
  ارٍهیِ  پَضص هراقبتْاردیف
256333جوعیت تحت پَضص1
85400خاًَارتحت پَضص2
122189 سال30جوعیت باالی 3
6496(هَارد ضیَع)تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ دیابت 4
803(برٍز)تعداد هَارد جدید ضٌاسایی ضدُ  دیابت5
14136تعداد افراد هبتال بِ دیابت هراقبت ضدُ 6
126607(هَارد ضیَع)تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ فطار خَى باال 7
2180(برٍز)تعداد هَارد جدید ضٌاسایی ضدُ  فطارخَى 8
32451تعداد افراد هبتال بِ فطار خَى باال هراقبت ضدُ 9
295تعداد افراد هبتال بِ اختالل سایکَتیک هراقبت ضدُ 10
2172تعداد افراد هبتال بِ اختالل افسردگی هراقبت ضدُ 11
1034تعداد افراد هبتال بِ اختالل اضطرابی هراقبت ضدُ 12
4تعداد افراد هبتال بِ اختالل دهاًس هراقبت ضدُ 13
130تعداد افراد هبتال بِ اختالل ضایع کَدکاى ٍ ًَجَاًاى هراقبت ضدُ 14
600تعداد افراد هبتال بِ اختالل صرع هراقبت ضدُ 15
87تعداد افراد هبتال بِ اختالل هعلَلیت ذٌّی هراقبت ضدُ 16
0تعداد هَارد سَء رفتار با کَدک ضٌاسایی ضد17ُ
93تعداد هَارد ّوسر ازاری ضٌاسایی ضد18ُ
22473تعداد هَارد غربالگری اٍلیِ در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار19
1766تعداد هَارد غربال هثبت در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار20
407تعداد هَارد هداخلِ ضدُ در حَزُ سَء هصرف هَاد، الکل ٍ سیگار تَسط کارضٌاس سالهت رٍاى21
387تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هبتال بِ آسن  تحت درهاى22
78تعداد افراد ضٌاسایی ضدُ هطکَک بِ سل23
32تعداد افراد هبتال بِ سل ریَی اسویر هثبت24
23506جوعیت زًاى باردار تحت پَضص  25
20406تعداد زًاى باردار هراقبت ضد26ُ
5120تعداد هراقبت پیص از بارداری 27
4222تعداد هراقبت پس از زایواى بار دٍم 28
27959 سال تحت پَضص5تعداد کَدکاى زیر 29
73378 سال هراقبت ضد5ُتعداد کَدکاى زیر 30
20761تعداد خاًَار هعرفی ضدُ تَسط داٍطلباى سالهت 31

25271تعداد خاًَار آهَزش دیدُ تَسط داٍطلباى سالهت32

77984تعداد سفیر سالهت آهَزش دید33ُ
220تعداد سازهاى حاهی سالهت34
17182تعداد افراد گرٍُ خَدیار35

43488تعداد داًص آهَزاى سفیر سالهت36

                                                     هعاًٍت اهَربْداضتی
         برًاهِ تاهیي هراقبتْای اٍلیِ بْداضتی حاضیِ ضْر ٍ سکًَت گاُ ّای غیر رسوی

98                                                              سال 

                    داًطگاُ علَم پسضکی ٍخدهات بْداضتی درهاًی استاى آذربایجاًغربی


