پٛؿؾ خبٔغ ٍٕٞب٘ی ػالٔت (  ) UHCثب سا ٜا٘ذاصی ٔدتٕغ خذٔبت ػالٔت ثبسٚسی ٔبدسدس حبؿی ٝؿٟش اسٔٚیٝ

اتاق صایواى ،تسْیالت صایواًی حاضیِ ضْش

کالس ّای آهَصضی لثل اص اصدٍاج

کالس ّای آهادگی تشای صایواى
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تحلیل کلی
تا دسًظش گشفتي ؿاخق ّای کلی هَسد اػتفادُ دس اسصیاتی ًظام ّای هلی ػالهت کـَسّا تَػظ ػاصهاى خْاًی
تْذاؿت هـتول تش پاػخگَیی ًظام ػالهت تِ ًیاصّای هشدم ٍ ػادالًِ تَدى آى ،افضایؾ ػغح ػالهت احاد
خاهؼِ تلَست ػادالًِ ٍ کاّؾ هـاسکت هالی هشدم دس ّشیٌِ ّای ػالهتی  ،هیتَاى تا هؼتٌذات هٌـش ؿذُ
تشهَاسد صیش تاکیذ ًوَد.
 -7ضاخص دستشسی
 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ ٔشاوض خذٔبت خبٔغ ػالٔت اص ٘ 10235فش ث٘ 7526 ٝفش (  26دسكذ) دس ٔٙبعك
سٚػتبیی

 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت اص ٘ 1195فش ث٘ 1080 ٝفش (  10دسكذ)
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 ثشخٛسداسی ثیؾ اص ٞ 460ضاس ٘فش خٕؼیت حبؿی٘ ٝـیٗ اػتبٖ ثشای اِٚیٗ ثبس اص خذٔبت ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝػالٔت دس
٘ضدیىتشیٗ ٔحُ ػى٘ٛت آ٘بٖ
 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ ،ثب سا ٜا٘ذاصی ٔ 9شوض خذٔبت خبٔغ ػالٔت ؿٟشی دس ٔٙبعك حبؿی ٝؿٟش اص 24200
٘فش ث٘ 16400 ٝفش (  32دسكذ)
 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ ،ثب سا ٜا٘ذاصی ٔ 8شوض خذٔبت خبٔغ ػالٔت ؿٟشی دس ٔٙبعك غیش حبؿی( ٝػبیش ٔٙبعك
ؿٟشی اػتبٖ) اص ٘ 21300فش ث٘ 20400 ٝفش (  4دسكذ)

 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ ،ثب سا ٜا٘ذاصی  28پبیٍب ٜػالٔت (ضٕیٕ ٚ ٝغیش ضٕیٕ )ٝدس ٔٙبعك حبؿی ٝؿٟش اص
٘ 14800فش ث٘ 7800 ٝفش (  47دسكذ)
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 وبٞؾ خٕؼیت تحت پٛؿؾ ،ثب سا ٜا٘ذاصی  28پبیٍب ٜػالٔت (ضٕیٕ ٚ ٝغیش ضٕیٕ )ٝدس ٔٙبعك غیش حبؿی( ٝػبیش
ٔٙبعك ؿٟشی اػتبٖ) اص ٞ 11674ضاس ٘فش ث٘ 10280 ٝفش (  12دسكذ)
 ثٟجٛد ؿبخق ػذاِت دسدػتشػی ث ٝخذٔبت ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝػالٔتی دس حبؿی ٝؿٟشٞب ٘ؼجت ثٙٔ ٝبعك غیش
حبؿیٝ
 لشاس ٌشفتٗ  100سٚػتبی تحت پٛؿؾ تیٓ ػیبسی دس ریُ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت  ٚحزف تیٓ ٞبی ػیبسی اص ٘ظبْ
ؿجى ٝثشای اِٚیٗ ثبس

 احذاث ٚاحذ ٞبٚ 533 :احذ دسدػت احذاث لشاس ٌشفت ٝو ٝتبو ٖٛٙدس ثیؾ اص ٚ 370احذ فشآیٙذ احذاث تىٕیُ
ٚثمی ٝدسدػت الذاْ لشاسداسد
 تبٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی :ثشای  248پبیٍب ٜػالٔت(ٔشالت ػالٔت -خذیذ) ٔ 263 ٚشوض خذٔبت خبٔغ ػالٔت ؿبُٔ
وبسؿٙبع ثٟذاؿت ٔحیظ (خذیذ) ٚوبسؿٙبع ثٟذاؿت حشف ٝای(خذیذ) ،سٚا٘ـٙبع(خذیذ) ،وبسؿٙبع تغزی(ٝخذیذ)،
ٔبٔب  ٚپضؿه  ٚد٘ذا٘پضؿه ...ٚ
 تبٔیٗ تدٟیضات آصٔبیـٍبٞی ،اعالػبتی -استجبعی(ثشای پش٘ٚذ ٜاِىتش٘ٚیه ػالٔت) ،تبٔیٗ ٔىُٕ ٞبی داسٚیی( 10لّٓ)
 ،تدٟیضات صایٕبٖ ایٕٗ ،تدٟیضات د٘ذا٘پضؿىی
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 -5ضاخص تْشُ هٌذی:
 تـکیل پشًٍذُ الکتشًٍیک ػالهت تشای ً 3249300فش اص ؿْشًٍذاى اػتاى دس ػاهاًِ ػیة اص
ً 3357776فش خوؼیت اػتاى (  97دسكذ)
 90 دسكذ خوؼیت ػشؿواسی ؿذُ حذالل یک تاس خذهت دسیافت ًوَدُ اًذ.
 96.4 دسكذ خذهت گیشًذگاى اص ًحَُ اسائِ خذهات اػالم سضایت کشدُ اًذ (عثك ًظش ػٌدی پیاهکی
ٍصاست تْذاؿت)
ً 809102 فش اص گشٍُ ّذف (ً 1348702فش) ،خْت اًدام خذهت خغشػٌدی تیواسی ّای للثی ػشٍلی تِ
خاًِ ّای تْذاؿت ٍ پایگاُ ّای ػالهت ؿْشی دس ػغح اػتاى هشاخؼِ ًوَدُ اًذ 60( .دسكذ)
 عی خغشػٌدی اًدام یافتًِ 124802 ،فش دس هؼشم اتتال تِ فـاسخَى تاال ؿٌاػایی ٍ آهَصؽ ّای الصم
سا دس ایي ساتغِ دسیافت ًوَدُ اًذ.
 عی خغشػٌدی اًدام یافتًِ 30618 ،فش پیؾ دیاتت ؿٌاػایی ٍ آهَصؽ ّای الصم سا دس ایي ساتغِ
دسیافت ًوَدُ اًذ.
 عی خغشػٌدی اًدام یافتًِ133648 ،فش تا اختالل چشتی ؿٌاػایی ٍ تحت تشسػی ّای تکویلی ٍ
هشالثت لشاس گشفتِ اًذ.
 76693 تیواس هثتال تِ فـاسخَى تاال دس هٌاعك سٍػتایی ٍ ؿْشّای صیش تیؼت ّضاس ًفش اػتاى ؿٌاػایی
ٍ تحت هشالثت لشاس داسًذ ( .هیضاى ؿیَع 14.1دسكذ)
 25112 تیواس هثتال تِ دیاتت دس هٌاعك سٍػتایی ٍ ؿْشّای صیش تیؼت ّضاس ًفش اػتاى ؿٌاػایی ٍ تحت
هشالثت لشاس داسًذ ( .هیضاى ؿیَع4.6دسكذ)
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