
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجانغربی(فرم الف )                                                                            
معاونت اموربهداشتی

برنامه تامین مراقبتهاي اولیه بهداشتی حاشیه شهر و سکونت گاه هاي غیر رسمی
»خدمات جامع سالمتپایگاه سالمت به مرکز فرم گزارش ماهانه «

مرکز  سالمت جامعه  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
ماه                  سال                      مرکز بهداشت شهرستان   

جمع کلتعدادپوشش مراقبتھانوع مراقبتردیف
١

جمعیت
جمعیت تحت پوشش

خانوارتحت پوشش٢
سال٣٠جمعیت باالی ٣
۴

ابتال  بھ دیابت

شیوع)موارد افراد شناسایی شده مبتال بھ دیابت (تعداد 
تعداد موارد جدید شناسایی شده (بروز)۵
شدهمراقبتدیابتبھمبتالافرادتعداد۶
پزشکبھارجاعیشدهمراقبتدیابتبھمبتالافرادتعداد٧
تغذیھتعداد افراد مبتال بھ دیابت مراقبت شده ارجاعی بھ کارشناس ٨
٩

باالابتال بھ فشارخون

شیوع)موارد(فشار خون باالتعداد افراد شناسایی شده مبتال بھ 
تعداد موارد جدید شناسایی شده (بروز)١٠
شدهمراقبتباالخونفشاربھمبتالافرادتعداد١١
پزشکبھارجاعیشدهمراقبتباالخونفشاربھمبتالافرادتعداد١٢
تغذیھکارشناسبھارجاعیشدهمراقبتباالخونفشاربھمبتالافرادتعداد١٣

١۴

روانپزشکیاختالالت 

پزشکبھارجاعیشدهمراقبتروانیشدیداختاللبھمبتالافرادتعداد

روانی بھ کارشناس سالمت ارجاعمراقبت شده تال  بھ اختالل شدید روانی تعداد افراد مب١۵
پزشکبھارجاعیشدهمراقبتروانی خفیفتعداد افراد مبتال  بھ اختالل ١۶
کارشناس سالمت روانبھارجاعیشدهمراقبتروانی خفیفتعداد افراد مبتال  بھ اختالل ١٧
ارجاعی بھ پزشکتعداد افراد شناسایی شده مبتال بھ صرع مراقبت شده ١٨
ارجاعی بھ کارشناس سالمت روانتعداد افراد شناسایی شده مبتال بھ صرع مراقبت شده ١٩
ارجاعی بھ پزشکتعداد افراد مبتال بھ اختالل معلولیت ذھنی مراقبت شده ٢٠
ارجاعی بھ پزشکسایر اختالالت روانپزشکی مراقبت شده٢١
شدهتعداد موارد کودک آزاری شناساییسالمت اجتماعی٢٢
تعداد موارد کودک آزاری ارجاعی بھ مراجع ذیصالح ٢٣
تعداد موارد ھمسر آزاری شناسایی شده٢۴
تعداد موارد ھمسر آزاری ارجاعی بھ مراجع ذیصالح٢۵
تعداد موارد سالمند آزاری شناسایی شده٢۶
تعداد موارد سالمند آزاری ارجاعی بھ مراجع ذیصالح٢٧
موارد ارجاعی از سوی سازمان بھزیستیسایر٢٨
موارد ارجاع شده بھ سازمان بھزیستیسایر٢٩
وابستگی/ سوء مصرف ٣٠

مواد
تعداد افراد  دارای وابستگی/ سوء مصرف مواد ارجاع شده بھ مرکز

)rapid,ELISA,W.bآزمایش شده (تعداد افراد  دارای وابستگی/ سوء مصرف مواد ٣١
HIVمواد آلوده بھ تعداد افراد  دارای وابستگی/ سوء مصرف٣٢

بیماری مزمن تنفسی (آسم ٣٣
تحت درمانآسمتعداد افراد شناسایی شده مبتال بھ )

تعداد افراد شناسایی شده مشکوک بھ سلسل٣۴



تعداد افراد مبتال بھ سل ریوی اسمیر مثبت٣۵
)DOTSدرمان مراقبت شده (تعداد افراد مبتال بھ سل تحت٣۶
٣٧

باردارزنان
تحت پوششباردار زنتعداد 

باردار مراقبت شده زنتعداد ٣٨
ارجاعی بھ پزشکباردار زنتعداد ٣٩
۴٠

کودکان

سال تحت پوشش۶تعداد کودکان زیر 
سال مراقبت شده۶تعداد کودکان زیر ۴١
تعداد نوزادان مراقبت شده۴٢
ماھھ مراقبت شده١- ۵٩تعداد کودک ۴٣
تعداد نوزادان ارجاعی بھ پزشک۴۴

داوطلبان سالمت توسطتعداد خانوار معرفی شده جلب مشارکت۴۵
داوطلبان سالمتتوسط تعداد خانوار آموزش دیده 


