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 و مفاهیمتعاریف 
 

های بهداشتی درماانی شوا ر اساتر هار خاناه ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکهمحیطیخانه بهداشت: 

یک یا چند روستا را در پ شش خادمات خا د  -به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت  -بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی 
یاا « به رز مارد»شنناد بر حسب جنس داردر در خاانه بهداشت فقط یک رده شاغلی از شارشناان بهاداشات خادمات می

ر ان در روستای اصلی یا روستای قمر، از شارایط راروری اساتش ند شه ب می ب دن آنها و اسکنامیاده می« به رز زن»
 نفر استر  1000 شش یک به رز به ط ر مت سط حدود جمعیت تحت پ

 

مرشز بهداشتی درمانی روستائی، تنهاا واحاد پزشاکی دو تای مساتقر در منااط  مرکز بهداشتی درمانی روستائی: 

های بهداشت و هدایت آنها، ش د این واحد رمن نظارت بر فعا یت خانهروستائی است شه ب سیله پزشک عم می اداره می
 شندر با بیمارستان شهرستان نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پ شش خ د را تأمین می در ارتباط

 

اناد و جمعیتای حاداش ر عبارت اسات از یاک واحاد بهداشاتی شاه در محادوده شاهرها واقا  شاده: پایگاه بهداشت

این پایگاه بهداشات چنانهاه در  دهندرنفر را تحت پ شش دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه می 12500معادل
درون فضای مرشز بهداشتی درماانی مستقر باشد به عن ان پایگاه بهداشت رمیمه و در غیر اینص رت پایگاه غیر رمیمه 

 ش در نامیده می
هداشت به پایگااه بهداشات تبادیل باشد به شهر تبدیل گردد این خانه بچنانهه یک روستایی شه دارای خانه بهداشت می

ایگاه بهداشات گردد و به عن ان پباشد خدمات ت سط به رزان ارائه میش د و تا زمانی شه به رز در آن واحد شاغل میمی
گردد و زمانی شه به هر د یلی )تغییر عن ان ، بازنوستگی و ررر( ردیف سازمانی وی بالتصدی گردید ستاره دار محس ب می

دار گردد و شلماه ساتارهدار به پایگاه بهداشت تبدیل میپایگاه بهداشت ستاره گردد و ازبه جای به رز شاردان استخدام می
 گرددر حذف می

 

این واحد برحسب تراشم جمعیت، یک یا چناد پایگااه بهداشات شاهری را تحات   مرکز بهداشتی درمانی شهری:

هاای بهداشات تابعاه دارد، ایان پ شش خ اهد داشتر شلیه وظایفی را شه مرشز بهداشتی درمانی روستائی در مقابل خاناه
های بهداشت شهری خ اهد داشت تفاوت عمده این واحد با مرشاز بهداشاتی درماانی روساتایی در مرشز در مقابل پایگاه

هاای مراجعه مستقیم بیماران به این مرشز است مراجعه بیمار به این مراشز الزم نیسات حتمااا از طریا  ارجاا  از پایگااه
 بهداشت ص رت گیردر 

 

های بهداشت مجاور شهر و یا روساتاهای ، خانهدر بسیاری از شهرهاروستائی:  –مرکز بهداشتی درمانی شهری 

نزدیک به شهر به ناچار در پ شش یک یا چند مرشز بهداشتی درمانی شهری قرار داده شده است این گ نه مراشز در واق  
 ش ندر روستائی نامیده می –هر دو نقش را بعهده دارند و مراشز بهداشتی درمانی شهری 
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در برخی از مراشز بهداشتی درمانی روستائی شه در مسیر طبیعی چند مرشز بهداشتی درمانی دیگار تسهیالت زایمانی: 

هزار نفر تلقی گردد، موروط بر این شه فاصله ایان محال تاا  20شه گل گاه عب ر جمعیتی حدود قرار گرفته باشد، بط ری
نام ه ت ان بخوی ببیمارستان یا زایوگاه دارد )با استفاده از ات مبیل( از یک ساعت بیوتر باشد، می ترین شهری شهنزدیک

گردیدر چنانهه هن ز روزی ایجاد میروزی یا شهری شبانهتسهیالت زایمانی رمیمه مرشز بهداشتی درمانی روستائی شبانه
اندازی نمیال حارر واحد جدید تسهیالت زایمانی تعیین و راهدهد و ی در حاین واحد فعال باشد به فعا یت خ د ادامه می

 گرددر 
 

مرشز بهداشت شهرستاان واحادی است شه او یان سطاح تخصصی یعنای شارشناااسی مرکز بهداشت شهرستان: 

  درشاخدمات مختلف بهاداشتی را شاامل می

 

ساعت شااری را یاک شایفت،  8یس در حداش ر در تعیین شیفت شاری مراشز بهداشتی درمانی، ارائه سروشیفت کاری: 

 نمایندر روزی محاسبه میساعت شاری را شبانه 16ساعت شاری را دو شیفت و بیش از  16حداش ر 
 

ر مستقل شامل واحدی اسات شاه دارای تواکیالت و محال فعا یات مساتقل باشادوضعیت مستقل و غیرمستقل: 

ش د شه در داخل واحد دیگری قرار داشته و از امکانات اداری، ما ی و پرسنلی واحد ماذش ر غیرمستقل به واحدی گفته می
 استفاده نمایدر 
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 های معاونت بهداشتیشاخص
 
 

1000 × 
 )شمتر از یک ماه( در مدت یکسالتعداد م ارد مرگ ن زادان 

 = میزان مرگ ن زادان
 همان سالتعداد م ا ید زنده در 

 
 

1000 × 
 یکسالتعداد م ارد مرگ ش دشان زیر یکسال در مدت 

 زیر یکسال ش دشان = میزان مرگ
 همان سال تعداد م ا ید زنده در

 
 

1000 × 
 یکسال سال در مدت 5تعداد م ارد مرگ ش دشان زیر 

 سال 5= میزان مرگ ش دشان زیر 
 همان سالتعداد م ا ید زنده در 

 
 

1000 × 
 به دنیا آمدهمت  دین مرده تعداد 

 )در هزار( ه زاییمرد میزان= 
 مت  دین زنده

 
 

1000 × 
 یک سالتعداد شل م ارد مرگ در 

 )در هزار( مرگ امخ= میزان 
 جمعیت همان سال

 
 

100 × 
 های مدرنتعداد استفاده شنندگان از روش

 های مدرن پیوگیری از بارداری= میزان استفاده از روش
 سا ه 15-49ش هردار تعداد زنان 

 
 

1000 × 
 م ا ید زنده یکسالتعداد 

 = میزان م ا ید
 جمعیت همان سال

 
 

1000 × 
 زنده یکسال تعداد م ا ید

 = میزان باروری عم می 
 سا ه 15-49زنان جمعیت 

 
 

 
 مجم   میزان های باروری اختصاصی سنی × 5

 = باروری شلی 
1000 
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100 × 
 گرم 2500 وزن ت  د شمتر از مت  دین با

 گرم 2500= درصد ن زادان زیر 
 شدهمت  دین زنده وزن 

 
 

10000 × 
 تعداد مبتالیان به ایدز

 = نسبت مبتالیان به ایدز در ده هزار نفر جمعیت
 شل جمعیت

 
 

100 × 
 تعداد ف ت شدگان بیماری قلبی عروقی

 شدگانهای قلبی عروقی به شل ف ت = درصد ف ت بیماری
 شل ف ت شدگان

 
 

100 × 
 شدگان با ح ادث غیر عمدتعداد ف ت

 شدگان= درصد ف ت ح ادث غیرعمد به شل ف ت
 شدگانشل ف ت

 
 

100 × 
 تعداد خان ارهایی شه به آب آشامیدنی سا م دسترسی دارند

 = درصد دسترسی خان ار روستایی به آب آشامیدنی سا م
 پ ششتعداد شل خان ارهای تحت 

 

 

100 × 
 های بازدید شدهتعداد شاغلین شارگاه

 = درصد شاغلین تحت پ شش خدمات بهداشتی
 شاغلین م ج د

 
 

100 × 
 های بازدید شدهتعداد شارگاه

 های تحت پ شش= درصد شارگاه
 های م ج دشارگاه

 

 

 

100 × 
 تعداد جمعیت فاقد پ شش بیمه

 شل جمعیت= درصد جمعیت فاقد پ شش بیمه به 
 شل جمعیت
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهداشتی های شاخص. 1-3جدول 

 

 

 رداشتوج د ن 1396در سال  گیری از سامانه سیبامکان گزارش*
  
 

 

 1396 1395 عنوان شاخص ردیف

 38/8 49/8 میزان مرگ و میر ن زادان )در هزار ت  د زنده( 1

 95/11 92/11 میزان مرگ و میر ش دشان زیر یک سال )در هزار ت  د زنده( 2

 56/14 11/14 ش دشان زیر پنج سال )در هزار ت  د زنده(میزان مرگ و میر  3

 18/6 62/5 سال )در هزار ت  د زنده( 5ماه تا  1میزان مرگ ش دشان  4

 89/22 84/22 )درصد هزار ت  د زنده( میزان مرگ و میر مادران 5

 8/7 8 میزان مرده زایی )در هزار( 6

 91/3 74/3 میزان خام مرگ )در هزار( 7

 86/20 96/20 م ا ید )در هزار( میزان 8

 - 2/37 *صد(های معتبر تنظیم خان اده )درافراد تحت پ شش روش 9

 69/1 72/1 رشد طبیعی جمعیت )درصد( 10

 37/2 15/2 باروری شلی 11

 98/99 96/99 مت  دین وزن شده )درصد(  12

 01/6 52/5 گرم )درصد( 2500مت  دین شمتر از  13

 43 1/37 دیابت در هزار )روستایی(میزان شی    14

 29 8/15 میزان شی   دیابت در هزار )شل جمعیت( 15

 5/74 1/58  میزان شی   فوار خ ن در هزار )روستایی( 16

 5/42 1/22 میزان شی   فوار خ ن در هزار )شل جمعیت( 17

 3/5 6/5 میزان بروز سل )در صد هزار( 18

 2/5 6/8 هزار(میزان بروز سا ک )در صد  19

 82/99 83/99 درصد خان ارهای روستایی شه به آب آشامیدنی دسترسی دارند 20

 7/41 1/43 هاهای قلبی و عروقی به شل مرگدرصد مرگ ناشی از بیماری 21

 06/10 1/10 هادرصد مرگ ناشی از ح ادث غیرعمد به شل مرگ 22

 64/12 6/12 هاها به شل مرگدرصد مرگ ناشی از سرطان 23
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 زایی(به استثنای مردهرگ و میر به تفکیك علل و جنسیت )های ممقایسه نسبت .2-3جدول 

 1396 و 1395های طی سال
 

 

 ناموخص می باشدرجنسیت  96و دو م رد مرگ  95م رد مرگ در سال دو نکته: 
 

 

 

 

 

 علت مرگ ردیف
 جمع كل زن مرد

95 96 95 96 95 96 

 1731 1710 779 799 952 911 های قلبی و عروقیبیماری 1

 524 505 240 225 284 280 ها و ت م رهاسرطان 2
 336 301 187 167 149 134  های غدد ، تغذیه و متاب  یکبیماری 3
 293 314 53 48 240 266  ح ادث مرب ط به حمل و نقل 4
 213 176 89 77 124 99 های دستگاه تنفسبیماری 5
 156 153 69 61 87 92 بیماریهای دوران ح ل ت  د 6
 131 109 50 46 81 63 بیماریهای دستگاه گ ارش 7
 124 100 30 30 94 70 ح ادث غیر عمدی 8
 95 95 44 43 51 52 بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی 9
 79 73 41 31 38 42 های سیستم عصبیبیماری 10
 69 65 26 23 43 42 ناهنجاریهای مادرزادی و شروم زومی 11
 64 38 26 11 38 27 خ دشوی 12
 60 53 19 16 41 37 بیماریهای عف نی انگلی 13
 49 44 11 12 38 32 خو نت ب سیله دیگران 14
 29 30 8 7 21 23 های روانی و اختالل رفتاریبیماری 15
 25 29 13 17 12 12 جلد و زیر جلدهای بیماری  16
 19 17 7 12 12 5 بیماریهای سیستم خ نساز و دستگاه ایمنی 17
 10 19 7 12 3 7 های اسکلتی عضالنیبیماری 18
 5 5 5 5 0 0 ع ارض حاملگی و زایمان 19
 135 154 50 61 83 91 سایر 20



 

 53 

 

 هاهای پیشگیری و مبارزه با بیماریای شاخصآمار مقایسه.3-3جدول 

 1396و  1395های طی سال
 

 
دهی و بدنبال آن حساس سازی سیستم نظام مراقبت و اطال  رسانی به عم م منجر به تق یت گزارش 94های جم و شنگان در سال بروز طغیان سرخک در شهرستان *

 د گردیدررم ارد تب و ب  رات و افزایش م ا

 دهی در بخش خص صی و دو تی گردیدرهای مداخله ایی مراقبین سالمت باعث افزایش گزارشها و برنامهتق یت آم زش **

 

 

 

 

 

 

 

 1396 1395 عنوان شاخص ردیف

 8735 4772 تعداد افراد مظن ن آزمایش شده از نظر وبا 1

 415 256 خ نی مراقبت شدهتعداد مبتالیان به اسهال 2

 25068 24773 آ  ده به پدیکل زیس شناسایی شده و مراقبت شدهتعداد افراد  3

 1414 1145 گزیده مراقبت شدهتعداد افراد عقرب 4

 357 294 تعداد افراد مارگزیده مراقبت شده 5

 212 119 تعداد بیماران مبتال به ماالریا 6

 25776 21575 تعداد الم خ ن محیطی تهیه و آزمایش شده از نظر ماالریا 7

 11 9 حاد شناسایی شدهتعداد بیماران فلج شل 8

 62 75 * تعداد بیماران مظن ن به سرخک شناسایی شده 9

 39 59 تعداد ان ا  بیماری مننژیت 10

 1187 1094 تعداد م ارد حی ان گزیدگی شناسایی شده و مراقبت شده از نظر هاری 11

 51 71 تعداد بیماران شناسایی شده به هپاتیت ویروسی  12

 61 89 تعداد بیماران مبتال به سا ک 13

 3460 2182 ** بر اساس  توخیص STIتعداد بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفته  14

 518 495 شناسایی شده از ابتدای برنامه HIVتعداد بیماران آ  ده به ویروس  15

بعدادامه در صفحه 
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  هابارزه با بیماریم های پیشگیری وای شاخصآمار مقایسه.3-3جدول ادامه 

 1396و  1395های طی سال

 

 روج د ندارد 96اعالم آمار در سال د یل عدم وج د سامانه ثبت سرطان در بیمارستان شهدای خلیج فارس ب شهر امکان به *

آوری و به بیمارستان ها جم Hisآمار مذش ر ازنرم افزار  96مطاب  با نظر اداره س انح و ح ادث وزارت بهداشت مقرر گردید در سال  ** 
 هیچ گزارشی اعالم نوده استر دانوگاه اعالم گرددشه تاشن ن

گردد و حداقل پس از ماه موخص می 24تا  18ماه و حداش ر پس از  6الزم به ت ریح است نتایج درمان بیماران مسل ل حداقل پس از  ***
 دراز بیماران تحت درمان باشن تعدادیگردد و ممکن است در پایان سال ماه پس از توخیص نتیجه درمان بیماران موخص می 6

 
 
 

 1396سال  1395سال  عنوان شاخص ردیف

 - 375 *تعداد م ارد شناسایی شده سرطان 16

 9/2 8/3 میزان بروز تب ما ت در صدهزار نفر 17

 2/5 2/8 نفرمیزان بروز سا ک در صدهزار  18

 6/101 6/99 میزان بروز حی ان گزیدگی در صدهزار نفر 19

 3/5 6/5 میزان بروز سل در صدهزار نفر 20

 8/37 36 میزان شی   تاالسمی در صد هزار نفر 21

 23 20 م اردجدید ابتال به ایدز )نفر( 22

 11 11 تعداد م ارد ف ت ایدز 23

 - 17760 **برنامه پیوگیری از ح ادثتعداد م ارد س انح ثبت شده در  24

 22569 7775 بیماران پرفوار شناسایی شده در برنامه پیوگیری و شنترل فوارخ ن باال 25

 9684 10520 تعداد زوج آزمایش شده از نظر تاالسمی 26

 57 63 تعداد شل بیماران جدید مبتال به سل شناسایی شده 27

 x 31 36تعداد بیماران جدید مبتال به سل ری ی اسمیر م بت  28

 1421 1193 تعداد افراد موک ك به سل آزمایش شده 29

 3988 3367 تعداد گسترده خلط آزمایش شده برای بیماریابی 30

 13 26 ***تعداد بیماران مسل ل اسمیر م بت بهب د یافته 31

 
از صفحه قبل ادامه
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 1396و  1395های بهداشت محیط استان بوشهر طی سال های شاخص .4-3جدول 

 

 

 1396 1395 شاخص عنوان

 83/14 33/16 درصد مراشز تهیه و ت زی  و فروش م اد خ راشی و بهداشتی دارای معیارهای بهسازی مناط  شهری

 8/14 17 خ راشی و بهداشتی دارای معیارهای بهسازی مناط  روستاییدرصد مراشز تهیه و ت زی  و فروش م اد 

 8/84 1/83 درصد مراشز تهیه و ت زی  و فروش م اد خ راشی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی مناط  شهری

 8/84 2/82 درصد مراشز تهیه و ت زی  و فروش م اد خ راشی و بهداشتی دارای معیار بهداشتی مناط  روستایی

 66/16 75/16 درصد اماشن عم می دارای معیار بهسازی شهری

 5/17 4/23 درصد اماشن عم می دارای معیار بهسازی روستایی

 9/82 75/81 درصد اماشن عم می دارای معیار بهداشتی شهری

 9/81 6/76 درصد اماشن عم می دارای معیار بهداشتی روستایی

 7/88 6/95 معاینه پزشکی معتبر شهری درصد شارشنان مراشز و اماشن دارای شارت

 9/93 5/95 درصد شارشنان مراشز و اماشن دارای شارت معاینه پزشکی معتبر روستایی

 9/97 8/96 درصد مطل ب آزمایوات میکروبی آب شهری )شبکه عم می(

 6/92 8/95 درصد مطل ب آزمایوات میکروبی آب روستایی )شبکه عم می(

 7/97 3/86 درمانی شهری با شرایط مطل ب از نظر بهداشت محیطدرصد واحدهای بهداشتی 

 6/84 6/94 درصد واحدهای بهداشتی درمانی روستایی با شرایط مطل ب از نظر بهداشت محیط

 8/99 83/99 درصد خان ارهای روستایی شه به آب آشامیدنی دسترسی دارند

 99 8/98 برخ ردارنددرصد خان ارهای روستایی شه از شبکه عم می آب آشامیدنی 

 8/97 7/96 درصد خان ارهای روستایی تحت پ شش دارای ت ا ت بهداشتی

 3/97 2/97 شنندآوری میدرصد خان ارهای روستایی شه زبا ه را به روش بهداشتی جم 

 1/93 7/91 شنندآوری و دف  میدرصد خان ارهای روستایی شه فض الت حی انی را به روش بهداشتی جم 



 

 56 

 

 ای استان بوشهرهای بهداشت حرفهای شاخصگزارش مقایسه .5-3جدول 

 1396و  1395های طی سال

 

 

 

 

 های تحت پوشش معاونت بهداشتی استان بوشهرتوزیع فراوانی كارگاه .6-3جدول 

 1396سال  

 

 نوع كارگاه
های كارگاه

 موجود

 های كارگاه

 تحت پوشش

 شاغلین 

 موجود

 شاغلین

 تحت پوشش 

 7 7 7 7 خانگی

 83307 105200 5202 5941 غیرخانگی

 83314 105207 5209 5948 جمع

 
 

 1396 1395 عنوان شاخص

 5/87 9/81 های تحت پ ششدرصد شارگاه

 1/79 5/77 درصد شاغلین تحت پ شش

 4/56 8/55 درصد شاغلین تحت پ شش معاینه

 62 62 اند )صدا(آور را شنترل نم دهزیانهایی شه حداقل یک عامل درصد شارگاه
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 فعالیتهای عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکانهای تهیه، .7-3جدول  

 1396توزیع و نگهداری مواد غذایی در سال  

 

 شهرستان
موارد بازدید 

 شده

كارت معاینه 

بهداشتی 

 صادر شده

اخطار 

بهداشتی 

 صادر شده

معرفی 

متخلفین به 

 دادگاه

اماكن تعطیل 

 شده

 اماكن بهسازی شده

 روستایی شهری

 0 0 67 118 1120 8338 22330 بوشهر

 8 2 0 99 200 1829 8194 تنگستان

 0 0 11 26 281 1829 4575 جم

 0 0 10 325 641 5537 22517 دشتستان

 00 0 6 113 757 2121 6601 دشتی

 0 0 1 72 637 1312 8450 دیر

 0 3 0 11 78 712 4452 دیلم

 81 8 9 103 210 3236 5523 عسلویه

 0 1 0 6 215 4201 9654 نگانك

 4 36 15 63 628 2778 7263 كناوه

 93 50 119 936 4767 31893 99559 جمع
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 1396سال   (phcهای اولیه بهداشتی )تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت .8-3دول ج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمیمه  دار،ستاره شهری،  *

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 شهرستان

  خدمات جامع سالمتمراكز
* پایگاه بهداشت خانه بهداشت

 روستایی شهری

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال غیرفعال فعال غیرفعال فعال

 0 18 0 14 0 5 0 13 بوشـهر

 0 3 0 39 0 4 0 3 تنگستان

 0 5 0 19 0 2 0 2 جم

 0 19 0 63 0 8 0 14 دشتستان

 0 8 0 30 0 2 0 5 دشـتی

 0 6 0 10 0 0 0 5 دیـر

 0 3 0 11 0 1 0 3 دیلـم

 0 2 0 16 0 3 0 2 عسلویه

 0 7 0 3 0 0 0 4 كنـگان

 0 6 0 18 0 5 0 5 گنـاوه

 0 77 0 223 0 30 0 56 كل استان
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 1396سال  -تعداد كاركنان بهورز شاغل به تفکیك شهرستان در استان بوشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جنسیت

 شهرستان
 جمع زن مرد

 31 23 8 بوشهر

 74 51 23 تنگستان

 41 27 14 جم 

 111 80 31 دشتستان

 65 38 27 دشتی

 26 19 7 دیر

 17 11 6 دیلم 

 32 28 4 عسلویه

 16 14 2 كنگان

 30 19 11 گناوه

 443 310 133 جمع
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  سالمت جامع  خدمات مراكزپزشکان مراجعه بیماران سرپایی به  موارد .10-3جدول 

 1396سال 
 

 

 

 

 

 
 

 

 نام شهرستان

 مراجعین به

 پزشك خانواده دندانپزشك پزشك عمومی
 ارجاع پزشك خانواده 

 به متخصص

 6483 138579 13812 187678 بوشهر

 11462 142291 11766 130243 تنگستان

 5197 86959 6509 85867 جم

 34125 326438 17005 333452 دشتستان

 9284 130445 15573 122809 دشتی

 9847 145484 12696 147254 دیر

 3695 52020 8320 37634 دیلم

 1912 43834 8305 43140 عسلویه

 2717 57073 6399 58923 كنگان

 3223 57645 11543 94263 گناوه

 87945 1180768 111928 1241263 جمع
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 مراجعه بیماران سرپایی به پیراپزشکان مراكز خدمات جامع  سالمت  موارد .11-3جدول 

 1396سال 
 

 

 

 

 

 

 خدمتنوع

 

 

 شهرستان

ی
مامای

 

تغذیه
 

ت 
الم

س
ن

روا
ی 

ی سنج
شنوای

ن  
بهداشتکار دها

ن
دندا

ت  
تزریقا

ن 
پانسما

داروخانه 
آزمایشگاه 

ی 
رادیولوژ

 

 0 19940 21604 1226 49354 0 4409 5252 5562 29218 بوشهر

 0 17155 0 1256 40375 662 0 441 369 5700 تنگستان

 0 32638 0 1084 16798 0 0 163 257 12381 جم

 0 68264 0 3010 106931 0 0 1196 1357 12884 دشتستان

 0 38446 0 917 31777 863 1227 339 297 6304 دشتی

 991 20129 0 1220 44516 0 0 0 21 5377 دیر

 0 13689 0 79 5940 0 0 15 325 4212 دیلم

 0 22875 0 680 8275 0 115 64 88 7025 عسلویه

 0 22677 0 566 9787 0 0 1278 1246 5406 كنگان

 2234 44996 23965 511 15696 3366 0 868 1440 8828 گناوه

 3225 300809 45569 10549 329449 4891 5751 9616 10962 97335 جمع
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 توزیع فراوانی جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی و شهری برنامه پزشك خانواده  .12-3جدول 

 1396سال   - استان بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان
 هاتعداد دفترچه 

 جمع كل
 سایر بیمه ها عشایر روستایی

 69079 40787 239 28053 بوشهر

 74316 32944 175 41197 تنگستان

 50356 26230 44 24082 جم

 135278 36874 4827 93577 دشتستان

 41531 2774 1882 36875 دشتی

 59245 26195 116 32934 دیر

 33567 15478 17 18072 دیلم

 52532 31548 0 20984 عسلویه

 32228 14918 0 17310 كنگان

 28108 9237 4 18867 گناوه

 576240 236985 7304 331951 استان
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  های تحت پوشش برنامه پزشك خانوادهجمعیت شهرستان .13-3جدول 

 1396 سال-استان بوشهر

 

 

  

 شهرستان

 

 شهری

 زیر  جمع روستایی

 هزار نفر 20

 بین

 هزار نفر 50تا  20

 باالی

 هزار نفر 50

 69079 25297 0 0 43782 بوشهر

 74316 51903 0 0 22413 تنگستان

 50356 30201 0 0 20155 جم

 135278 67390 0 0 67888 دشتستان

 41531 23695 0 0 17836 دشتی

 59245 11534 0 0 47711 دیر

 33567 5834 0 0 27733 دیلم

 52532 29410 0 0 23122 عسلویه

 32228 8060 0 0 24168 كنگان

 28108 21877 0 0 6231 گناوه

 576240 275201 0 0 301039 جمع
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  فاقد پزشك خانوادهتعداد مراكز موجود( و  -تعداد پزشك خانواده )مصوب .14-3جدول 

 1396 سال -به تفکیك شهرستان 

 

 

 

 شهرستان

 مراكز فاقدپزشك خانواده خانواده موجودپزشك  پزشك خانواده مصوب

 روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری

 0 0 6 11 8 14 بوشهر

 0 0 7 9 9 11 تنگستان

 0 0 2 7 3 9 جم

 0 0 9 27 11 28 دشتستان

 0 0 3 11 3 11 دشتی

 0 0 0 14 0 16 دیر

 0 0 1 7 1 9 دیلم

 0 0 0 6 0 8 عسلویه

 0 0 6 3 7 6 كنگان

 0 0 6 3 6 3 گناوه

 0 0 40 98 48 115 جمع


