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  و مفاهيمتعاريف 
 

  

هـر خانـه   . هاي بهداشتي درمـاني كشـور اسـت    ترين واحد روستائي ارائه خدمت در نظام شبكه محيطي: خانه بهداشت

يك يا چند روستا را در پوشش خـدمات خـود    -به ويژه امكانات ارتباطي و جمعيت  -بهداشت بسته به شرايط جغرافيايي 

يـا » بهورز مـرد«كننـد بر حسب جنس  در خـانه بهداشت فقط يك رده شـغلي از كاركنـان بهـداشـت خـدمـت مي. دارد

. ان در روستاي اصلي يا روستاي قمر، از شـرايط ضـروري اسـت   شوند كه بومي بودن آنها و اسك ناميـده مي» بهورز زن«

  . نفر است 1000جمعيت تحت پوشش يك بهورز به طور متوسط حدود 

  

مركز بهداشتي درماني روستائي، تنهـا واحـد پزشـكي دولتـي مسـتقر در منـاطق       : مركز بهداشتي درماني روستائي

ها، هاي بهداشت و هدايت آن شود اين واحد ضمن نظارت بر فعاليت خانه روستائي است كه بوسيله پزشك عمومي اداره مي

  . كند در ارتباط با بيمارستان شهرستان نيازهاي درمان تخصصي و بستري جمعيت تحت پوشش خود را تأمين مي

  

انـد و جمعيتـي حـداكثر     عبارت اسـت از يـك واحـد بهداشـتي كـه در محـدوده شـهرها واقـع شـده         : پايگاه بهداشت

اين پايگاه بهداشـت چنانچـه در   . دهند رائه مينفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتي به اين جمعيت ا 12500معادل

درون فضاي مركز بهداشتي درمـاني مستقر باشد به عنوان پايگاه بهداشت ضميمه و در غير اينصورت پايگاه غير ضميمه 

  . شود ناميده مي

داشـت تبـديل   هداشت به پايگـاه به باشد به شهر تبديل گردد اين خانه ب چنانچه يك روستايي كه داراي خانه بهداشت مي

ايگاه بهداشـت  گردد و به عنوان پ باشد خدمات توسط بهورزان ارائه مي شود و تا زماني كه بهورز در آن واحد شاغل مي مي

رديف سازماني وي بالتصدي گرديد ...) تغيير عنوان ، بازنشستگي و (گردد و زماني كه به هر دليلي  ستاره دار محسوب مي

دار  گردد و كلمـه سـتاره   دار به پايگاه بهداشت تبديل مي گردد و از پايگاه بهداشت ستاره مي به جاي بهورز كاردان استخدام

  . گردد حذف مي

  

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

هـاي بهداشـت تابعـه دارد، ايـن      كليه وظايفي را كه مركز بهداشتي درماني روستائي در مقابل خانـه . پوشش خواهد داشت

اني روسـتايي در  هاي بهداشت شهري خواهد داشت تفاوت عمده اين واحد با مركـز بهداشـتي درمـ    مركز در مقابل پايگاه

هـاي   مراجعه مستقيم بيماران به اين مركز است مراجعه بيمار به اين مراكز الزم نيسـت حتمـاً از طريـق ارجـاع از پايگـاه     

  . بهداشت صورت گيرد

  

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

اچار در پوشش يك يا چند مركز بهداشتي درماني شهري قرار داده شده است اين گونه مراكز در واقع نزديك به شهر به ن

  . شوند روستائي ناميده مي –هر دو نقش را بعهده دارند و مراكز بهداشتي درماني شهري 
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بهداشتي درماني ديگـر  در برخي از مراكز بهداشتي درماني روستائي كه در مسير طبيعي چند مركز : تسهيالت زايماني

هزار نفر تلقي گردد، مشروط بر اين كه فاصله ايـن محـل تـا     20كه گلوگاه عبور جمعيتي حدود  قرار گرفته باشد، بطوري

نام ه توان بخشي ب از يك ساعت بيشتر باشد، مي) با استفاده از اتومبيل(ترين شهري كه بيمارستان يا زايشگاه دارد  نزديك

چنانچه هنوز . گرديد روزي ايجاد مي روزي يا شهري شبانه يمه مركز بهداشتي درماني روستائي شبانهتسهيالت زايماني ضم

انـدازي   دهد ولي در حال حاضر واحد جديـد تسـهيالت زايمـاني تعيـين و راه     اين واحد فعال باشد به فعاليت خود ادامه مي

  . گردد نمي

  

ي است كه اوليـن سطـح تخصصي يعنـي كارشنــاسي  مركز بهداشت شهرستـان واحـد: مركز بهداشت شهرستان

  .ودشـ خدمات مختلف بهـداشتي را شـامل مي

  

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

  . نمايند ميروزي محاسبه  ساعت كاري را شبانه 16ساعت كاري را دو شيفت و بيش از  16حداكثر 

  

. مستقل شامل واحدي اسـت كـه داراي تشـكيالت و محـل فعاليـت مسـتقل باشـد       : وضعيت مستقل و غيرمستقل

شود كه در داخل واحد ديگري قرار داشته و از امكانات اداري، مالي و پرسنلي واحد مـذكور   غيرمستقل به واحدي گفته مي

  . استفاده نمايد
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  هاي معاونت بهداشتي شاخص

  

  

1000 ×  
  روز در مدت معين 28تعداد موارد مرگ نوزادان زير 

  ميزان مرگ نوزادان= 
  تعداد مواليد زنده در همان مدت

 

 

1000 ×  
  تعداد موارد مرگ كودكان زير يكسال در مدت معين

  زير يكسالميزان مرگ = 
  تعداد مواليد زنده در همان مدت

 

 

1000 ×  
  سال در مدت معين 5تعداد موارد مرگ كودكان زير 

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

 

 

1000 ×  
  طي يك سال به دنيا آمدهمرده تعداد كل 

  )در هزار( ه زايي مرد ميزان= 
  مجموع زنده و مرده به دنيا آمده طي همان سال

 

 

1000 ×  
  تعداد كل موارد مرگ در مدت معين

  )در هزار( خامميزان مرگ = 
  تدر همان مد كل جمعيت

 

 

  
  ميزان تولد خام    –ميزان مرگ خام  

  )درصد( رشد طبيعي جمعيت= 
10  
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100 ×  
  هاي مدرن تعداد استفاده كنندگان از روشن

  هاي مدرن پيشگيري از بارداري روشميزان استفاده از = 
  ساله 15- 49تعداد زنان شوهردار 

 

 

10000 ×  
  كل مواليدتعداد 

  ميزان مواليد= 
  كل جمعيت

 

 

1000 ×  
  مواليدتعداد 

  ميزان باروري عمومي = 
  ساله 15-49تعداد زنان 

 

 

5 ×  
  مجموع ميزان هاي باروري اختصاصي سني

  باروري كلي  =
1000  

 

 

100 ×  
  گرم 2500تعداد نوزادان زير 

  گرم 2500درصد نوزادان زير = 
  نوزادان وزن شدهتعداد كل 

 

 

10000 ×  
  تعداد مبتاليان به ايدز

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

 

 

100 ×  
  تعداد فوت شدگان بيماري قلبي عروقي

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

 

 

100 ×  
  عمدشدگان با حوادث غير  تعداد فوت

  شدگان درصد فوت حوادث غيرعمد به كل فوت= 
  شدگان كل فوت
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100 ×  
  تعداد خانوارهايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند

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

 

 

100 ×  
  هاي بازديد شده تعداد شاغلين كارگاه

  شاغلين تحت پوشش خدمات بهداشتيدرصد = 
  شاغلين موجود

 

 

100 ×  
  هاي بازديد شده تعداد كارگاه

  هاي تحت پوشش كارگاهدرصد = 
  موجود هاي كارگاه

 

 

 

100 ×  
  تعداد جمعيت فاقد پوشش بيمه

  درصد جمعيت فاقد پوشش بيمه به كل جمعيت= 
  كل جمعيت
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  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بهداشتي هاي  شاخص - 7جدول 

  

  1391 1390  عنوان شاخص رديف

  01/11  39/11 )در هزار تولد زنده( ميزان مرگ و مير نوزادان 1

 12/14 84/14 )در هزار تولد زنده( زير يك سال كودكان ميزان مرگ و مير 2

 21/17 38/18  )در هزار تولد زنده( زير پنج سال كودكان ميزان مرگ و مير 3

  2/6  99/6  )در هزار تولد زنده(سال  5ماه تا  1ميزان مرگ كودكان  4

  7/8  7/8  )در هزار(ميزان مرده زايي   5

  84/3  03/4  )در هزار(ميزان خام مرگ   6

  7/20  13/20  )در هزار(ميزان مواليد   7

  8/66 25/66  )در هزار تولد زنده(هاي معتبر تنظيم خانواده  افراد تحت پوشش روش  8

  83/99  77/99  ) درصد(متولدين وزن شده  9

 69/5 84/5 )درصد(گرم  2500 از كمترمتولدين   10

  03/33  2/32  ميزان شيوع ديابت در هزار  11

  6/45  5/47  ميزان شيوع فشار خون در هزار  12

  9/7  8/7  )در صد هزار(ميزان بروز سل  13

 9/11 8/15 )در صد هزار(ميزان بروز سالك  14

 67/98 68/98 خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارنددرصد  15

 41 39 ها هاي قلبي و عروقي به كل مرگ درصد مرگ ناشي از بيماري 16

  2/13  13 ها درصد مرگ ناشي از حوادث غيرعمد به كل مرگ 17

 6/11 11 ها ها به كل مرگ درصد مرگ ناشي از سرطان 18
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  )زايي به استثناي مرده(رگ و مير به تفكيك علل و جنسيت هاي م نسبت مقايسه  -  8جدول 

  1391و  1390هاي  طي سال
  

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

90  91  90  91  90  91  90  91  

  74/22  44/22  1480  1442  700  697  780  745  هاي قلبي و عروقي بيماري  1

  23/25  76/24  478  475  92  117  386  358  حوادث غيرعمد  2

  28/11  43/11  420  418  181  189  239  229  ها و تومورها سرطان  3

  35/8  19/8  161  168  65  65  96  103  هاي زمان حول تولد بيماري  4

  645/0  009/1  97  175  60  90  37  85  )كهولت سن(عالئم بدتعريف شده   5

  59/3  15/4  186  224  102  153  84  71  متابوليك  -تغذيه   -غدد هاي  بيماري  6

  01/3  64/4  148  187  69  77  79  110  هاي دستگاه تنفس بيماري  7

  19/2  55/2  108  122  37  62  71  60  تناسلي  -هاي دستگاه ادراري  بيماري  8

  7  15/5  118  88  51  45  67  43  هاي مادرزادي و كروموزومي ناهنجاري  9

  84/1  13/2  67  76  25  36  42  40  هاي دستگاه گوارش بيماري  10

  13/1  46/1  32  36  9  11  23  25  انگلي  -هاي عفوني  بيماري  11

  37/2  069/2  45  35  7  4  38  31  )قتل(خشونت بوسيله ديگران   12

  66/2  12/2  61  62  9  9  52  53  هاي رواني و اختالل رفتاري بيماري  13

  69/3  18/2  61  36  18  12  43  24  خودكشي  14

  16/1  25/1  43  53  20  24  23  29  هاي سيستم عصبي بيماري  15

  12/1  95/0  24  17  14  4  10  13  هاي سيستم خونساز و دستگاه ايمني بيماري  16

  47/0  38/0  26  15  14  6  12  9  هاي اسكلتي عضالني بيماري  17

  26/0  28/0  4  5  4  5  0  0  حاملگي و زايمان عوارض  18

  19/0  078/0  6  3  5  2  1  1  علت ثبت نشده  19

  41/0  48/1  9  27  2  7  7  20  علت فوت تحت بررسي  20

  57/0  107/1  18  28  5  11  13  17  نامعلوم  21

  029/0  128/0  4  6  3  5  1  1  بيماري هاي جلد و زير جلد  22

  100  100  3596  3698  1492  1631  2104  2067  جمع



 

 

  ها هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري

  1391سال   1390سال 

6395  7076  

317  487  

5548  6233  

1213  1357  

317  257  

56  68  

20602  20413  

7  4  

28  38  

26  26  

  1136  1206  

تعداد بيماران شناسايي شده به هپاتيت ويروسي و تحت درمان و مراقبت 
238  135  

144  119  

1557  1410  

364  383  

   

  
ادامه در صفحه بعد

    

هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري اي شاخص آمار مقايسه -  9جدول 

 

  عنوان شاخص

  تعداد افراد مظنون آزمايش شده از نظر وبا

  خوني مراقبت شده اسهال تعداد مبتاليان به

  تعداد افراد آلوده به پديكلوزيس شناسايي شده و مراقبت شده

  گزيده مراقبت شده تعداد افراد عقرب

  تعداد افراد مارگزيده مراقبت شده

  تعداد بيماران مبتال به ماالريا

  نظر ماالريا تهيه و آزمايش شده ازتعداد الم خون محيطي 

  حاد شناسايي شده تعداد بيماران فلج شل

  تعداد بيماران مظنون به سرخك شناسايي شده

  تعداد انواع بيماري مننژيت

  تعداد موارد حيوان گزيدگي شناسايي شده و مراقبت شده از نظر هاري

تعداد بيماران شناسايي شده به هپاتيت ويروسي و تحت درمان و مراقبت 

  تعداد بيماران مبتال به سالك

اساس  بر STIتعداد بيماران شناسايي شده و تحت درمان قرار گرفته 

  برنامه شناسايي شده از ابتداي HIVآلوده به ويروس 
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جدول 

  رديف

تعداد افراد مظنون آزمايش شده از نظر وبا  1

تعداد مبتاليان به  2

تعداد افراد آلوده به پديكلوزيس شناسايي شده و مراقبت شده  3

تعداد افراد عقرب  4

تعداد افراد مارگزيده مراقبت شده  5

تعداد بيماران مبتال به ماالريا  6

تعداد الم خون محيطي   7

تعداد بيماران فلج شل  8

تعداد بيماران مظنون به سرخك شناسايي شده  9

تعداد انواع بيماري مننژيت  10

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

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

  قرار

تعداد بيماران مبتال به سالك  13

14  
تعداد بيماران شناسايي شده و تحت درمان قرار گرفته 

  تشخيص

آلوده به ويروس  تعداد بيماران  15
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   ها هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري

  1391سال   1390سال 

2/32  03/33  

254  275  

2/3  1/3  

8/15  9/11  

9/124  2/121  

8/7  9/7  

1/45  9/43  

12  15  

14053  11651  

  5259  5539  

11111  13510  

79  82  

44  51  

1111  1167  

2981  3260  

37  16  

گردد و  ماه مشخص مي 24تا  18

گردد و ممكن است در پايان سال مقداري از بيماران تحت 

هاي پيشگيري و مبارزه با بيماري اي شاخص آمار مقايسه -  9جدول ادامه 

  عنوان شاخص

  )مناطق روستايي( سال 30ميزان شيوع ديابت در سنين باالي 

  موارد شناسايي شده سرطان

  ميزان بروز تب مالت در صدهزار نفر

  ميزان بروز سالك در صدهزار نفر

  ميزان بروز حيوان گزيدگي در صدهزار نفر

  ميزان بروز سل در صدهزار نفر

  ميزان شيوع تاالسمي در صد هزار نفر

  فوت ايدز

  تعداد موارد سوانح ثبت شده دربرنامه پيشگيري از حوادث

  برنامه پيشگيري و كنترل فشارخون باال بيماران پرفشار شناسايي شده در

  نظر تاالسمي آزمايش شده از

  شناسايي شدهتعداد كل بيماران جديد مبتال به سل 

 xتعداد بيماران جديد مبتال به سل ريوي اسمير مثبت 

  تعداد افراد مشكوك به سل آزمايش شده

  براي بيماريابيشده  آزمايشخلط 

  * تعداد بيماران مسلول اسمير مثبت بهبود يافته

 

18ماه و حداكثر پس از  6است نتايج درمان بيماران مسلول حداقل پس از 

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

دنباله از صفحه قبل
  

ادامه 

  

  رديف

ميزان شيوع ديابت در سنين باالي   16

موارد شناسايي شده سرطان تعداد  17

ميزان بروز تب مالت در صدهزار نفر  18

ميزان بروز سالك در صدهزار نفر  19

ميزان بروز حيوان گزيدگي در صدهزار نفر  20

ميزان بروز سل در صدهزار نفر  21

ميزان شيوع تاالسمي در صد هزار نفر  22

فوت ايدزتعداد موارد   23

تعداد موارد سوانح ثبت شده دربرنامه پيشگيري از حوادث  24

بيماران پرفشار شناسايي شده در  25

آزمايش شده از وجزتعداد   26

تعداد كل بيماران جديد مبتال به سل   27

تعداد بيماران جديد مبتال به سل ريوي اسمير مثبت   28

تعداد افراد مشكوك به سل آزمايش شده  29

خلط گسترده تعداد   30

تعداد بيماران مسلول اسمير مثبت بهبود يافته  31

است نتايج درمان بيماران مسلول حداقل پس از الزم به توضيح * 

ماه پس از تشخيص نتيجه درمان بيماران مشخص مي 6حداقل پس از 

  .درمان باشند

  

  

 
دنباله از صفحه قبل
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  1391و   1390هاي بهداشت محيط استان بوشهر طي سال هاي  شاخص - 10جدول 

  

  1391  1390  عنوان

  19/22  08/24  شهريدرصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهسازي مناطق 

  46/25  72/26  روستاييدرصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهسازي مناطق 

  03/77  78/74  توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي مناطق شهري درصد مراكز تهيه و

  63/73  95/71  داراي معيار بهداشتي مناطق روستاييتوزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي  درصد مراكز تهيه و

  03/22  56/21  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهسازي شهري

  50/12  95/12  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهسازي روستايي

  08/77  52/77  درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي شهري

  52/86  96/85  روستاييدرصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي 

  20/93  06/92  درصد كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر شهري

  48/89  24/88  درصد كاركنان مراكز و اماكن داراي كارت معاينه پزشكي معتبر روستايي

  83/97  91/98  )شبكه عمومي( درصد مطلوب آزمايشات ميكروبي آب شهري

  48/96  34/98  )شبكه عمومي( ميكروبي آب روستاييدرصد مطلوب آزمايشات 

  61/82  42/59  شرايط مطلوب از نظر بهداشت محيط واحدهاي بهداشتي درماني شهري بادرصد 

  70  85/79  شرايط مطلوب از نظر بهداشت محيط واحدهاي بهداشتي درماني روستايي بادرصد 

  67/98  68/98  دارنددرصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني دسترسي 

  39/98  25/98  درصد خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردارند

  14/93  89/90  درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

  98/90  91/88  كنند آوري مي درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

  58/86  51/79  كنند آوري و دفع مي روستايي كه فضوالت حيواني را به روش بهداشتي جمعدرصد خانوارهاي 
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  اي استان بوشهر هاي بهداشت حرفه اي شاخص گزارش مقايسه  -  11جدول 

  1391و  1390هاي  طي سال

  

  1391  1390  عنوان شاخص

  39/80  80  هاي تحت پوشش درصد كارگاه

  2/71  70  درصد شاغلين تحت پوشش

  9/37  8/37  شاغلين تحت پوشش معاينهدرصد 

آور را  هايي كه حداقل يك عامل زيان درصد كارگاه

  )صدا(اند    كنترل نموده
5/32  1/35  

  

  

  

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

  1391سال  

  

  نوع كارگاه
هاي  كارگاه

  موجود

   هاي كارگاه

  تحت پوشش

   شاغلين

  موجود

  شاغلين

  تحت پوشش 

  147  239  188  219  خانگي

  44276  62109  4453  5554  غيرخانگي

  44423  62348  4641  5773  جمع
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  1391سال   - اي استان بوشهر  هاي مداخله طرح – 13جدول  

  

  ميزان پيشرفت  سال شروع  عنوان طرح

  حمايتي بهبود -برنامه مشاركتي 

  سال  6وضعيت تغذيه كودكان زير  

  )ره(با همكاري كميته امداد امام خميني 

1381  

كودك در استان تحت پوشش برنامه قرار  1104، تعداد  91در سال 

  .دارند

كودكان مبتال به سوء تغذيه نيازمند بهبود يافته  %41،  91در سال  

  .بودند

آموزان  برنامه ارتقاء سطح سالمت دانش

دختر دبيرستاني از طريق آموزش تغذيه و 

  آهن ياري هفتگي 

1382  

آموز مقطع متوسطه و  دختر دانش 34569تعداد  91در سال 

قرص آهن دريافت  554348راهنمايي تحت پوشش برنامه بودند و 

  . نمودند

طرح تامين يك وعده غذاي گرم در روستا 

  مهدها با همكاري سازمان بهزيستي 
1386  

برنامه يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها در سه  91در سال 

كودك تا  702شهرستان بوشهر، تنگستان، گناوه به اجرا در آمد و 

  .پايان طرح تحت پوشش بودند

  %3/78: نسبت كودكان بهبود يافته  -

اي زنان باردار وشيرده  طرح حمايت تغذيه

  نيازمند با همكاري موسسه بنياد علوي  
1388  

مادر باردار و شيرده نيازمند تحت  411در اين طرح  91در سال 

گيري مطلوب پس از دريافت سبد  زنان باردار با وزن. پوشش بودند

  .باشد مي% 99غذايي 
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  هاي بهداشت  ، پايگاههاي بهداشت خانه، تعداد مراكز بهداشتي درماني  -  14دول ج

  1391سال  - 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

  69  44  25  0  1  0  40  0  6  0  2  تنگستان

  41  25  16  0  4  1  19  1  1  0  2  جم

  128  84  44  2  10  0  64  0  9  0  13  دشتستان

  72  39  33  0  5  0  31  1  2  0  4  دشـتي

  24  17  7  0  4  0  11  0  1  0  4  ديـر

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

  45  34  11  0  6  1  19  0  2  1  6  كنـگان

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

  466  300 166  5  37  2  227  2  32  1  52  كل استان

  

 

 

 

   



 

 

  تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي به تفكيك شهرستان در استان بوشهر
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بوشهر تنگستان
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مراكز بهداشتي درماني شهري

تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي به تفكيك شهرستان در استان بوشهر

  1391سال 

  

   

جم
دشتستان دشتي دير

ديلم
كنگان
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13

4
4

3

6

1

9

2

1
1

2

مراكز بهداشتي درماني شهري مراكز بهداشتي درماني روستايي

34 

 

تعداد مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي به تفكيك شهرستان در استان بوشهر – 1نمودار  

  

گناوه

5 5
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  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر درماني موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي – 15جدول 

  1391سال 

  

نام 

  شهرستان

    مراجعين به

موارد 

  آزمايش

  

پزشك 

  عمومي
  راديولوژي  پيراپزشك  دندانپزشك

تزريقات و 

  پانسمان

  داروخانه

تعداد نسخ (

  )دارويي

  آزمايشگاه

  176123  44393  24587  20128  1131  41599  12535  131167  بوشهر

  91691  21126  18134  19644  0  6879  4697  89008  تنگستان

  57099  23839  0  5291 0  11643  3948  53032  جم

  93311  33748  28018  78382  1870  20048  10497  244698  دشتستان

  77133  26952  0  26024  0  12256  5341  90713  دشتي

  92354  29111  20869  58441  3789  6089  4039  115007  دير

  43638  11421  0  12643  0  3929  8274  33438  ديلم

  86758  38133  1680  8005  0  20294  3461  81740  كنگان

  168807  37064  24538  18960  2631  16161  3714  68605  گناوه

  886914  265787  117826  247518  9421  138898  56506  907408  جمع
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  توزيع فراواني جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي و شهري برنامه پزشك خانواده   -  16جدول 

  1391سال   - استان بوشهر

  

  شهرستان
تعداد دفترچه   تعداد دفترچه روستايي

  شهري
  جمع كل

  عشاير  روستايي

  24740  11963  540  12237  بوشهر

  40749  7756  423  32570  تنگستان

  22419  5697  116  16606  جم

  109716  37798  10315  61603  دشتستان

  37869  7853  3461  26555  دشتي

  32757  17180  260  15317  دير

  18037  12122  67  5848  ديلم

  35685  15535  0  20150  كنگان

  18853  2798  36  16019  گناوه

  340825  118702  15218  206905  استان

 

  

 


