
 استاىپَضص هراقبتْاردیف

429188جوعیت تحت پَضص1
138164خاًَارتحت پَضص2
203619 سال30جوعیت باالی 3
9846(هَارد ضیَع)تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ دیابت 4
1202(برٍز)تعداد هَارد جدید ضٌاسایی ضدُ  دیابت5
17528تعداد افراد هبتال بِ دیابت هراقبت ضدُ 6
132490(هَارد ضیَع)تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ فطار خَى باال 7
3719(برٍز)تعداد هَارد جدید ضٌاسایی ضدُ  فطارخَى 8
39580تعداد افراد هبتال بِ فطار خَى باال هراقبت ضدُ 9

615تعداد افراد هبتال بِ اختالل سایکَتیک هراقبت ضدُ 10
3564تعداد افراد هبتال بِ اختالل افسردگی هراقبت ضدُ 11
2019تعداد افراد هبتال بِ اختالل اضطرابی هراقبت ضدُ 12
289تعداد افراد هبتال بِ اختالل دهاًس هراقبت ضدُ 13
174تعداد افراد هبتال بِ اختالل ضایع کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هراقبت ضدُ 14
600تعداد افراد هبتال بِ اختالل صرع هراقبت ضدُ 15
240تعداد افراد هبتال بِ اختالل هعلَلیت ذٌّی هراقبت ضدُ 16
25تعداد هَارد سَء رفتار با کَدک ضٌاسایی ضد17ُ
189تعداد هَارد ّوسر ازاری ضٌاسایی ضد18ُ
45714تعداد هَارد غربالگری اٍلیِ در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار19
3382تعداد هَارد غربال هثبت در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار20
501تعداد هَارد هداخلِ ضدُ در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار تَسط کارضٌاس سالهت رٍاى21
898تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ آسن  تحت درهاى22
123تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هطکَک بِ سل23
39تعداد افراد هبتال بِ سل ریَی اسویر هثبت24
25049جوعیت زًاى باردار تحت پَضص  25
34188تعداد زًاى باردار هراقبت ضد26ُ
7778تعداد هراقبت پیص از بارداری 27
7094تعداد هراقبت پس از زایواى بار دٍم 28
45136 سال تحت پَضص5تعداد کَدکاى زیر 29
130530 سال هراقبت ضد5ُتعداد کَدکاى زیر 30
61678تعداد خاًَار هعرفی ضدُ تَسط داٍطلباى سالهت 31
63052تعداد خاًَار آهَزش دیدُ تَسط داٍطلباى سالهت32
140951تعداد سفیر سالهت آهَزش دید33ُ
263تعداد سازهاى ٍ ضَرای حاهی سالهت34
20938تعداد افراد گرٍُ خَدیار35
44177تعداد داًص آهَزاى سفیر سالهت36

                    داًطگاُ علَم پسضکی ٍخدهات بْداضتی درهاًی استاى آذربایجاًغربی

                                                     هعاًٍت اهَربْداضتی
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