


  راه جهت گرفته انجام اقدامات گزارش
  اولیه های مراقبت تامین  برنامه اندازی
  های گاه سکونت و شهرها حاشیه در سالمت

 غربی آذربایجان استان رسمی غیر



 :شهرستان 6تعیین 
 ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، مهاباد، میاندوآب

جهت اجرای برنامه حاشیه شهر و سکونت گاههای 
 غیر رسمی



 UTOCAD  و GIS فرمت با استاندارد های نقشه تهیه *
 برنامه پوشش تحت مناطق برای

 
 و کارشناسی مدیریتی، های نشست و جلسات برگزاری *

 مراکز شبکه، روسای برای برنامه توجیهی جلسات
 شهرستانهای گسترش مسئول کارشناسان و بهداشت

 مذکور

 



 بلوک بندی مناطق حاشیه* 
 

تشکیل تیم های سرشماری و سرشماری جمعیت مناطق * 
حاشیه شهر و مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت موجود  

 درمنطقه
 

ثبت جمعیت سرشماری شده درسامانه یکپارچه بهداشت * 
 (سیب)



پست سازمانی جدید جهت شهرهای مجری   182مصوب شدن تعداد * 
 برنامه حاشیه  شهر

 
 تبدیل ردیفهای سازمانی کاردان و کارشناس مامایی، مبارزه با بیماریها،  * 

کارشناس مراقب سالمت خانواده در  /بهداشت خانواده و پرستار به کاردان
 تشکیالت سازمانی

 
 تبدیل مراکز بهداشتی درمانی به مراکز خدمات جامع سالمت* 

 تبدیل پایگاه های بهداشتی به پایگاه های سالمت* 



 سالمت پویان رعد تعاونی شرکت پتانسیل از استفاده جهت الزم هماهنگی *

  مدیر حضوری مذاکر دانشگاه، منابع توسعه محترم معاون توسط فرنود،

 شرکت عامل مدیر با استان بهداشت مرکز اجرایی معاون و انسانی نیروی

  بکارگیری کارکنان دستمزد تعیین قرارداد، نمونه ارائه مبارکی، دکتر آقای

  برگزاری مجوز اخذ هماهنگی و کار، قانون اساس بر شرکت طریق از شده

 داوطلبان از آزمون



  بهداشت بهورزی مربی 5 از متشکل استانی آموزشی هسته یک تشکیل *

   پرستار و بیماریها با مبارزه محیط، بهداشت مامایی، خانواده،

  دوره 10 طی جهت استان آموزشی هسته اعزام مربی تربیت فشرده دوره طی *

 متبوع وزارت  به آموزشی

  گیری بکار انسانی نیروهای برای ساعته 120 آموزشی دوره طی ریزی برنامه *

 شده



 خالصه اطالعات جمعیت های مناطق حاشیه شهرها و
 سکونت گاههای غیررسمی

محله /منطقه جمعیت  شهرستان 

 ارومیه 19 247943

 بوکان 6 58258

 پیرانشهر 2 17954

 خوی 5 54643

 مهاباد 6 64687

 میاندواب 3 15834

 کل 41 459319



 مناطق حاشیه شهر ارومیه

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  
 ناحیه

 1 شهرک دانشگاه -شهرک اندیشه  -طرزیلو  3 2

سه راه   -کوهنورد -کشتارگاه -حکیم نظامی –اسالم آباد  7 3
 دخانیات

2 

 3 2اسالم آباد  –( چلوچاپان)کوی ساالر  4 2

  -حسین آباد –صمدزاده  –دیگاله  –علی آباد  -قره لر -ابوذر 9 4
 قره لر -قاسمیه

4 

 5 (تاناکورا) پشت پلیس راه  3 2



 مناطق حاشیه شهر بوکان

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  
 ناحیه

 1 منطقه کهریزه –منطقه میرآباد   –سه راه حمامیان  3 1

 2 (مجبور آباد)اسالم آباد  1 1

 3 منطقه کلتپه -محله مسجد حمزه 2 1



 مناطق حاشیه شهر پیرانشهر

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  

 ناحیه

 1 متری 32خیابان  -منطقه شین اباد  2 1



 مناطق حاشیه شهر خوی

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  
 ناحیه

 1 بلوار ولیعصر 1 1

 2 میدان امام حسین -بلوار امام حسین 2 2

 3 منطقه جمشید آباد 1 1

 4 بلوار مطهری 1 1



 مناطق حاشیه شهر مهاباد

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  
 ناحیه

منطقه  -منطقه پشت تپ شیالن -منطقه تپه کاودان 4 1
 منطقه قبرستان -پشت تپ مدرسه

1 

 2 میدانچه حسن زاده –منطقه صارم بگ  2 2



 مناطق حاشیه شهر میاندواب

تعداد مراکز خدمات جامع 
 سالمت

مناطق تحت پوشش/ نام محالت  تعداد پایگاه سالمت  
 ناحیه

 1 بلوار  نماز   1 1

 2 کوی بهی 1 1

 3 منطقه لیالن چای 1 1



خالصه اطالعات واحد های ارائه خدمات سالمت 
 حاشیه شهر ها و سکونت گاه های غیر رسمی

  مرکز خدمات جامع سالمت پایگاه سالمت
 ایجادی طرح کل شهرستان

 تحول سالمت
طرح تحول  ایجادی کل موجود 

 سالمت

 موجود

 ارومیه 4 9 13 9 5 14

 بوکان 3 0 3 1 3 4

 پیرانشهر 1 0 1 0 2 2

 خوی 5 0 5 0 4 4

 مهاباد 3 0 3 1 4 5

 میاندواب 3 0 3 1 1 2

 کل 19 9 28 12 19 31



 بهبود دسترسی به خدمات نظام سالمت درمناطق حاشیه

  در (ضمیمه غیر و ضمیمه) سالمت پایگاه 59 به 1392 سال در 31 از (ضمیمه غیر و ضمیمه) سالمت پایگاه تعداد افزایش *
 1395 سال پایان

 1395 سال پایان در 28 به 1392 سال در 19 از سالمت جامع خدمات مراکز  تعداد افزایش *
 مراقب هر وشش تحت جمعیت کاهش)نفر 238 به نفر 93 از سالمت اولیه مراقبتهای خدمات کنندگان ارائه تعداد افزایش *

 (نفر 2000 به نفر 5140 از سالمت
 ( نفر هزار 16 به هزار 24 از) درصد 33 میزان به سالمت جامع خدمات مرکز به نشین حاشیه جمعیت سرانه شاخص بهبود * 

 ( نفر هزار 8 به هزار15 از) درصد 46 میزان به سالمت پایگاه به نشین حاشیه جمعیت سرانه شاخص بهبود *
 ( بار اولین برای ) سالمت اولیه های مراقبت به هدف های شهر نشین حاشیه خانوار هزار 50  از بیش به دسترسی ایجاد *
 (روانپزشکی /مامایی و زنان /کودکان /داخلی ) بالینی رشته 4 در تخصصی خدمات به دسترسی تامین *

 



 خدمات نوین سالمت 

 جامع خدمات مرکز هر ازای به روان سالمت خدمات به دسترسی ایجاد *

 روان سالمت کارشناس یک سالمت،

 هر ازای به ای تغذیه  های مراقبت و مشاوره خدمات به دسترسی ایجاد *

 تغذیه کارشناس یک سالمت، جامع خدمات مرکز

 – صنفی ) کارگاه 250 هر ازای به کار سالمت خدمات به دسترسی ایجاد *

  ای حرفه بهداشت کارشناس یک ،(تولیدی – خدماتی

  و تهیه مرکز 300 هر ازای به محیط سالمت خدمات به دسترسی ایجاد *

 محیط بهداشت کارشناس یک غیره، و عمومی اماکن غذایی، مواد توزیع
 



اطالعات ارائه دهندگان خدمات سالمت در حاشیه شهر 
 ها و سکونت گاه های غیر رسمی

مراقب  آزمایشگاه کل
سالمت 

(مرد/ زن)  

سالمت 
 روان

سالمت  تغذیه
 کار

سالمت 
 محیط

 شهرستان پزشک دندانپزشک پرستار پذیرش

 ارومیه 17 3 13 16 17 15 4 6 133 13 237

 بوکان 6 3 5 3 6 6 3 3 32 2 69

 پیرانشهر 1 0 1 1 2 2 0 1 15 1 24

 خوی 6 2 6 5 9 4 4 4 21 4 65

 مهاباد 3 1 3 4 4 3 0 3 24 1 46

 میاندواب 4 1 5 3 4 4 1 3 13 4 42

 کل 37 10 33 32 42 34 12 20 238 25 483



 ساعات آموزش داده شده به رشته های مصوب

مراقب  کل
 سالمت

سالمت  سالمت کار تغذیه سالمت روان
 محیط

 عنوان پرستار پذیرش

 ساعت 32 8 40 40 32 40 169 361



(1395سال )گزارش مراقبت های اولیه سالمت    
 جمع کل میاندوآب مهاباد  خوی پیرانشهر بوکان ارومیه پوشش مراقبتها ردیف

 459319 15834 64687 54643 17954 58258 247943 جمعیت تحت پوشش 1
 128086 4408 15243 14677 4642 14650 74466 خانوارتحت پوشش 2
 196474 5988 28058 27084 6538 23619 105187 سال 30جمعیت باالی  3

 7827 354 779 93 228 848 5525 (موارد شیوع)تعداد افراد شناسایی شده مبتال به دیابت  4

 9145 272 90 136 8 326 8313 تعداد افراد مبتال به دیابت مراقبت شده  توسط پزشک  6

 4488 25 3 30 1 104 4325 تعداد افراد مبتال به دیابت مراقبت شده  توسط کارشناس تغذیه 7

 12454 531 1151 129 241 1232 9170 (موارد شیوع)تعداد افراد شناسایی شده مبتال به فشار خون باال 9

 13842 264 156 249 268 551 12354 تعداد افراد مبتال به فشار خون باال مراقبت شده  توسط پزشک   11

 4552 86 4 56 1 139 4266 تعداد افراد مبتال به  فشار خون باال مراقبت شده توسط کارشناس تغذیه 12

 1266 14 132 121 316 251 432 تعداد افراد مبتال به اختالل شدید روانی مراقبت شده توسط پزشک 14

 3021 82 382 491 83 663 1320 تعداد افراد مبتال به اختالل خفیف روانی مراقبت شده توسط پزشک 16

 1387 41 72 247 178 418 431 تعداد افراد شناسایی شده مبتال به صرع مراقبت شده توسط پزشک 18

 240 7 36 76 13 47 61 تعداد افراد مبتال به اختالل معلولیت ذهنی مراقبت شده توسط پزشک 20

 587 6 41 41 3 5 491 سایر اختالالت روانپزشکی مراقبت شده 22
 33 0 7 0 0 1 25 تعداد موارد کودک ازاری شناسایی شده 24
 290 2 26 3 0 17 242 تعداد موارد همسر ازاری شناسایی شده 26
 8 0 0 0 0 0 8 تعداد موارد سالمند ازاری شناسایی شده 28
 300 59 48 3 0 11 179 سوء مصرف مواد ارجاع شده به مرکز / تعداد افراد  دارای وابستگی 32
 441 35 49 5 0 55 297 تعداد افراد شناسایی شده مبتال به آسم  تحت درمان 35
 245 24 62 2 3 73 81 تعداد افراد شناسایی شده مشکوک به سل 36
 76 4 17 0 3 19 33 تعداد افراد مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت 37
 5059 134 691 412 539 911 2372 تعداد زنان باردار تحت پوشش   39
 39927 1220 4836 4322 2202 4940 22407 تعداد زنان باردار مراقبت شده توسط پزشک 40
 56867 2050 6957 5942 1268 7245 33405 سال تحت پوشش 6تعداد کودکان زیر  41
 121540 4067 15427 10970 4736 11253 75087 سال مراقبت شده 6تعداد کودکان زیر  42
 7472 614 0 4888 0 62 1908 تعداد خانوار معرفی شده توسط داوطلبان سالمت  46
 15085 524 0 11981 0 220 2360 تعداد خانوار آموزش دیده توسط داوطلبان سالمت 47



(1395سال )گزارش مراکز ارجاع تخصصی   

 کل موضوع خدمت عنوان

 247943   جمعیت تحت پوشش مرکز

ی
قبت

مرا
ت 

دما
 خ

رح
ش

 

 19366 تعداد کل افراد مراجعه کننده متخصص داخلی

 8597 تعداد کل کودکان مراجعه کننده متخصص کودکان

 13072 تعداد کل زنان مراجعه کننده متخصص زنان و مامائی

 1062 تعداد کل مراجعین متخصص روانپزشکی



 1395 - سالمتپرونده الکترونیک 

ثبت  درصد جمعیت
 شده

جمعیت ثبت شده 
 در سامانه سیب

جمعیت ساکن در 
 مناطق حاشیه

 شهرستان 

 ارومیه  247943 217478 88%

   بوکان 58258 58258 100%

 پیرانشهر 17954 17954 100%

 خوی  54643 54643 100%

 مهاباد 64677 51374 80%

 میاندوآب 15834 26367 100%

 جمع  459319 435709 95%



 خدمات مددکاری اجتماعی جهت مشارکت در ساماندهی 
 آسیب های اجتماعی 

 
 فعالیت های محوری

 
پیمایش محلی، بازدید منزل،  / شناسایی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق ارائه کنندگان خدمات بهداشتی 

تدوین پالن حمایتی و معرفی به نهادهای خدماتی  / ارزیابی وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی
 حمایتی مرتبط و پیگیری الزم توسط مددکار اجتماعی  

 
 اهم خدمات انجام گرفته

 
 دولتی جهت خدمات تشخیصی و درمانی    / معرفی به واحدهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 مستمری   / معرفی به کمیته امداد امام خمینی جهت مساعدت برای اشتغال

 معرفی به بهزیستی جهت خدمات حمایتی و توانبخشی  

 ( DIC) معرفی به مراکز کاهش آسیب 

 پیگیری تامین نیازهای دارویی افراد نیازمند  

 

 



 نتایج اقدامات انجام گرفته در سه مرکز پایلوت 
(1395سال )  

تعداد پذیرش  اقدامات بعمل امده 
 شده

تعداد مرکز 
 مجری

 بازدید منزل داخل سازمانی بین بخشی 

268 718 1025 1445 3  

:اهم آسیب های اجتماعی پذیرش شده  
  

، (مورد 177)، اعتیاد(مورد 160)، تن فروشی (مورد 218)خشونت علیه زنان و کودک آزاری
 115)، بازماندگان از تحصیل (مورد 81)، طالق ( مورد 31)، زندانیان (مورد 10)دختر فراری

  (.مورد 423)و سایر ( مورد 230)، مشکالت روانی (مورد




