
 

 55 

 

 تعاریف و مفاهیم

 

 خانه بهداشت فعال

نفر در روستتای الت و و روستتاهای  1500واحدی در روستاهای با متوسط جمعیت ساکن 

های بهداشتو قمر)روستاهای تحت پوشش( که توسط بهورز زن و مرد مشغول ارائه مراقبت

 شود.ر سامانه الکترونیک سالمت ثبت مو، د است و خدمات ارائه شده در این مکان

 بهورز

نیروی انسانو)زن و مرد( شاغل در خانه بهداشت فعال و مستوول ارائته مراقبتت هتای اولیته  

بهداشتو درمانو است که حتما باید بومو یکو از روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت با 

آموزی( را های عم و و نظری )کارآن دورهیپ م باشد و عالوه برحداقل مدرک تحصی و د

ستال و متدرک  26سپری کرده باشد. حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصی و دیتپ م 

 سال است. 28تحصی و فوق دیپ م 

 مرکز خدمات جامع سالمت

ایتن شود و ختدمات قابتل ارائته در طق شهری و روستایو راه اندازی مومرکزی که در منا 

، مشاوره تغذیه و رژیتم  ، پرستار مشاوره سالمت روان مکان شامل خدمات پزشکو عمومو

بهداشت محیط و حرفته ای و  ،  ، رادیولوژی ، خدمات آزمایشگاهو ، دندانپزشکو درمانو

نظارت بر مراقبت های بهداشتو ارائه شده در واحدهای تابعه شامل پایگاه ستالمت و خانته 

، پرستتار،  : پزشتک نیروهای شاغل در مرکتز ختدمات جتامال ستالمت بهداشت فعال است.

،  ، کارشتتناس تغذیتته ، کارشتتناس ستتالمت روان ، کارشتتناس ستتالمت روان دندانپزشتتک

کارشناس بهداشت محتیط و حرفته ای و بتر حستا نیتاز کارشتناس ع توش آزمایشتگاهو و 

 35000ی متوسط جمعیت تحت پوشش مرکز خدمات جامال سالمت شهر رادیولوژی است.

 نفر است.  4000مرکز خدمات جامال سالمت روستایو نفر و 
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 پایگاه سالمت

واحدی در زیر مجموعه مرکز خدمات جامال سالمت شتهری و در برختو متوارد روستتایو 

است که خدمات قابل ارائه در این مکان لرفا مراقبت های بهداشتو است و توسط مراقبت 

 شود.بهورز در خانه بهداشت( ارائه مو سالمت)معادل

اند و جمعیتتو حتداکثر که در محدوده شهرها واقال شتدهاست یک واحد بهداشتو  در واقال

دهنتد. نفر را تحت پوشش دارند و خدمات بهداشتو به این جمعیت ارائته مو 12500معادل

مستترر باشتد بته  ختدمات جتامال ستالمتچنانچه در درون فضای مرکتز  سالمتاین پایگاه 

 شود. ضمیمه و در غیر اینصورت پایگاه غیر ضمیمه نامیده مو سالمتعنوان پایگاه 

باشتد بته شتهر تبتدیل گتردد ایتن خانته چنانچه یک روستایو که دارای خانته بهداشتت مو

اشتد بشود و تا زمانو که بهورز در آن واحد شتاغل موتبدیل مو سالمتبهداشت به پایگاه 

ستتاره دار محستو   ستالمتگتردد و بته عنتوان پایگتاه هورزان ارائته متوخدمات توسط ب

گردد و زمانو که به هتر دلی تو )تغییتر عنتوان ، بازنشستتگو و ...( ردیتا ستازمانو وی مو

دار بته ستتاره سالمتگردد و از پایگاه بالتصدی گردید به جای بهورز کاردان استخداش مو

 گردد. دار حذف موتارهگردد و ک مه ستبدیل مو سالمتپایگاه 

 واحد تسهیالت زایمانی

واحدی در زیر مجموعه مرکز خدمات جامال سالمت شهری یا روستایو است کته ختدمات 

 شود.توسط ماما در این مکان ارائه مو زایمان طبیعو و مراقبت های حین و پس از زایمان

طبیعتو چنتد مرکتز  روستائو که در مسیر خدمات جامال سالمتدر برخو از مراکز در واقال 

گردد، موهزار نفر ت رو  20که گ وگاه عبور جمعیتو حدود دیگر قرار گرفته باشد، بطوری

ترین شهری که بیمارستان یا زایشتگاه دارد )بتا مشروط بر این که فال ه این محل تا نزدیک

انو تتوان بخشتو بته نتاش تستهیالت زایمتمو ،  استفاده از اتومبیل( از یک ساعت بیشتر باشد

کترد. روزی ایجاد روزی یا شهری شبانهروستائو شبانهخدمات جامال سالمت ضمیمه مرکز 

دهد ولتو در حتال حاضتر واحتد نانچه هنوز این واحد فعال باشد به فعالیت خود ادامه موچ

 گردد. اندازی نموجدید تسهیالت زایمانو تعیین و راه
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 های بهداشتیمراقبت

، پایش و بازگرداندن سالمتو افراد جامعه توستط  ، حفظ ارتراءخدماتو است که به منظور 

ای بهداشتتو یتک و شتود. مراقبتت هتمتخصصان یتا کارکنتان ختدمات بهداشتتو ارائته مت

 عمومو است و دولت مسوول ارائه این خدمات به مردش به لورت برابر است.حق

 مرکز مراقبت های اولیه بهداشتی

و هتتتا هداشتتتتو را بتتتا استتتتفاده از شتتتیوهی بمرکتتتزی استتتت کتتته مراقبتتتت هتتتای ضتتترور

ختتانواده و   ، دهتتد و در اولتتین ستتط  تمتتاس افتترادتکنولتتوژی ع متتو و عم تتو ارائتته متتو

هتتر مرح تته  جامعتته بتتا نظتتاش بهداشتتتو قتترار دارد. از نظتتر هزینتته بتترای جامعتته و کشتتور در

 از توسعه، قابل توجیه و در دسترس است.

 مرکز بهداشت شهرستان

شهرستتان واحتدی استت کته اولیتتن سطتت  تخصصتو یعنتتو کارشنتتاسو مرکز بهداشت 

 شتود.خدمات مخت ا بهتداشتو را شتامل مو
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 های معاونت بهداشتیشاخص

 

1000 × 
 )کمتر از یک ماه( در مدت یکسالتعداد موارد مرگ نوزادان 

 = میزان مرگ نوزادان
 همان سالتعداد موالید زنده در 

 

1000 × 
 یکسالتعداد موارد مرگ کودکان زیر یکسال در مدت 

 زیر یکسال کودکان = میزان مرگ
 همان سال تعداد موالید زنده در

 

1000 × 
 یکسال سال در مدت 5تعداد موارد مرگ کودکان زیر 

 سال 5= میزان مرگ کودکان زیر 
 همان سالتعداد موالید زنده در 

 

1000 × 
  به دنیا آمدهمتولدین مرده تعداد 

 )در هزار( ه زایومرد میزان= 
 تعداد کل موالید

 

1000 × 
 زمان معینیک تعداد مرگ در 

 )در هزار( مرگ اشخ= میزان 
 در زمان معینجمعیت 

 

 

1000 × 
 موالید زنده یکسالتعداد 

 خاش موالید= میزان 
 جمعیت همان سال

 

1000 × 
 زنده یکسال تعداد موالید

 = میزان باروری عمومو 
 ساله 15-49زنان جمعیت 

 
 
 

100 × 
 های مدرنتعداد استفاده کنندگان از روش

های = میزان استفاده از روش

 ساله 15-49شوهردار تعداد زنان  مدرن پیشگیری از بارداری
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 مجموع میزان های باروری اختصالو سنو × 5

 = باروری ک و 
1000 

 

100 × 
 گرش 2500 وزن تولد کمتر از متولدین با

 گرش 2500= درلد نوزادان زیر 
 شدهمتولدین زنده وزن 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10000 × 
 تعداد مبتالیان به ایدز

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

100 × 
های ق بو عروقو به کل فوت = درلد فوت بیماری تعداد فوت شدگان بیماری ق بو عروقو

 کل فوت شدگان شدگان

100 × 
 شدگان با حوادث غیر عمدتعداد فوت

 شدگان= درلد فوت حوادث غیرعمد به کل فوت
 شدگانکل فوت

100 × 
 های بازدید شدهتعداد شاغ ین کارگاه

 = درلد شاغ ین تحت پوشش خدمات بهداشتو
 شاغ ین موجود

100 × 
 های بازدید شدهتعداد کارگاه

 های تحت پوششدرلد کارگاه= 
 های موجودکارگاه
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهداشتی های شاخص. 1-3جدول 

 

 

سنو  ، گروههای دیابت و فشار خون میزان شیوع بیماریهای جمعیت هدف در مجاسبه شاخص نکته : 

 مو باشد.سال به باال  30

  
 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 57/8 83/9 میزان مرگ و میر نوزادان )در هزار تولد زنده( 1

 99/10 10/13 میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال )در هزار تولد زنده( 2

 67/13 2/16 میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال )در هزار تولد زنده( 3

 10/5 41/6 سال )در هزار تولد زنده( 5ماه تا  1میزان مرگ کودکان  4

 104 99/55 )درلد هزار تولد زنده( میزان مرگ و میر مادران 5

 4/8 9 میزان مرده زایو )در هزار( 6

 97/5 4/4 هزار(میزان خاش مرگ )در  7

 43/14 55/15 میزان موالید )در هزار( 8

 85/0 03/1 رشد طبیعو جمعیت )درلد( 9

 74/1 84/1 باروری ک و 10

 100 99/99 متولدین وزن شده )درلد(  11

 15/8 94/6 گرش )درلد( 2500متولدین کمتر از  12

 1/65 2/66 هزار )روستایو( میزان شیوع دیابت 13

 66 2/60 شیوع دیابت در هزار )کل جمعیت(میزان  14

 141 128  میزان شیوع فشار خون در هزار )روستایو( 15

 105 98 میزان شیوع فشار خون در هزار )کل جمعیت( 16

 4 4 میزان بروز سل )در لد هزار( 17

 5/5 8/3 میزان بروز سالک )در لد هزار( 18

 7/39 7/38 هاعروقو به کل مرگهای ق بو و درلد مرگ ناشو از بیماری 19

 7 8/9 هادرلد مرگ ناشو از حوادث غیرعمد به کل مرگ 20

 10 11 هاها به کل مرگدرلد مرگ ناشو از سرطان 21
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   یسن یگروهها یتعداد و درصد ده علت اول مرگ در تمام یسهمقا .2-3جدول 

 1400و  1399 یسال هاطی 

 

 قرار گرفته است.در این گروه بیماری  19* فوتو های ناشو از بیماری کووید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علت مرگ ردیف

1399 1400 

 تعداد
 میزان

 )در لد هزار نفر(
 تعداد

 میزان

 )در لد هزار نفر(

 6/205 2552 14/171 2141 بیماریهای ق بو عروقو 1

 5/118 1470 82/78 986 *بیماریهای عفونو و انگ و 2

 4/50 626 84/48 611 سرطانها و تومورها 3

 1/45 560 17/43 540 حوادث)ترافیکو و غیر ترافیکو( 4

 1/18 225 98/19 250 بیماریهای غدد، تغذیه و متابولیک 5

 4/16 203 27/17 216 بیماریهای دستگاه تنفس 6

 5/10 130 75/9 122 بیماریهای دستگاه ادراری تناس و 7

 2/9 114 51/9 119 بیماریهای دوران حول تولد 8

 4/8 104 43/9 118 بیماریهای دستگاه گوارش 9

 3/5 66 68/5 71 خودکشو  10

 5/25 316 8/28 360 سایر 11

 513 6366 39/442 5534 جمع
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 هاهای پیشگیری و مبارزه با بیماریای شاخصآمار مقایسه.3-3جدول 

 1400و  1399های طی سال

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 3058 2023 تعداد افراد مظنون آزمایش شده از نظر وبا 1

 237 88 خونو مراقبت شدهتعداد مبتالیان به اسهال 2

 4968 5857 آلوده به پدیک وزیس شناسایو شده و مراقبت شده تعداد افراد 3

 1022 1094 گزیده مراقبت شدهتعداد افراد عرر  4

 280 415 تعداد افراد مارگزیده مراقبت شده 5

 39 40 تعداد بیماران مبتال به ماالریا 6

 14375 14703 تعداد الش خون محیطو تهیه و آزمایش شده از نظر ماالریا 7

 11 5 حاد شناسایو شدهتعداد بیماران ف ج شل 8

 88 24  تعداد بیماران مظنون به سرخک شناسایو شده 9

 5 11 )مظنون به مننژیت(تعداد انواع بیماری مننژیت 10

 1620 1336 تعداد موارد حیوان گزیدگو شناسایو شده و مراقبت شده از نظر هاری 11

 20 30 تعداد بیماران شناسایو شده به هپاتیت ویروسو  12

 70 48 تعداد بیماران مبتال به سالک 13

 4523 4163 تشخیصبر اساس   STIتعداد بیماران شناسایو شده و تحت درمان قرار گرفته  14

 600 590 شناسایو شده از ابتدای برنامه HIVتعداد بیماران آلوده به ویروس  15

 4/2 4/2 بروز تا مالت در لدهزار نفرمیزان  16

 5/5 8/3 میزان بروز سالک در لدهزار نفر 17

 8/127 6/107 میزان بروز حیوان گزیدگو در لدهزار نفر 18

ادامه در لفحه بعد
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 ها بارزه با بیماریم های پیشگیری وای شاخصآمار مقایسه.3-3ادامه جدول 

 1400و  1399های طی سال                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 4 4 میزان بروز سل در لدهزار نفر 19

 36 9/36 میزان شیوع تاالسمو در لد هزار نفر 20

 10 6 مواردجدید ابتال به ایدز )نفر( 21

 2 5 تعداد موارد فوت ایدز 22

 57309 50133 بیماران پرفشار شناسایو شده در برنامه پیشگیری و کنترل فشار خون باال 23

 8254 9027 آزمایش شده از نظر تاالسموتعداد زوج  24

 51 49 تعداد کل بیماران جدید مبتال به سل شناسایو شده 25

 x 27 36تعداد بیماران جدید مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت  26

 593 541 تعداد افراد مشکوک به سل آزمایش شده 27

 1672 1520 تعداد گسترده خ ط آزمایش شده برای بیماریابو 28

 3 1 تعداد بیماران جدید شناسایو شده فنیل کتون اوری 29

 43/65 1/58 درلد پوشش برنامه م و خود مراقبتو فردی 30

 19/83 19/72 درلد سازمانهای دولتو حامو سالمت 31

 47/90 28/75 درلد سازمانهای غیر دولتو حامو سالمت 32

 47/83 10/79 درلد مدارس حامو سالمت                                                      33

 5/32 5/32 درلد سفیران سالمت دانش آموزان 34

 62/13 62/13 درلد سفیران سالمت دانشجو 35

 
ادامه از لفحه قبل
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 1400و  1399های بهداشت محیط استان بوشهر طی سال های شاخص .4-3جدول 

 

 
  

 1400 1399 عنوان شاخص

 59/11 31/12 درلد مراکز تهیه و توزیال و فروش مواد خوراکو و بهداشتو دارای معیارهای بهسازی مناطق شهری

 51/9 97/9 مواد خوراکو و بهداشتو دارای معیارهای بهسازی مناطق روستایودرلد مراکز تهیه و توزیال و فروش 

 36/88 64/87 درلد مراکز تهیه و توزیال و فروش مواد خوراکو و بهداشتو دارای معیار بهداشتو مناطق شهری

 49/90 03/90 درلد مراکز تهیه و توزیال و فروش مواد خوراکو و بهداشتو دارای معیار بهداشتو مناطق روستایو

 5/10 3/10 درلد اماکن عمومو دارای معیار بهسازی شهری

 84/11 84/11 درلد اماکن عمومو دارای معیار بهسازی روستایو

 5/89 5/89 درلد اماکن عمومو دارای معیار بهداشتو شهری

 16/88 16/88 درلد اماکن عمومو دارای معیار بهداشتو روستایو

 5/93 92/92 اماکن دارای کارت معاینه پزشکو معتبر شهریدرلد کارکنان مراکز و 

 91 19/89 درلد کارکنان مراکز و اماکن دارای کارت معاینه پزشکو معتبر روستایو

 01/98 07/98 درلد مط و  آزمایشات میکروبو آ  شهری )شبکه عمومو(

 6/92 5/92 درلد مط و  آزمایشات میکروبو آ  روستایو )شبکه عمومو(

 100 95/98 درلد واحدهای بهداشتو درمانو شهری با شرایط مط و  از نظر بهداشت محیط

 100 100 درلد واحدهای بهداشتو درمانو روستایو با شرایط مط و  از نظر بهداشت محیط

 9/99 9/99 درلد خانوارهای روستایو که به آ  آشامیدنو دسترسو دارند

 3/99 2/99 عمومو آ  آشامیدنو برخوردارنددرلد خانوارهای روستایو که از شبکه 

 6/99 5/99 درلد خانوارهای روستایو تحت پوشش دارای توالت بهداشتو

 6/99 5/99 کنندآوری مودرلد خانوارهای روستایو که زباله را به روش بهداشتو جمال

 2/93 6/95 کنندموآوری و دفال درلد خانوارهای روستایو که فضوالت حیوانو را به روش بهداشتو جمال
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  ای استان بوشهرهای بهداشت حرفهای شاخصگزارش مقایسه .5-3جدول 

 1400و  1399های طی سال

 

 

 فعالیتهای عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکانهای تهیه، .6-3جدول  
 1400سال  -توزیع و نگهداری مواد غذایی  

 

 

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص

 93 1/98 های تحت پوششدرلد کارگاه

 7/95  95 درلد شاغ ین تحت پوشش

 7/71 61 درلد شاغ ین تحت پوشش معاینه

 33 5/18 اند )لدا(آور را کنترل نمودهحداقل یک عامل زیانهایو که درلد کارگاه

 شهرستان

موارد 

بازدید 

 شده

کارت معاینه 

بهداشتی 

 صادر شده

اخطار 

بهداشتی 

 صادر شده

معرفی 

متخلفین 

 به دادگاه

اماکن 

تعطیل 

 شده

 اماکن بهسازی شده

 روستایی شهری

 16 136 349 43 8950 4630 38430 بوشهر

 74 46 84 120 1200 1565 14125 تنگستان

 1 2 20 88 434 887 5768 جم

 0 0 189 369 1987 2931 25672 دشتستان

 0 0 86 176 8341 833 22860 دشتو

 0 14 61 0 2033 861 12879 دیر

 1 6 17 49 346 777 2338 دی م

 64 86 20 94 723 1616 7756 عس ویه

 57 49 21 56 718 1610 10208 کنگان

 2 27 40 216 2084 1033 8181 گناوه

 215 366 887 1211 26816 16743 148217 جمع
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 1400سال  - های اولیه بهداشتیارائه دهنده مراقبتفعال تعداد مراکز  .7-3دول ج

 * شامل ضمیمه و غیر ضمیمه مو باشد.

 1400سال  –مراکز خدمات جامع سالمت به تفکیک شیفت کاری تعداد .  8-3جدول 

 شیفت          

 شهرستان
 جمع شبانه روزی دو شیفت یک شیفت

 18 3 5 10 بوشهر

 7 2 5 0 تنگستان

 4 2 2 0 جم

 23 7 12 4 دشتستان

 7 2 4 1 دشتو

 5 3 2 0 دیر

 4 1 3 0 دی م

 5 2 3 0 عس ویه

 4 1 2 1 کنگان

 10 1 5 4 گناوه

 87 24 43 20 جمع

 شهرستان

 پایگاه سالمت  خدمات جامع سالمتمراکز
خانه 

 بهداشت

تسهیالت 

 روستایی شهری زایمانی
شهری 

 روستایی
 روستایی شهری *

مراقبت 

 مرزی

 0 12 3 0 20 1 5 12 بوشتهر

 0 40 2 0 3 3 4 0 تنگستان

 0 18 0 0 6 3 1 0 جم

 1 61 0 1 21 10 9 4 دشتستان

 1 30 0 0 9 4 2 1 دشتتو

 0 10 1 0 6 5 0 0 دیتر

 0 10 1 0 3 2 1 1 دی تم

 0 16 3 0 3 1 2 2 عس ویه

 0 3 1 0 7 2 0 2 کنتگان

 0 18 2 0 6 1 5 4 گنتاوه

 2 218 13 1 84 32 29 26 جمع
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 تعداد کارکنان بهورز شاغل به تفکیک شهرستان در استان بوشهر . 9-3دول ج

 1400سال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت

 شهرستان
 جمع زن مرد

 33 24 9 بوشهر

 73 51 22 تنگستان

 28 20 8 جم 

 109 76 33 دشتستان

 61 32 29 دشتو

 25 19 6 دیر

 16 5 11 دی م 

 23 20 3 عس ویه

 10 8 2 کنگان

 33 22 11 گناوه

 411 277 134 جمع
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 سالمت جامع  خدمات مراکزپزشکان مراجعه بیماران سرپایی به  موارد . 10-3جدول 

 1400سال  - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دندانپزشک پزشک عمومی شهرستان
پزشک 

 خانواده

 ارجاع پزشک خانواده 

 به متخصص

 2029 113348 2983 145519 بوشهر

 4409 109055 1493 93389 تنگستان

 1823 68718 1105 70076 جم

 10035 169885 7278 168013 دشتستان

 4756 79939 1267 82682 دشتو

 3119 85792 2312 88557 دیر

 2908 27960 1077 20935 دی م

 842 30956 653 28127 عس ویه

 650 34956 1027 41977 کنگان

 1425 37815 1936 52649 گناوه

 31996 758424 21131 791924 جمع
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و موجود به تفکیک  براساس دفتر تشکیالت مصوبتعداد پزشک خانواده  .11-3جدول 

 1400 سال -شهرستان 

 

 

 

 

 

 

  

 شهرستان
 پزشک خانواده موجود پزشک خانواده مصوب

 روستایی شهری روستایی شهری

 5 12 7 12 بوشهر

 6 9 7 11 تنگستان

 1 9 2 11 جم

 10 27 11 35 دشتستان

 3 11 3 12 دشتو

 - 14 - 17 دیر

 1 7 1 10 دی م

 2 7 3 11 عس ویه

 - 6 - 8 کنگان

 6 3 6 4 گناوه

 34 105 40 131 جمع


