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 گزارش بازدیدهای انجام شده از شهرستانها

  قهرمانزاده رضا

1393 ماه دی  



 شهرستان خوی 

 نداشتند گذشته سال وضعیت از تحلیلی•
 شود ابالغ و تهیه سال اول در بیماریها بروز روند به توجه با آموزشی تقویم•
  همکاران تیمی تالش شده اجرا های برنامه مستندات تهیه خصوص در•

 .بود خوب بسیار و توجه خور در خوی شهرستان بهداشت مرکز
  شده اشاره استانداردهای با ساختمانی نظر از و خوب هاری واحد محل•

 داشت مطابقت کامالً
  در مراقبتی اقدامات سایر و ثبت و پیگیری نحوه بر مبنی پسخوراندی•

  خصوصی بخش همکاران استفاده جهت خصوصی بخش گزارشات خصوص
 .شود ارسال و تهیه ایشان همکاری افزایش و
 و تهیه پوشش تحت منطقه شایع بیماریهای برای اپیدمیولوژیک نقشه•

   .شود مشخص بیماری کانونهای



کنترل بیماری هاری در حیوانات منطقه بدون داشتن مرگ از هاری  •
 .که جای تشکر و قدردانی را دارد، انسانی 

 
 :مرکز روستایی بیلوار•
 
   همکار محترم بیماریها اطالعات کافی از تعداد دام منطقه و موارد سقط

 در دامها داشت 
 برنامه پایش موجود و طبق برنامه پایشها صورت می گرفت 
  کالسهای آموزشی برای عموم جامعه طبق مستندات موجود در مرکز

 بوداجرا شده 



 شهرستان پلدشت

برنامه عملیاتی مداخله ای برای برنامه هایی که نیاز به مداخله دارند  •

 طراحی نشده بود

 گذشته موجود نبودتحلیلی از وضعیت سال •

واحد هاری مناسب نبود و در دفتر هاری سرنوشت حیوان مهاجم ثبت •

 نمی شد

نقشه اپیدمیولوژیک برای بیماریهای شایع منطقه تحت پوشش تهیه و  •

 نشده بودکانونهای بیماری مشخص 

 عدم پایش ستاد مرکز بهداشت طبق برنامه پایش نوشته شده  •

 



 :پلدشت شهرستان 2 شماره روستایی شهری درمانی بهداشتی مرکز•

 بررسی فرمهای تکمیل و سنجی نیاز برنامه بدون آموزشهای ارائه بجز  

 بود نپذیرفته صورت خاصی اقدام بیماران

 ایشان خدمت دایره و نداده انجام دهگردشی هیچ پزشک محترم همکار  

 بوده درمانی بهداشتی مرکز در حضور به منوط

 از اطالع و دام دارای خانوارهای شناسایی قلیشالنمیش بهداشت خانه در  

 . بود نشده انجام ... و منطقه دام سالمت وضعیت

 



 شهرستان چالدران

   بوده گرفته صورت کلی وضعیت تحلیل•

 ضروری و الزم جاری فعالیتهای جدول حداقل یا عملیاتی برنامه تدوین•

   باشد می

 پیگیری مربیان توسط و تکمیل پزشک توسط بایست می بررسی فرمهای•

   شوند

 حین وسایل آن از استفاده و ... و عینک چکمه، داشتن هاری درمانگاه در•

 باشد می الزامی دهنده خدمت فرد ایمنی اصول رعایت بدلیل کار

 بود نشده داده آموزش گزیدگی حیوان آماری فرم تکمیل•



 : یک شماره روستایی شهری مرکز •

 نشده انجام شده نوشته برنامه طبق پایش 

نداشتند آماری مرتب بایگانی 

و کتبی صورت به پوشش تحت روستای دامی جمعیت آماری اطالعات  

 های سقط آمار کتبی بصورت و نگردیده تهیه دام صاحبان تفکیک به

 گزارش دامپزشکی به و ثبت پوشش تحت دامی جمعیت در افتاده اتفاق

 .شد نمی

پزشکان نامنظم دهگردشی   



 شهرستان سردشت

تحلیلی از وضعیت سال گذشته با در نظر گرفتن شاخصهای برنامه مربوطه •

 تنظیم نشده بود

 صورت نگرفتهمستند سازی فعالیتهای انجام شده •

 واحد بیماریها مد نظر قرار گیردنظرات پایش، در نوشتن برنامه •

در انجام پایشها توسط کارشناس برنامه با توجه به کثرت برنامه های مراقبت •

بیماریها در هر بار پایش بغیر از پایش کلی و روتین  تمرکز بر یک یا دو برنامه 

 تحت مسئولیت بیشتر باشد 

پیگیری گردند و راهکارهای الزم برای به نتیجه رسیدن اهداف برنامه ارائه •

 .شوند



 جهت آمارگیری اصالح شودگانه  18فرم گزارش بیماریهای •
نقشه اپیدمیولوژیک برای بیماریهای شایع منطقه تحت پوشش تهیه  •

 نشده بود
 
 :مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیوران•
 
   بغیر از تکمیل فرمهای بررسی و انجام آموزشهای اعالم شده از طرف

 مرکز بهداشت شهرستان فعالیت خاص دیگری صورت نگرفته بود  
 آگاهی خوب پزشک محترم مرکز در خصوص وضعیت بیماریهای زئونوز

 پوششمنطقه تحت 
  از تعداد دام منطقه تحت پوشش و دام غالب منطقه اطالعات کافی

 نداشتند  



 شهرستان سلماس

 بودبرنامه عملیاتی برای بیماری تب مالت تدوین و در حال اجرا •
و تحلیلی روی آن انجام نشده  قبل به صورت آماری بوده وضعیت سال •

 بود
برگ اخطاریه ای بسیار خوبی که از طرف مرکز بهداشت جهت صاحبان •

 سگهای گزنده تهیه و صادر می شود  
در خصوص مستند سازی اقدامات انجام شده فعالیت همکاران خوب و  •

 بودجامع 
پسخوراندها به طور کلی نوشته نشده و برنامه ها به طور مجزا در هر  •

پایش مورد بررسی قرار گیرند و راهکارهای الزم برای به نتیجه رسیدن 
 اهداف برنامه ارائه گردند



نقشه اپیدمیولوژیک برای بیماریهای شایع منطقه تحت پوشش تهیه  •
 نشده

را به طور  بررسی مربوطه همکاران ستاد شهرستان در همان ماه فرم •
 نمایندکامل وارد پورتال 

 
 :مرکز روستایی گوالن•
 
 استفاده نشدهاز اطالعات استخراج شده در خصوص فوکوس آموزشها 
  مربیان محترم بیماریهای مراکز اطالع کاملی از جمعیت دامی منطقه

 نداشته اندتحت پوشش 
 از سقط دام و وضعیت ایمنسازی دامهای روستاهای  بهورزان اطالعی

 .تحت پوشش نداشتند



 ( 1392/3/19 -20) شهرستان شوط 

 .بود نشده اجرا گذشته یکسال طی پزشکان برای آموزشی کارگاه•
  ولی بود شده اجراء و پیشبینی مردم عموم برای آموزشی های برنامه•

  مشخص آموزشی هدفهای و تعیین کالسها آموزشی سنجی نیاز براساس
   .بود نشده

  یک به نیاز برنامه، مسئول افراد و آن اجرای زمان و فعالیتها تعیین برای•
 .باشد می جاری فعالیتهای جدول حداقل یا و ای مداخله عملیاتی برنامه

 صورتجلسه در ولی است شده تشکیل دامپزشکی با هماهنگی جلسه•
 .بود نشده جلسه این نتایج و متخذه تصمیمات به ای اشاره هیچ موجود

   .بوده نامناسب جای در و تابلو بدون هاری پیشگیری درمان مرکز•

   .باشد نمی موجود هاری واحد در استاندارد و کافی امکانات•



 :مرکز بهداشتی درمانی روستایی یوالگلدی •
 

  دستورالعملهای بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان به غیر از

صورتی که در ستاد مرکز بهداشت به  نبود در هاری در مرکز موجود 

 تعداد مازاد دستورالعملها وجود داشت  

 نشده بودنقشه اپیدمیولوژیک از منطقه ترسیم 

  پایش از خانه های بهداشت طبق برنامه اجرا نمی شود 

 باشدمربی از جمعیت دامی منطقه تحت پوشش اطالع داشته 

 باشندهمکاران بهورز نیز الزم است از جمعیت دامی منطقه آگاه 

 نمایندموارد سقط دام را به مرکز گزارش. 

 



   1392/7/29میاندوآب شهرستان 
برنامه عملیاتی برای حیوان گزیدگی و بیماری تب مالت تدوین و در  •

 حال اجرا بود  
تحلیل وضعیت برای سال قبل به صورت آماری بوده و عوامل موثر در •

 کاهش بروز بیماری از آن استخراج نشده بود  
در خصوص مستند سازی فعالیتهای انجام شده فعالیت همکاران بسیار •

 .خوب و جامع بود
بوده و می بایست  در واحد هاری الزم حفاظت فردی استفاده از وسایل •

صورت خوانا و به تکمیل دفتر هاری باشد، محل واحد هاری موجود در 
موارد قابل پیگیری حتماً پیگیری شده و سرنوشت  باشد خوش خط 

در ثبت تاریخهای درمان و گردد، حیوان مهاجم در درمانهای ناقص ثبت 
 .مقدار تاخیر درمان دقت بیشتری بعمل آید



  و تهیه پوشش تحت منطقه شایع بیماریهای برای اپیدمیولوژیک نقشه•
 شود مشخص بیماری کانونهای

 

 : حسن حاج درمانی بهداشتی مرکز •
 

بیماریهای برای حسن حاج روستایی مرکز در شده گرفته انجام اقدامات 
 باشد می قبول قابل حیوان و انسان بین انتقال قابل
شود رسم پوشش تحت منطقه برای نیز اپیدمیولوژیک نقشه 
خصوص در حسن حاج مرکز محترم پزشک کامل اشراف از تشکر  

 منطقه زئونوز بیماریهای وضعیت
دستورالعمل طبق بهورزان توسط دامها در سقط دهی گزارش الزام 

  وقت اسرع در پوشش تحت دامی جمعیت در را دام سقط موارد کشوری
 .دهند اطالع مربوطه بهداشت مرکز به



 1392/11/20شهرستان نقده 

 بود اجرا حال در و تدوین مالت تب بیماری عملیاتی برنامه•
   بوده شاخصها استخراج حد در قبل سال برای وضعیت تحلیل•
 با ای مداخله فعالیتهای از آموزشی فعالیتهای کنار در باشد می الزم•

 .گردد استفاده ذینفع ادارات و سازمانها با بخشی برون های هماهنگی
  بسیار همکاران اقدامات شده انجام فعالیتهای سازی مستند خصوص در•

 .بود جامع و خوب
 فردی حفاظت وسایل و مناسب امکانات با هاری اختصاصی واحد نبود•
 تهیه پوشش تحت منطقه شایع بیماریهای برای اپیدمیولوژیک نقشه •

 شود
  در و مشخص مصوبه آن انجام مسئول مشترک جلسات های مصوبه در•

 .باشد پاسخگو پیگیری جلسات

 



  و انسان بین انتقال قابل بیماریهای شهرستانی کمیته تشکیل برای•
  فوکال عنوان به داخلی یا عفونی متخصص همکاران از نفر یک  حیوان
 .شوند معرفی و انتخاب برنامه علمی پوینت

  

 :حسنلو روستایی مرکز•
 

 پایش برنامه طبق گرفته انجام پایشهای 

بیماریها پراکندگی نقشه تهیه 

مواجه مشکل حسنلوبا بهداشت خانه صاحبدار سگهای مهار خصوص در  

 معضل این حل برای روستا در بهداشتی شورای تشکیل رغم علی و بوده

  هماهنگی با شهرستان سطح در سازمانها و ادارات سایر همکاری به نیاز

   .باشد می شهرستان بهداشت مرکز



 93شهرستان بوکان 

  حال در و شده تدوین بهداشتی امور معاونت از اعالمی عملیاتی برنامه•
   بود اجرا

   استخراجی شاخصهای نمودار به توجه با گذشته سال وضعیت از تحلیلی•
 شود تهیه  بیماری کنترل در گذار تاثیر عوامل و ها متغیر تعیین و
 تحلیل به توجه با درآن که است جدولی انتظار مورد آموزشی جدول•

  زمان و تدوین بیماری شده مشخص کانونهای و پیش سال آماری های
 و گردد تعیین آن در آموزشی مطلب عنوان و هدف گروه ، آموزش

 .گردد مشخص ملی های روز و مناسبتها همچنین
 شده اشاره استانداردهای با ساختمانی نظر از و خوب هاری واحد محل•
  و تهیه پوشش تحت منطقه شایع بیماریهای برای اپیدمیولوژیک نقشه•

   شود مشخص بیماری کانونهای



 : طومار کانی روستایی مرکز•
 

باشد پایش برنامه طبق گرفته انجام پایشهای 

حضور بدلیل شده تدوین پایش برنامه که است ذکر به الزم پایشها  

 رفع جوابگوی بهداشت خانه در پایش بخصوص روز یک در مربیان تمامی

  می حساب به سرکشی عنوان به صرفاً و نبوده آموزشی و پایشی های نیاز

  آید

پزشک عنوان به طومار کانی درمانی بهداشتی مرکز محترم مسئول  

 و ننموده مداخله بهداشتی امور در بهداشتی تیم مسئول و خانواده

 .ندارند خود مجموعه زیر عملکرد بر کافی نظارت



 93شهرستان پیرانشهر 

  در و شده تدوین بهداشتی امور معاونت از اعالمی عملیاتی های برنامه•
   بود اجرا حال

  مشخص و پرخطر مناطق و گروهها تعیین با عملیاتی برنامه تحلیلهای•
 شود نوشته برنامه اجرای سطح در موجود های گره نمودن

 بود شده تهیه آموزشی برنامه•
 پوشه در شده روز به و مرتب صورت به شده انجام اقدامات سازی مستند•

 بود دسترس قابل و جداگانه ای
 اشاره استانداردهای با ساختمانی نظر از و نبوده مناسب هاری واحد محل•

 نداشت مطابقت شده
  نبوده دیده دوره واحد این در شاغل همکار •
 انتظار مورد فردی حفاظت الزم وسایل سایر و فردی حفاظت کیت دارای•

 باشد نمی



 بندی رتبه در و نموده کسب امتیاز 135 امتیاز 165 از شهرستان ستاد•
   دارد قرار خوب مکان در

 که نموده کسب امتیاز 161 امتیاز 225 از هاری پیشگیری درمان مرکز•
 گیرد می قرار ضعیف مکان در بندی رتبه در

 

 : کوپر روستایی درمانی بهداشتی مرکز•
حیوان و انسان بین انتقال قابل بیماریهای برای کوپر روستایی مرکز در 

 و بررسی فرمهای تکمیل از بغیر مرکز بیماریهای محترم همکار توسط
 فعالیت شهرستان بهداشت مرکز طرف از شده اعالم آموزشهای انجام
   بود نگرفته صورت دیگری خاص

 90 از هاری بیماری و گزیدگی حیوان برنامه مراقبت لیست چک طبق  
 .گرفت قرار عالی رده در بندی رتبه در و امتیاز 77 کسب به موفق امتیاز

 حیوان برنامه مراقبت لیست چک طبق حسین قبر بهداشت خانه  
 رتبه در و امتیاز 69 کسب به موفق امتیاز 95 از هاری بیماری و گزیدگی

 .گرفت قرار خوب رده در بندی



 93شهرستان تکاب 

 برنامه عملیاتی اعالمی از معاونت امور بهداشتی تدوین شده و در حال اجرا بود  •
 تحلیل وضعیت از سال گذشته با جزئیات موجود بود•
 شودطبق جدول گانت برنامه عملیاتی نوشته شده جلسات برون بخشی تشکیل •
 تنظیم برنامه آموزشی از ابتدای سال انجام شده•
امتیاز  165برای برنامه مراقبت حیوان گزیدگی و بیماری هاری ستاد شهرستان از •

 داردخوب قرار مکان امتیاز کسب نموده و در   127
مکان  در امتیاز کسب نموده که  201امتیاز  225مرکز درمان پیشگیری هاری از •

 .خوب قرار می گیرد
امتیاز کسب نموده که در رتبه  94امتیاز  101مرکز بهداشتی درمانی احمد آباد از  •

 گیردبندی در مکان عالی قرار می 
امتیاز کسب کرده که در رتبه بندی در  91امتیاز  95خانه بهداشت چراغ تپه از  •

 .مکان عالی قرار می گیرد



  وظایف حیوان و انسان بین انتقال قابل بیماریهای کمیته تشکیل از بعد•

 همکاری عدم صورت در و گردد پیگیری و مشخص سازمانها از یک هر

 آن کل ادارات طریق از معاونت حوزه این به گزارش با ذیربط سازمانهای

 .گرفت خواهد قرار پیگیری مورد موضوع سازمانها

 



 93شهرستان چایپاره 

برنامه عملیاتی اعالمی از معاونت امور بهداشتی تدوین شده و در حال  •
 اجرا بود  

 تحلیل وضعیت با جزئیات نوشته شده بود•
محل واحد هاری مناسب و از نظر ساختمانی با استانداردهای اشاره شده  •

 داشتمطابقت 
با توجه به چک لیست برای برنامه مراقبت حیوان گزیدگی و بیماری •

 : هاری 

  ضعیف –امتیاز کسب نموده   91امتیاز  165ستاد شهرستان از 
  متوسط –امتیاز  175امتیاز  225مرکز درمان پیشگیری هاری از 
  خوب –امتیاز  65امتیاز  90مرکز بهداشتی درمانی حاجیالر از 
  متوسط -امتیاز  60امتیاز  95خانه بهداشت بابل آباد از 



کمیته بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان تشکیل و وظایف هر •

 .گرددیک از سازمانها مشخص و پیگیری 

 

 :مرکز بهداشتی درمانی روستایی حاجیالر  •

 

  تحلیلی از وضعیت سال پیش و کنونی مرکز وجود نداشت 

 خانه بهداشت بابل آباد جمعیتهای صاحب دام  را شناسایی نموده بودند

ولی اطالعی از سقط دام و وضعیت ایمنسازی دامهای روستاهای تحت  

 پوشش نداشتند



93شهرستان ماکو   

  در و تدوین مالت تب بیماری و گزیدگی حیوان برای عملیاتی برنامه•
   بود اجرا حال

 بوده کلی و آماری صورت به قبل سال برای وضعیت تحلیل•
 هدف، گروه کردن مشخص با ساالنه آموزشی برنامه عنوان با جدول یک•

 شود اجرا آن طبق و تهیه مسئول، فرد و زمان نظر، مورد مطالب
 جامع و خوب بسیار همکاران فعالیت شده انجام فعالیتهای سازی مستند•

 .بود تقدیر قابل و
 راهنمای کشوری دستورالعمل در انتظار مورد فردی حفاظت الزم وسایل•

 حین آنها از استفاده و تهیه به نسبت است الزم نبوده دسترس در هاری
 پذیرد صورت الزم اقدام شستشو و واکسیناسیون



  و گزیدگی حیوان مراقبت برنامه برای شده پر لیست چک به توجه با•
 خوب – امتیاز  131 امتیاز 165 از شهرستان ستاد هاری بیماری

 خوب -امتیاز 202 امتیاز 225 از هاری پیشگیری درمان مرکز•
  76 امتیاز 90 از روستایی و شهری 2 شماره درمانی بهداشتی مرکز•

 عالی – امتیاز
 عالی -  امتیاز 84 امتیاز 95 از رند بهداشت خانه•
 

 : 2 شماره روستایی شهری درمانی بهداشتی مرکز•
 

اطالعات جوابگوی که بودند قدیمی مالت تب انفرادی بررسی فرمهای  
 باشند نمی مالت تب بیماری موارد ثبت پورتال در شده خواسته

موجود مستندات به توجه با رند بهداشت خانه در گرفته انجام اقدامات ، 
 .باشد می تشکر و تقدیر قابل خانه در شاغل همکاران طرف از



 با تشکر از توجه شما


