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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  و مفاهيمتعاريف 
 

  

هـر خانـه بهداشـت    . هاي بهداشتي درماني كشور اسـت  ترين واحد روستائي ارائه خدمت در نظام شبكه محيطي: خانه بهداشت

در خــانه  . يك يا چند روستا را در پوشـش خـدمات خـود دارد    -به ويژه امكانات ارتباطي و جمعيت  -بسته به شرايط جغرافيايي 

» بهـورز زن  « يــا  » بهـورز مــرد   « كننـد بر حسب جـنس   بهداشت فقط يك رده شـغلي از كاركنـان بهـداشـت خـدمـت مي

حـت پوشـش   جمعيـت ت . ان در روستاي اصلي يا روستاي قمر، از شرايط ضروري استشوند كه بومي بودن آنها و اسك ناميـده مي

  . نفر است 1000يك بهورز به طور متوسط حدود 

  

مركز بهداشتي درماني روستائي، تنها واحد پزشكي دولتي مستقر در مناطق روستائي است : مركز بهداشتي درماني روستائي

ارتباط با بيمارستان هاي بهداشت و هدايت آنها، در  شود اين واحد ضمن نظارت بر فعاليت خانه كه بوسيله پزشك عمومي اداره مي

  . كند شهرستان نيازهاي درمان تخصصي و بستري جمعيت تحت پوشش خود را تأمين مي

  

نفر را  12500اند و جمعيتي حداكثر معادل عبارت است از يك واحد بهداشتي كه در محدوده شهرها واقع شده: پايگاه بهداشت

اين پايگاه بهداشت چنانچه در درون فضاي مركـز بهداشـتي   . دهند تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتي به اين جمعيت ارائه مي

  . شود درمـاني مستقر باشد به عنوان پايگاه بهداشت ضميمه و در غير اينصورت پايگاه غير ضميمه ناميده مي

شـود و   ديل ميهداشت به پايگاه بهداشت تبباشد به شهر تبديل گردد اين خانه ب چنانچه يك روستايي كه داراي خانه بهداشت مي

ايگاه بهداشت ستاره دار محسوب گردد و به عنوان پ باشد خدمات توسط بهورزان ارائه مي تا زماني كه بهورز در آن واحد شاغل مي

رديف سازماني وي بالتصدي گرديد بـه جـاي بهـورز كـاردان     ...) تغيير عنوان ، بازنشستگي و (گردد و زماني كه به هر دليلي  مي

  . گردد دار حذف مي گردد و كلمه ستاره دار به پايگاه بهداشت تبديل مي د و از پايگاه بهداشت ستارهگرد استخدام مي

  

اين واحد برحسب تراكم جمعيت، يك يا چند پايگـاه بهداشـت شـهري را تحـت پوشـش        :مركز بهداشتي درماني شهري

هاي بهداشـت تابعـه دارد، ايـن مركـز در مقابـل       خانه كليه وظايفي را كه مركز بهداشتي درماني روستائي در مقابل. خواهد داشت

هاي بهداشت شهري خواهد داشت تفاوت عمده اين واحد با مركز بهداشتي درماني روستايي در مراجعه مستقيم بيماران بـه   پايگاه

  . يردهاي بهداشت صورت گ اين مركز است مراجعه بيمار به اين مراكز الزم نيست حتماً از طريق ارجاع از پايگاه

  

هاي بهداشت مجاور شهر و يا روسـتاهاي نزديـك    ، خانهدر بسياري از شهرها: روستائي –مركز بهداشتي درماني شهري 

به شهر به ناچار در پوشش يك يا چند مركز بهداشتي درماني شهري قرار داده شده است اين گونه مراكز در واقع هر دو نقـش را  

  . شوند روستائي ناميده مي –بعهده دارند و مراكز بهداشتي درماني شهري 
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

بهداشتي درماني روستائي كه در مسير طبيعي چند مركز بهداشـتي درمـاني ديگـر قـرار     در برخي از مراكز : تسهيالت زايماني

تـرين   هزار نفر تلقي گردد، مشروط بر اين كه فاصله اين محل تـا نزديـك   20كه گلوگاه عبور جمعيتي حدود  گرفته باشد، بطوري

نام تسـهيالت زايمـاني   ه توان بخشي ب يشتر باشد، مياز يك ساعت ب) با استفاده از اتومبيل(شهري كه بيمارستان يا زايشگاه دارد 

چنانچه هنوز اين واحد فعـال باشـد بـه    . گرديد روزي ايجاد مي روزي يا شهري شبانه ضميمه مركز بهداشتي درماني روستائي شبانه

  . گردد اندازي نمي دهد ولي در حال حاضر واحد جديد تسهيالت زايماني تعيين و راه فعاليت خود ادامه مي

  

مركز بهداشت شهرستـان واحـدي است كه اوليـن سطـح تخصصي يعنـي كارشنـاسي خـدمات  : مركز بهداشت شهرستان

  .ودشـ مختلف بهـداشتي را شـامل مي

  

ساعت كاري را يـك شـيفت، حـداكثر     8در تعيين شيفت كاري مراكز بهداشتي درماني، ارائه سرويس در حداكثر : شيفت كاري

  . نمايند روزي محاسبه مي ساعت كاري را شبانه 16شيفت و بيش از ساعت كاري را دو  16

  

غيرمسـتقل بـه   . مستقل شامل واحدي است كه داراي تشكيالت و محل فعاليت مستقل باشد: وضعيت مستقل و غيرمستقل

  . شود كه در داخل واحد ديگري قرار داشته و از امكانات اداري، مالي و پرسنلي واحد مذكور استفاده نمايد واحدي گفته مي
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  هاي معاونت بهداشتي شاخص

  

n 10 ×  
  روز در مدت معين 28تعداد موارد مرگ نوزادان زير 

  ميزان مرگ نوزادان= 
  تعداد مواليد زنده در همان مدت

 

 

n 10 ×  
  موارد مرگ كودكان زير يكسال در مدت معينتعداد 

  ميزان مرگ شيرخواران= 
  تعداد مواليد زنده در همان مدت

 

 

n 10 ×  
  سال در مدت معين 5تعداد موارد مرگ كودكان زير 

  سال 5ميزان مرگ كودكان زير = 
  تعداد مواليد زنده در همان مدت

 

 

  
  دوره نديدهانجام شده توسط افراد   تعداد كل زايمان

  نسبت زايمان انجام شده توسط افراد دوره نديده= 
  هاي انجام شده تعداد كل زايمان

 

 

  
  هاي مدرن تعداد استفاده كنندگان از روش

  هاي مدرن پيشگيري از بارداري روش پوشش= 
  ساله 15- 49زنان شوهردار تعداد 

 

 

100 ×  
  تعداد جمعيت فاقد پوشش بيمه

  فاقد پوشش بيمه به كل جمعيتدرصد جمعيت = 
  كل جمعيت

 

 

100 ×  
  گرم 2500تعداد نوزادان زير 

  گرم 2500درصد نوزادان زير = 
  تعداد كل نوزادان وزن شده
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

 

100 ×  
  تعداد خانوارهايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند

  درصد دسترسي خانوار روستايي به آب آشاميدني سالم= 
  خانوارهاي تحت پوششتعداد كل 

 

 

10000 ×  
  تعداد مبتاليان به ايدز

  نسبت مبتاليان به ايدز در ده هزار نفر جمعيت= 
  كل جمعيت

 

 

  رشد طبيعي جمعيت=  ميزان تولد خام    –ميزان مرگ خام  

 

 

100 ×  
  تعداد فوت شدگان بيماري قلبي عروقي

  شدگانهاي قلبي عروقي به كل فوت  درصد فوت بيماري= 
  كل فوت شدگان

 

 

100 ×  
  شدگان با حوادث غير عمد تعداد فوت

  شدگان درصد فوت حوادث غيرعمد به كل فوت= 
  شدگان كل فوت

 

 

100 ×  
  هاي بازديد شده تعداد شاغلين كارگاه

  درصد شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشتي= 
  شاغلين موجود

 

100 ×  
  هاي بازديد شده تعداد كارگاه

  هاي تحت پوشش كارگاهدرصد = 
  موجود هاي كارگاه
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

   دانشگاه علوم پزشكي بوشهربهداشتي هاي  شاخص - 6جدول 

  

 1389  1388  عنوان شاخص رديف

  63/1  65/1 درصد رشد طبيعي جمعيت 1

  83/9  34/12 در هزار تولد زنده ميزان مرگ و مير نوزادان 2

 42/14  61/16 در هزار تولد زنده سال اطفال زير يك ميزان مرگ و مير 3

 85/16  53/19  در هزار تولد زنده اطفال زير پنج سال ميزان مرگ و مير 4

  04/1  26/1  درصد مرده زايي  5

  22  11/56  ميزان مرگ و مير مادران در صدهزار تولد زنده  6

  03/4  89/3  )در هزار( ميزان خام مرگ  7

  01/2  02/2  باروري كلي  8

 46/5  8/5 گرم در هنگام تولد 2500 از نوزادان با وزن كمتر درصد  9

  67  51/66  درصد تنظيم خانواده  10

  30/20  37/20  ميزان مواليد در هزار   11

  100  100  پوشش واكسناسيون  12

  5/33  4/34  ميزان شيوع ديابت در هزار  13

  1/48  5/48  ميزان شيوع فشار خون در هزار  14

  52  53  )تعداد(د ماالريا ارمو  15

 1/20  1/36 )در يكصد هزار( ميزان بروز سالك  16

 47/98  97 درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند 17

 38  38 ها هاي قلبي و عروقي به كل مرگ درصد مرگ ناشي از بيماري 18

  13  14 ها درصد مرگ ناشي از حوادث غيرعمد به كل مرگ 19

 12  5/11 ها ها به كل مرگ ناشي از سرطان درصد مرگ 20
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

1389سال  -هاي جمعيتي در استان بوشهر شاخص وضعيت  - 7جدول   

  

  استان  روستايي  شهري  شاخص

  84/27  60/27  72/27  ميانگين سني

  63/1  72/1  58/1  رشد طبيعي جمعيتدرصد 

  07/68  71/74  04/65  )در هزار(ميزان باروري عمومي 

  01/2  23/2  91/1  كليباروري ميزان 

  3/20  78/21  61/19  )در هزار(ميزان مواليد 

  02/67  45/67  81/66  هاي معتبر تنظيم خانواده پوشش روش افراد تحت درصد

  46/5  86/5  26/5  گرم 2500درصد متولدين كمتر از 

  80/99  66/99  87/99  درصد متولدين وزن شده

  84/105  04/108  71/104  نسبت جنسي در بدو تولد

  83/42  68/45  53/41  درصد سرباري

  03/4  58/4  78/3  )در هزار(ميزان خام مرگ 

  83/9  62/9  94/9  )در هزار تولد زنده(ميزان مرگ نوزادان 

  42/14  76/14  24/14  )در هزار تولد زنده(ميزان مرگ كودكان زير يكسال 

  85/16  12/18  18/16  )در هزار تولد زنده(ميزان مرگ كودكان زير پنج سال 

  02/7  50/8  24/6  )در هزار تولد زنده(سال  5ماه تا  1ميزان مرگ كودكان 

  4/10  30/8  50/11  )هزار در(زايي  مردهميزان 

  4  3  1  مرگ و مير مادران تعداد

  1/0  24/0  03/0  ها نديده به كل زايمان درصد زايمان توسط فرد دوره
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  )زايي به استثناي مرده(تفكيك علل و جنسيت رگ و مير به هاي م نسبت مقايسه  -  8جدول 

  1389و  1388هاي  طي سال
  

  علت مرگ  رديف
  درصد عمر از دست رفته  جمع كل  زن  مرد

88  89  88  89  88  89  88  89  

  70/21  8/20  1387  1320  680  636  707  684  هاي قلبي و عروقي بيماري  1

  24/24  9/25  481  485  93  102  388  383  حوادث غيرعمد  2

  85/11  1/11  432  396  202  179  230  217  ها و تومورها سرطان  3

  37/6  1/11  143  215  57  77  86  138  هاي زمان حول تولد بيماري  4

  43/1  2/1  222  170  127  90  95  80  )كهولت سن( عالئم بدتعريف شده  5

  06/4  2/3  188  155  104  93  84  62  متابوليك  -تغذيه   -هاي غدد  بيماري  6

  29/3  5/2  153  123  78  55  75  68  هاي دستگاه تنفس بيماري  7

  27/2  1/2  99  96  49  46  50  50  تناسلي  -دستگاه ادراري هاي  بيماري  8

  40/7  5/4  116  76  50  33  66  43  هاي مادرزادي و كروموزومي ناهنجاري  9

  91/1  8/1  82  69  41  27  41  42  هاي دستگاه گوارش بيماري  10

  18/2  5/1  55  43  20  11  35  32  انگلي  -هاي عفوني  بيماري  11

  71/2  1/3  48  54  6  14  42  40  )قتل( خشونت بوسيله ديگران   12

  26/2  4/2  59  60  12  4  47  56  هاي رواني و اختالل رفتاري بيماري  13

  79/2  3/3  45  53  21  28  24  25  خودكشي  14

  30/1  9/0  35  28  22  13  13  15  هاي سيستم عصبي بيماري  15

  37/1  1/1  22  23  9  10  13  13  هاي سيستم خونساز و دستگاه ايمني بيماري  16

  05/0  2/0  8  11  3  6  5  5  هاي اسكلتي عضالني بيماري  17

  22/0  5/0  4  10  4  10  0  0  حاملگي و زايمان عوارض  18

  20/0  2/0  9  13  4  6  5  7  علت ثبت نشده  19

  19/1  6/0  25  12  6  3  19  9  علت فوت تحت بررسي  20

  24/1  9/0  31  29  7  11  24  18  نامعلوم  21

  100  100  3644  3441  1595  1454  2049  1987  جمع
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

 1389   سال – ها هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري اي شاخص آمار مقايسه -  9جدول 

 

  1389سال   1388سال   عنوان شاخص  رديف

  5359  3381  تعداد افراد مظنون آزمايش شده از نظر وبا  1

  314  350  خوني مراقبت شده تعداد مبتاليان به اسهال  2

  4414  2838  تعداد افراد آلوده به پديكلوزيس شناسايي شده و مراقبت شده  3

  925  1103  گزيده مراقبت شده تعداد افراد عقرب  4

  248  196  تعداد افراد مارگزيده مراقبت شده  5

  52  53  تعداد بيماران مبتال به ماالريا  6

  12769  22390  نظر ماالريا الم خون محيطي تهيه و آزمايش شده ازتعداد   7

  7  7  حاد شناسايي شده تعداد بيماران فلج شل  8

  13  12  تعداد بيماران مظنون به سرخك شناسايي شده  9

  29  29  تعداد انواع بيماري مننژيت  10

  1111  1047  تعداد موارد حيوان گزيدگي شناسايي شده و مراقبت شده از نظر هاري  11

  214  294  تعداد بيماران شناسايي شده به هپاتيت ويروسي و تحت درمان و مراقبت قرار  12

  191  313  تعداد بيماران مبتال به سالك  13

  1699  1818  اساس تشخيص بر STIتعداد بيماران شناسايي شده و تحت درمان قرار گرفته   14

  334  305  شده از ابتداي برنامه شناسايي HIVآلوده به ويروس  تعداد بيماران  15

 

  

  ادامه در صفحه بعد
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  1389   سال – ها هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري اي شاخص آمار مقايسه -  9جدول ادامه 

  

  1389سال   1388سال   عنوان شاخص  رديف

  5/33  4/34  )مناطق روستايي( سال 30ميزان شيوع ديابت در سنين باالي   16

  293  273  موارد شناسايي شده سرطان تعداد  17

  1/1  2/2  ميزان بروز تب مالت در صدهزار نفر  18

  1/20  1/36  ميزان بروز سالك در صدهزار نفر  19

  8/117  6/120  ميزان بروز حيوان گزيدگي در صدهزار نفر  20

  9/7  5/7  ميزان بروز سل در صدهزار نفر  21

  1/41  3/42  ميزان شيوع تاالسمي در صد هزار نفر  22

  11  17  ايدزتعداد موارد فوت   23

  15480  13757  تعداد موارد سوانح ثبت شده دربرنامه پيشگيري از حوادث  24

  4982  4982  برنامه پيشگيري و كنترل فشارخون باال بيماران پرفشار شناسايي شده در  25

  12488  10480  تعداد افراد آزمايش شده ازنظر تاالسمي  26

  71  68  شناسايي شدهتعداد كل بيماران جديد مبتال به سل   27

  x 36  40تعداد بيماران جديد مبتال به سل ريوي اسمير مثبت   28

  1284  1108  تعداد افراد مشكوك به سل آزمايش شده  29

  3221  2736  خلط تهيه شده در آزمايشگاه سل تعداد اسمير  30

  13  13  * تعداد بيماران مسلول اسمير مثبت بهبود يافته  31

 

گردد و حداقل پس از  ماه مشخص مي 24تا  18ماه و حداكثر پس از  6است نتايج درمان بيماران مسلول حداقل پس از الزم به توضيح * 

  .گردد و ممكن است در پايان سال مقداري از بيماران تحت درمان باشند ماه پس از تشخيص نتيجه درمان بيماران مشخص مي 6

  
  قبلصفحه  دنباله از
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  

  1389 و  1388هاي  سال طيهاي بهداشت محيط استان بوشهر  شاخص - 10جدول 

  

  1389  1388  عنوان
  + افزايش 

  -  كاهش 

  + 1  26  25  شهريدرصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهسازي مناطق 

  - 1  26  27  روستاييدرصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهسازي مناطق 

  + 5  72  67  توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي مناطق شهري درصد مراكز تهيه و

  + 8  66  58  معيار بهداشتي مناطق روستاييتوزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي  درصد مراكز تهيه و

  0  22  22  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهسازي شهري

  - 6  16  22  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهسازي روستايي

  + 1  75  74  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي شهري

  + 10  84  74  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي روستايي

  + 5  90  85  درصد كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر شهري

  + 4  88  84  درصد كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر روستايي

  + 3  99  96  درصد مطلوب آزمايشات ميكروبي آب شهري

  + 6  99  93  درصد مطلوب آزمايشات ميكروبي آب روستايي

  + 2  60  58  شرايط مطلوب از نظر بهداشت محيط واحدهاي بهداشتي درماني شهري بادرصد 

  + 9  87  78  شرايط مطلوب از نظر بهداشت محيط واحدهاي بهداشتي درماني روستايي بادرصد 

  + 1  98  97  درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

  0  96  96  عمومي آب آشاميدني برخوردارنددرصد خانوارهاي روستايي كه از شبكه 

  + 1  90  89  درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

  + 4  87  83  كنند آوري مي درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

  + 3  76  73  كنند آوري و دفع مي درصد خانوارهاي روستايي كه فضوالت حيواني را به روش بهداشتي جمع
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  اي استان بوشهر هاي بهداشت حرفه شاخصاي  گزارش مقايسه  -  11جدول 

  1389و  1388هاي  طي سال

  

  1389  1388  عنوان شاخص

  % 7/74  % 6/89  هاي تحت پوشش درصد كارگاه

  % 5/68  % 80  درصد شاغلين تحت پوشش

  % 9/66  % 46  شاغلين تحت پوشش معاينهدرصد 

آور را  هايي كه حداقل يك عامل زيان كارگاهدرصد 

  )صدا(اند    كنترل نموده
2/5 %  2/26 %  

  

  

  

  هاي تحت پوشش معاونت بهداشتي استان بوشهر توزيع فراواني كارگاه -  12جدول 

  1389سال  

  

  نوع كارگاه
هاي  كارگاه

  موجود

   هاي كارگاه

  تحت پوشش

   شاغلين

  موجود

  شاغلين

  تحت پوشش 

  339  498  277  309  خانگي

  19725  28772  3833  5215  غيرخانگي

  20064  29270  4110  5524  جمع
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  1389سال   - اي استان بوشهر  هاي مداخله طرح – 13جدول  

  

  ميزان پيشرفت  سال شروع  عنوان طرح

  حمايتي بهبود وضعيت -برنامه مشاركتي 

  سال با همكاري 6تغذيه كودكان زير 

  كميته امداد امام خميني

1381  

كودك در استان تحت پوشش  1585تعداد   89در سال 

مبتال  از كودكان  %34، 89در سال . برنامه قرار دارند

  .اند بهبود يافته ،به سوء تغذيه

آموزان دختر  سطح سالمت دانش ءبرنامه ارتقا

ياري  هنآطريق آموزش تغذيه و  دبيرستاني از

  هفتگي

1382  

پايه اول و  آموز دانش دختر 20634 تعداد 89 سال در

آموز مقطع  دانش 13540دوم و سوم مقطع متوسطه و 

قرص  598855راهنمايي تحت پوشش برنامه بودند و 

  .آهن دريافت نمودند

ن يك وعده غذاي گرم در طرح تأمي

  روستامهدها با همكاري سازمان بهزيستي
1386  

برنامه يك وعده غذاي گرم در روستامهدها  89در سال 

شهرستان بوشهر، تنگستان و گناوه قابل اجرا در سه 

كودك تا پايان طرح تحت پوشش  572باشد و  مي

  .بودند

 3-6نسبت كودكان تحت پوشش طرح به كودكان 

  %9/9 :سال ساكن در روستا

  %100: مند از خدمات پايش رشد نسبت كودكان بهره

 %7/4 :نسبت كودكان بهبود يافته در كوتاه قدي

  %2/9:  وزنييافته در كم  دنسبت كودكان بهبو

مند از خدمات آموزش  نسبت مديران و مربيان بهره

  %2/74: تغذيه 

: مند از خدمات آموزش تغذيه  نسبت والدين بهره

8/63%  

ها و  مداخالن آموزش سالمت در حوزه

  هاي بسيج پايگاه
1386  

مربي بسيج آموزش  285حوزه شهري تعداد  22در 

  .ديده است

تغذيه اي زنان باردار نيازمند با طرح حمايت 

  همكاري موسسه بنياد علوي
1388  

گيري مطلوب پس از دريافت  زنان باردار با وزن

  % 7/89: سبدغذايي

  كنترل جوندگان در سه شهرستان 

  دشتستان، دير و كنگان
1389  100%  

  %100  1389  )عسلويه(پاشي عليه ماالريا  سم
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  هاي بهداشت  ، پايگاههاي بهداشت ، خانهتعداد مراكز بهداشتي درماني  -  14دول ج

  1389سال  - و تعداد كاركنان بهورز شاغل به تفكيك شهرستان در استان بوشهر 

  

  شهرستان

  مراكز بهداشتي درماني 
  خانه بهداشت

  پايگاه بهداشت

  ارد شهري و ستاره
  تعدادكاركنان بهورز

  روستايي  شهري

  جمع  زن  مرد  غيرفعال  فعال  غيرفعال  فعال  غيرفعال فعال  غيرفعال  فعال

  39  28  11  3  5  0  14  0  5  0  13  بوشـهر

  70  45  25  0  1  0  40  0  6  0  2  تنگستان

  41  25  16  0  4  4  16  1  1  0  2  جم

  128  84  44  2  10  0  64  1  8  0  13  دشتستان

  69  36  33  0  5  1  30  1  2  0  4  دشـتي

  24  17  7  0  3  0  12  0  2  0  3  ديـر

  17  9  8  0  1 0  11  0  1  0  3  ديلـم

  44  32  12  0  6  4  16  1  1  1  6  كنـگان

  31  20  11  0  1  0  18  0  5  0  5  گنـاوه

  463  296 167  5  36  9  221  4  31  1  51  كل استان

  

  . فعال گرديده است) خانه بهداشت در شهرستان دشتي  2خانه بهداشت در شهرستان دشتستان و  3( خانه بهداشت  5تعداد در اين سال  -

  .خانه بوده است 216بهداشت  هاي گذشته تعداد خانه در سال
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر درماني موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي – 15جدول 

  1389سال 

  

نام 

  شهرستان

    مراجعين به

موارد 

  آزمايش

  

پزشك 

  عمومي
  راديولوژي  پيراپزشك  دندانپزشك

تزريقات و 

  پانسمان

  داروخانه

تعداد نسخ (

  )دارويي

  آزمايشگاه

  148021  40582  24052  21386  763  39770  10800  135985  بوشهر

  51651  14146  19631  21167  -  7805  3641  92923  تنگستان

  44613  18687  192  10869 -  9711  2545  56148  جم

  91363  31660  18458  110733  1803  17596  14116  276359  دشتستان

  73144  24633  7126  23429  -  8758  5974  86458  دشتي

  76810  24355  28543  64282  3261  5679  4110  110708  دير

  34858  9850  -  17294  -  2838  3867  32817  ديلم

  86438  35699  414  13587  -  10756  3559  65601  كنگان

  149582  33381  34922  20615  2596  5529  5478  81836  گناوه

  756480  232993  133338  303362  8423  108442  54090  938835  جمع
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    معاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتيمعاونت بهداشتي

  توزيع فراواني جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي و شهري برنامه پزشك خانواده   -  16جدول 

  1389سال   - استان بوشهر

  

  شهرستان
تعداد دفترچه   تعداد دفترچه روستايي

  شهري
  جمع كل

  عشاير  روستايي

  22294  10550  523  11221  بوشهر

  38317  7113  430  30774  تنگستان

  21444  1937  107  19400  جم

  104574  30069  10254  64251  دشتستان

  36643  6751  3467  26425  دشتي

  31188  16339  261  14588  دير

  16477  8812  66  7599  ديلم

  33755  11583  0  22172  كنگان

  17384  2402  36  14946  گناوه

  322076  95556  15144  211376  استان

 

  

 


