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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 كنترل آلودگي به ويروس ايدز:   عنوان برنامه -2-1-1

  :  برنامه نوع -2-1-1-1
     منطقه اي     ملي                              

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                 

  : اهداف برنامه -2-1-1-2
  :اهداف كلي

  تقويت توان حفاظتي و پيشگيري در ميان گروههاي پرخطر و در معرض خطر -
جامع دسترسي  از وضعيت خود مطلع بوده و به خدمات مراقبتي و حمايتي فراگيرو حصول اطمينان از اينكه كليه افراد آلوده  -

 .دارند

  :اهداف اختصاصي 
  تقويت اطالع رساني خصوصاً گروههاي پرخطر و در معرض خطر با استفاده از كليه امكانات موجود -
 از طريق كميته راهبردي ايدز شهرستان افزايش مشاركت كليه سازمانها وادارات مرتبط با برنامه ايدز بصورت صريح و روشن  -

 توزيع آلودگي در گروههاي جمعيتي حمايت از تحقيقات كاربردي جهت تخمين فراواني و -

 افزايش توانمندي مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري در ارائه خدمات پيشگيري ، مشاوره و درمان بيماران و گروههاي پرخطر -

   : شاخصهاي عمده برنامه-2-1-1-3
 ص بروز آلودگي ، شاخص شيوع بيماري ، شاخص مرگ و مير بيماري ، ميزان افراد بيمار تحت پوشششاخ

  :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-1-4
  :نقاط قوت 

  وجود همكاريهاي بين بخشي     -                                           وجود كميته ايدز معاونت  -
 عالقه و دلسوزي پرسنل فعال در زمينة ايدز    -                            عالقه مندي و توانمندي سيستم شبكه -

                            حمايت دانشگاه در اجراي برنامه ايدز -

  و پايگاه مشاوره بيماريهاي رفتاري در آران و بيدگلوجود مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري دانشگاه -

  :ضعف 
  نه برنامه ايدز و مركز مشاوره بيماريهاي رفتاريكمبود نيروي انساني در زمي -
 فضاي فيزيكي ناكافي و نامناسب جهت مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري -

 حمايت ناكافي از پرسنل در معرض خطر شاغل در برنامه هاي ايدز -
  :فرصتها 

  حمايت هيأت وزيران ، رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم جمهور از برنامه ايدز -
 د عالقه به دانستن در افراد جامعهوجو -

 عالقمندي در برخي مسؤولين سياسي ، مذهبي و اجتماعي شهرستان  -

 تشكيل كميته راهبردي ايدز شهرستان  -

    همكاري برخي مراكز ترك اعتياد و زندان با برنامه ايدز -



   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 167

 افراد عالقمند در همكاري با برنامه ايدز وجود دانشجويان و -

  و متادون تراپي DICههاي پرخطر با توجه به وجود مراكز مشاوره و افزايش دسترسي به گرو -
  : تهديدها

  ...ارتباط تنگاتنگ بيماري با معضالت رو به افزايش اجتماعي مثل اعتياد ، اعتياد تزريقي ، روابط نامشروع و  -
 وجود بيكاري و بزهكاري در جوانان  -

 روند روبه گسترش بيماري ايدز در كشورهاي اطراف -

  از اعتياد تزريقي به روابط جنسي HIV الگوي انتقالتغيير -

 نبود برنامه مناسب در مورد بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي  -

 نبود امكانات اطالع رساني گروهي و مناسب مانند راديو و تلويزيون در شهرستان   -

 شهرستان عدم همكاري مجدانه كلية سازمانها و نهادهاي مرتبط با برنامه ايدز در سطح  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  ريشه كني فلج اطفال:  عنوان برنامه -1-2 -2

  :  برنامهنوع -2-1-2-1 
   منطقه اي           ملي                                

  منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                              

  ريشه كني فلج اطفال ناشي از ويروس وحشي پوليو:  هدف كلي :  اهداف برنامه-2-1-2-2
  :اهداف اختصاصي 

    فلج اطفال توقف گردش ويروسهاي وحشي       -                  حذف موارد بيماري فلج اطفال  -
  :  شاخصهاي عمده برنامه-2-1-2-3

شاخصهاي به هنگام بودن و كامل بودن گزارش دهي مراقبت از بيماري         -                                AFPشاخص  -
     شاخص نشانگر كيفيت استاندارد مراقبت بيماري10 -

  :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-2-4
  :نقاط قوت 

 هاي آموزشي پمفلت و پوستر داشتن جزوه                  درماني گسترده  دمات بهداشتي ،وجود سيستم خ -

 در نظر گرفتن پرداخت هديه براي نظام گزارش دهي                            واكسيناسيون پاسيو و اكتيو به طور رايگان -

 وجود كميته علمي طبقه بندي موارد فلج شل حاد                         واكسيناسيون پوليو نوبت سوم% 100پوشش  -

 وجود كميته مهار آزمايشگاهي ويروس وحشي فلج اطفال                                                      نظام مراقبت فعال و جاري -

 كامل بودن شاخصهاي بيماري -
  :نقاط ضعف 

  كمبود نيروي انساني  -
  بهداشتي درماني در امر نظام مراقبت از بيماريعدم همكاري بعضي از نيروهاي مراكز -

  طوالني شدن زمان ريشه كني بيماري -
  :فرصتها 

       همكاري نيروي بسيج مقاومت سپاه  -

                         همكاري رابطين بهداشتي در برنامه ايمن سازي تكميلي -
   تعهد سياسي و عزم ملي در كليه سطوح  -

  : تهديدها
                       رجي بدون نظارت و كنترلتردد مهاجرين خا -
 عدم همكاري بخش خصوصي در امر گزارش دهي -

      ملزم نبودن بخش خصوصي در امر نظام مراقبت از بيماري -
 ضعيف بودن مشاركت  بين بخشي -

    سال مهاجرين5 ناقص بودن واكسيناسيون اطفال زير  -
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  دمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خ  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  واكسيناسيون و مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي:  عنوان برنامه -2-1-3
    : برنامه نوع -2-1-3-1

  منطقه اي   ملي                           
 منطقه اي پايلوت             ت              ملي پايلو                                                      

  ) زير يكسال ، زنان باردار ( گروههاي هدف واكسيناسيون % 100پوشش : هدف كلي   :اهداف برنامه -2-1-3-2
  :اهداف اختصاصي 

  واكسنهاي چند نوبتي % 100پوشش  -
 % 100ژ به ميزان .ث . پوشش واكسن ب  -

 %100 به ميزان (MMR)پوشش واكسن سرخك ، سرخجه، اوريون  -

 ض خطررپوشش واكسيناسيون گروههاي در مع -

 گزارش عوارض ناخواسته متعاقب ايمن سازي -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-3-3
  يزان پوشش هر يك از واكسنها  م-
      ميزان افت واكسنهاي چند نوبتي -

  ميزان بروز عوارض ناخواسته به تفكيك واكسنهاي مختلف-

  :عيت فعلي برنامه  وض-2-1-3-4
  :نقاط قوت 

  داشتن امكانات و تجهيزات الزم       -                                                 رايگان بودن واكسن -
 داشتن ماموران تيم سيار واكسيناسيون       -                                                توزيع به موقع واكسن -

  دسترسي مردم به واحدهاي ارائه خدمت       -                                           ساني ماهرداشتن نيروي ان -
 داشتن ماشين سردخانه دار       -                                     داشتن واكسن به مقدار كافي -

 اي   برنامه ثبت رايانهداشتن       -                     مطلوب بودن زنجيره سرد واكسيناسيون  -

  :نقاط ضعف 
  نداشتن مكان فيزيكي مناسب    -                   نداشتن سرايدار در مراكز بهداشتي درماني  -

  :فرصتها 
  داشتن آگاهي عموم نسبت به ضرورت واكسيناسيون -
 هاي پيشگيري با واكسن  حمايت بخش خصوصي و تخصصي از برنامه -

 ان از نظر راهها و امكانات توسعه يافتهموقعيت خاص جغرافيايي شهرست -

 داشتن برق در تمام روستاها -

 داشتن رابطين بهداشتي  -

 داشتن بهداشتياران كارخانجات  -
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  داشتن بهگران كار -
  :تهديدها 

 تردد بي قيد و شرط مهاجرين -

  قطع برق سراسري -
 .شندبا پراكندگي روستاها و مزارع كه دور از دسترسي به واحدهاي بهداشتي درماني مي -

 زايمان مهاجرين در منازل  -

 ايجاد اختالل در توزيع واكسن كشوري -

 نبود واكسن هپاتيت ب به اندازه كافي جهت واكسيناسيون آحاد مردم -

  )سرخك و ب ث ژ(پرت بيش از حد بعضي واكسنها  -
  با كيفيت باال AD سرنگ كافي عدم وجود -

 عدم همكاري ادارة برق در مواقع قطع برق منطقه -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان نامه بر-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  بيماريهاي قابل پيشگيري  با واكسن:  عنوان برنامه -2-1-4
    : برنامه نوع -2-1-4-1

  منطقه اي ملي                         
 منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                                

    :اهداف برنامه -2-1-4-2
   : هدف كلي 

  حذف بيماري سرخك و سرخجه -
 حذف بيماري كزاز نوزادي -

 كنترل بيماري سياه سرفه و ديفتري -

  كنترل بيماري مننژيت -
  :اهداف اختصاصي 

 ي و دستيابي به وضعيت موجود بيماريهاكشف و بررسي سريع كليه موارد مظنون به بيمار -
 پيش بيني و جلوگيري از طغيانهاي بيماري و برخود به موقع با آنها -
 مشخص نمودن جمعيت هاي پرخطر -
 %  95افزايش پوشش ايمن سازي گروههاي هدف باالتر از      -        

    ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري-                  ميزان شيوع و بروز بيماري-: شاخصهاي عمده برنامه -2-1-4-3

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-4-4
  :نقاط قوت 

 وجود برنامه نظام مراقبت بيماري -

 پوشش مطلوب واكسيناسيون گروههاي هدف -

 همكاري بيمارستان در امر گزارش موارد بيماري -

  :نقاط ضعف 
 ودكان مشكوك عدم وجود نيروي آزمايشگاهي مجرب در امر نمونه گيري از ك -

 عدم اقدام الزم پس از گذراندن دورة آموزشي توسط مسؤولين مربوطه  -

  سياه سرفه –كوتاه بودن دوره انقضاء كيت هاي نمونه گيري ديفتري  -

  سال 18عدم وجود  برنامه واكسيناسيون خاص جهت جمعيت مردان باالي  -

   :فرصتها 
 يصوجود امكانات تشخيصي كشوري و وجود كيت هاي تشخ -

  :تهديدها 
 وجود اتباع بيگانه با وضعيت سيار  -  

 وجود اتباع بيگانه با وضعيت واكسيناسيون نامعلوم و ناقص  -         

 تشرف به عتبات عاليات از طريق كاروانهاي بدون مجوز  -  
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : داشتي دانشگاه   معاونت به-2-1

    مبارزه با هپاتيت هاي منتقله از راه خون:   عنوان برنامه -2-1-5 
  :  برنامه نوع -2-1-5-1

  ملي                       منطقه اي 
       منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                            

  كنترل بيماري هپاتيت : هدف كلي :اف برنامه  اهد-2-1-5-2
  : اهداف اختصاصي 

 كاهش عوارض ناشي از بيماري در مبتاليان  -

   تعيين روند اپيدميولوژيك بيماري در جامعه       -               كاهش بروز بيماري در جامعه است -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-5-3
  شاخص مرگ و مير بيماري        -                  شاخص شيوع بيماري       -                 شاخص بروز بيماري  -

 : وضعيت فعلي برنامه - 2-1-5-4
  : نقاط قوت 

  وجود نظام مراقبت از بيماري  -
  واكسيناسيون گروههاي هدف و پرخطر و در معرض خطر  بر عليه هپاتيت ب بطور رايگان -
  پوستر – فيلم - تراكت آموزشي-جزوه آموزشي –تامين امكانات آموزشي مثل پمفلت  -

     – پرستاران – كارشناسان و كاردانان –پزشكان (اجراي دوره هاي آموزش براي كليه رده هاي بهداشتي درماني  -
  )  رابطين بهداشت – بهورزان –ماماها  -
  1370 و سال 1369 ، سال 1368اجراي طرح ملي ايمن سازي متولدين سال  -

  :نقاط ضعف 
       داشتن متصدي روابط عمومين  -

  بود نيروي انساني مورد نياز برنامه كم  -

  :تهديد ها 
  عدم درمان مناسب  -
  عدم رعايت احتياطات همه جانبه از طرف كاركنان بهداشتي درماني  -
  ف بودن مشاركت درون بخشيضعي   -                                                                      پديده اعتياد تزريقي  -
 وجود رفتارهاي غلط در زمينه شيوع بيماري -                                                              هزينه باالي درمان بيماران  -

 پايين بودن آگاهي مردم -                                             حاشيه نشيني و تراكم جمعيت شهري  -

 گران بودن هزينه آزمايش  -   ف بودن همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي ضعي -

 عدم دسترسي به خدمات آزمايشگاهي  -                            نداشتن وسيله ارتباط جمعي مثل راديو ـ تلويزيون  -

  :فرصت ها 
           وجود مراكز علمي دانشگاهي و گروههاي تخصصي  -

 نتقال خون شهرستان در امر گزارش دهي همكاري پايگاه ا -

  همكاري دانشگاه در امر واكسيناسيون دانشجويان و گروههاي در معرض خطر -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 كنترل بيماريهاي آميزشي:  عنوان برنامه -2-1-6

   : برنامه نوع -2-1-6-1
  ملي                              منطقه اي 

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

   : اهداف برنامه -2-1-6-2
   آوري اطالعات برقراري سيستم گزارش دهي مناسبمعج -
 رسنل بهداشتي درماني و افراد در معرض خطرپ  سطح آگاهي مردم ،  ارتقاء -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-6-3
 شاخص مرگ و مير بيماري       -                       شاخص شيوع بيماري     -                    شاخص بروز بيماري -

   : وضعيت فعلي برنامه - 2-1-6-4
  :نقاط قوت 

  هاي بهداشت نهوجود مراكز بهداشتي درماني و خا -
  تراكتهاي آموزشي و فيلم  جزوات ،  پمفلت ، ،داشتن امكانات آموزشي -

    ماماها ، رشناسان و كاردانان ،كا پزشكان ،(هاي آموزشي براي نيروهاي بهداشتي درماني  اجراي دوره -
 )آزمايشگاهي و بهورزان  علوم 

 ايبرخورداري از برنامه ثبت اطالعات رايانه  -

  :نقاط ضعف 
  نداشتن كارشناس مربوطه -
 كمبود نيروي انساني ماما در مراكز بهداشتي درماني -

  :تهديدها 
  عدم توجه ساير بخشهاي توسعه به مسائل بهداشتي     -   عدم همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي -
 ه شهرنشيني و حاشيه نشينيپديد      -                                   مشكالت اجتماعي و اقتصادي  -

 ) تهاجم فرهنگي (ترويج فرهنگ ابتذال غربي در جامعه     -                                                                      بيكاري -

 و تلويزيونهاي گروهي مثل راديو  نداشتن رسانه     -                              گسترش پديده اعتياد به مواد مخدر -

  :فرصتها 
  اعتقادات مذهبي مردم  -
 پايبندي به اصول اخالقي و خانوادگي -

  هاي علميه  داشتن حوزه -
 ) ها نشريه(داشتن وسايل ارتباط جمعي  -

 داشتن مراكز دانشگاهي و تخصصي در شهرستان -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  بهداشتي دانشگاه   معاونت-2-1

  اي با اولويت بيماريهاي اسهالي كنترل بيماريهاي انگلي و روده:   عنوان برنامه -2-1-7
  :  برنامه نوع -2-1-7-1

       منطقه اي  ملي                          
  اي پايلوتملي پايلوت                         منطقه                                            

  اي با اولويت بيماريهاي اسهالي  كنترل بيماريهاي انگلي و روده:هدف كلي  :اهداف برنامه - 2-1-7-2
  :اهداف اختصاصي 

  پيشگيري از عوارض ناشي از بيماري     -           تعيين روند اپيدميولوژيك بيماري در سطح شهرستان -
 افزايش آگاهي جامعه نسبت به راههاي پيشگيري از بيماري     -                               پيشگيري ازمرگ و مير ناشي از بيماري -

   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-7-3
 ميزان مرگ و مير بيماري        -                ميزان شيوع بيماري        -                ميزان بروز بيماري -

 : وضعيت فعلي برنامه -2-1-7-4

  :  قوت نقاط
  وجود نيروهاي كاردان بهداشتي       -                  هاي بهداشت گستردگي مراكز بهداشتي درماني و خانه -
 داشتن ستاد التور شهرستان      -                                             داشتن مراكز تشخيصي آزمايشگاهي -

 وجود برنامه عملياتي       -                                             داشتن امكانات و ملزومات مورد نياز -

   همكاري الزم بين واحدهاي مرتبط-                                                                       تامين به موقع دارو       -       
  :نقاط ضعف 

 اي  نداشتن برنامه ثبت رايانه       -                         كمبود نيروي انساني  -

 عدم تشخيص علت طغيان بيماريهاي منتقله از آب و غذا -

 عدم همكاري پرسنل اورژانس در نمونه گيري و گزارش طغيانها -

  تأخير د رگزارش به موقع طغيانهاي منتقله از آب و غذا -
  :تهديدها 

  جغرافيايي شهرستان پديده خشكسالي و كمبود منابع آب مصرفي با توجه به موقعيت  -
 دفع فاضالب به روش سنتي -

 مهاجرپذيري شهرستان -

 حاشيه نشيني و تراكم جمعيت شهري -

 عدم كيفيت شيميايي مناسب آب شرب شبكه لوله كشي  -

 . ...) ها و قناتها  آب انبارها ، چشمه (روي آوردن مردم به استفاده از آبهاي غيرشبكه  -

  شمال–قرار گرفتن شهر در خط ترانزيت جنو ب  -

 نداشتن سيستم لوله كشي در بعضي از روستاهاي كم جمعيت -

 ترويج فرهنگ استفاده از غذاهاي آماده خارج از منزل -
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  :فرصتها 
  وجود شبكه عمومي آب آشاميدني در تمام نقاط شهر و اكثر روستاها -
 هاي روستايي توسط شركت آب و فاضالب تحت پوشش قرار دادن اكثر شبكه -

 هاي آب روستايي روي اكثر شبكهنصب كلريناتور بر  -

 ها  وجود كلر باقيمانده در رنج مناسب در اكثر شبكه -

 مشاركت درون بخشي  -

 مشاركت بين بخشي و برون بخشي -

 وجود مراكز آموزشي و تخصصي در جوار مراكز اجرايي -
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هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2  
 

 : ت بهداشتي دانشگاه   معاون-2-1

  كنترل ماالريا:  عنوان برنامه -2-1-8

  : برنامهنوع -2-1-8-1
        منطقه اي ملي                         

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                           

   بيماري ماالريا حذف: هدف كلي:   اهداف برنامه-2-1-8-2
  :اهداف اختصاصي 

 %100بيماريابي به موقع موارد به ميزان  -

  % 95جلوگيري از عوارض بيماري با درمان به موقع و كامل بيماران به ميزان باالي  -
 % 98پيشگيري از مرگ و مير ناشي از بيماري با درمان بيماران به ميزان باالي  -

  طق تحت پوششجلوگيري از ايجاد كانون بيماري در منا -

    API – SPR-ABERشاخص  : شاخصهاي عمده برنامه-2-1-8-3

  :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-8-4
  :نقاط قوت 

 گستردگي واحدهاي خدمات بهداشتي درماني  -
 امكانات تشخيصي  -
 امكانات و تجهيزات مورد نياز -
 داشتن كاردانهاي بهداشتي در مناطق روستايي -
 ري و گزارش دهي تلفني داشتن نظام مراقبت از بيما -
 داشتن برنامه عملياتي -
  اي  داشتن برنامه ثبت رايانه -

  :نقاط ضعف 
                كمبود نيروي انساني كاردانهاي مبارزه با بيماريها -
 نداشتن كارشناس حشره شناسي -
 نبود مأموران تيم سيار مراقبت در امر چك حشره شناسي -

  :تهديدها
  آلوده به بيماري بدون نظارت و كنترلتردد اتباع كشورهاي خارجي و -

 پديده هاي خشكسالي      -       پايين بودن همكاري بخش خصوصي در نظام گزارش دهي بيماري -

 عدم آگاهي كافي ساير بخشهاي توسعه از اهميت بيماري  -

 عدم همكاري بين بخشي در مبارزه با بيماري  -

  :  فرصتها 
  موقعيت جغرافيايي شهرستان      -                 وجود مركز دانشگاهي و گروههاي تخصصي -
                ... تلفن ، گاز و  داشتن امكانات رفاهي از جمله برق ،      -               اقتصادي شهرستان باال بودن وضعيت اجتماعي ، -
  يكنواختي بافت جمعيتي شهرستان -
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   خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و  برنامه-2
  

   معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1
  كنترل بيماري سل:   عنوان برنامه -2-1-9 

    : برنامهنوع -1 -9 -2-1

    منطقه اي        ملي                       
 اي پايلوتملي پايلوت                         منطقه                                             

كاهش هرچه سريعتر شيوع سل در جامعه بطوري كه اين بيماري بعنوان مشكل : هدف كلي  : اهداف برنامه -2-1-9-2
مير از بيماري و جلوگيري از  جامعه مطرح نباشد و در نتيجه دستيابي به اهداف نهايي يعني كاهش ميزان بروز مرگ و

  . امكان پذير شودپيدايش موارد مقاوم به درمان نيز در نهايت
  :اهداف اختصاصي

بيماران مبتال به سل ريوي با اسمير خلط مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات % 67كشف حداقل  -
  1386بهداشتي درماني كاشان تا پايان سال 

كي پزش موارد جديد مبتال به سل ريوي با اسمير خلط مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم% 85 بهبود كامل حداقل  -
   1386و خدمات بهداشتي درماني كاشان تا پايان سال 

 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-9-3

  نسبت بيماريابي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت -
  نسبت سل ريوي اسمير مثبت به كل موارد سل ريوي ثبت شده -
   ريوي نسبت موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت به موارد جديد سل ريوي اسمير منفي و خارج -
  نسبت موارد اسمير مثبت به كل موارد مشكوك به سل -
  ميزان بروز موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت -
  ميزان بهبودي موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت    -   ...ميزان منفي شدن اسمير خلط در پايان مر حله  -
 يزان تكميل دوره درمان موارد جديد سل ريوي اسمير مثبتم   -                                       ميزان موفقيت درمان     -

براي بيماران اجرا مي مراكز بهداشتي درماني %  100 در  DOTS وضعيت اجراي  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-9-4
 به شاخص كشوري و با توجه% 9/78در خصوص بيماريابي در شهرستان كاشان شاخص بيماريابي اسمير مثبت  . گردد

كه نياز است برنامه مداخله اي % ) 25. (ولي در شهرستان آران و بيدگل اين شاخص پايين مي باشد. لوب مي باشدمط% 75
در مورد ميزان بهبودي با توجه به انتقال موارد و مرگ اين شاخص به حد انتظار كشوري در كاشان نرسيده . تدوين گردد

  . است 
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  م پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علو  برنامه-2
 

 :    معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

  پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون باال:  عنوان برنامه -2-1-10
    : نوع برنامه -2-1-10-1

 منطقه اي                      ملي  

 منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت               

  :   اهداف برنامه -2-1-10-2
  بررسي ميزان بروز بيماري فشارخون باال بر حسب سن و جنس 

   بررسي ميزان شيوع فشارخون باال بر حسب سن و جنس 
   پيشگيري و كنترل بيماري فشارخون باال

  پيشگيري از عوارض بيماري فشارخون باال

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-10-3
  ري بر حسب سن و جنس تعيين ميزان بروز بيما

 تعيين ميزان شيوع ناشي از بيماري بر حسب سن و جنس

 تعيين ميزان پوشش برنامه

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-10-4
 :  نقاط قوت

  اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب
 بررسي ميزان بروز و شيوع 

 حمايت مسؤولين از برنامه

 اجراي برنامه بصورت اكتيودر مناطق روستايي

 راي برنامه هاي آموزشي جهت بيماران به منظور كنترل و پيشگيري از عوارض بيمارياج
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

    :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1
  برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير :  عنوان برنامه-2-1-11
  :   نوع برنامه -2-1-11-1

 منطقه اي                     ملي 

 منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                

   :  اهداف برنامه -2-1-11-2
 شناسايي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير به منظور كنترل و پيشگيري از اين بيماريها -

   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-11-3
  بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير 

  مداخله آموزشي جهت پيشگيري از بيماريهاي غير واگير 
  آموزش و تغيير شيوه زندگي در عادات غذايي مردم جهت كاهش بيماريهاي غير واگير 

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-11-4
 به مدت يكماه با 1388ير  از خردادماهاجراي مرحله پنجم بررسي نظام مراقبت عوامل خطربيماريهاي غير واگ

 .توجه به خوشه هاي تعيين شده اقدام خواهد شد
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   پيشگيري از سوانح و حوادث براساس مدل جامعه ايمن : عنوان برنامه -2-1-12
  : نوع برنامه -2-1-12-1

  ملي                                     منطقه اي 
                                                 ملي پايلوت                            منطقه اي پايلوت

  :   اهداف برنامه -2-1-12-2
 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب سن 

 روزسوانح و  حوادث برحسب جنسبررسي ميزان ب

 حادثهو محل بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب نوع 

 بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب نوع صدمه

  بررسي ميزان بروزسوانح و  حوادث برحسب ماه
 تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح وحوادث

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-12-3
تعيين ميزان بروزسوانح وحوادث ـ مرگ و مير برحسب سن ـ جنس ـ نوع حادثه ـ نوع (اي ياد شده بررسي شاخصه

   ..)صدمه ومحل حادثه 

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-12-4
  :نقاط قوت 

  وجود برنامه نرم افزاري جهت ثبت مصدومين
 ينهمكاري  معاونت درمان با حوزه معاونت بهداشتي جهت ارسال آمار ثبت مصدوم

 تعيين ميزان بروزسوانح وحوادث در پايان سال 

  .داشتن كميته جامعه ايمن كه كليه مسؤولين  شهرستان در كميته عضو مي باشند
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  
  
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   يري از بيماري ديابتكنترل و پيشگ : عنوان برنامه -2-1-13
  : نوع برنامه -1 -2-1-13

  ملي                                  منطقه اي 
                                             ملي پايلوت                          منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه -2-1-13-2
  جنس وبررسي ميزان بروز بيماري ديابت بر حسب سن  -
   بررسي ميزان شيوع ديابت بر حسب سن و جنس  -
  ديابت پيشگيري و كنترل بيماري -

  پيشگيري از عوارض بيماري ديابت   -
 

    : شاخصهاي عمده برنامه-2-1-13-3

     تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت  -

   تعيين ميزان بروز بيماري ديابت   -

   تعيين ميزان پوشش برنامه -

  : علي برنامه  وضعيت ف-2-1-13-4
  :نقاط قوت 

  اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب -
 بررسي ميزان بروز و شيوع  -

 حمايت مسؤولين از برنامه -

 اجراي برنامه بصورت اكتيودر مناطق روستايي  -

  اجراي برنامه هاي آموزشي جهت بيماران به منظور كنترل و پيشگيري از عوارض بيماري -
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  اه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگ  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  پيشگيري از بروز موارد جديد بتاتاالسمي ماژور:  عنوان برنامه -2-1-14
  :  نوع برنامه -1 -2-1-14

  ملي                                   منطقه اي 
      ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                       

  :  اهداف برنامه -2-1-14-2
 پيشگيري از بروز بتاتاالسمي ماژور -

 شناسايي زوجهاي ناقل تاالسمي درمتقاضيان ازدواج -

 مراقبت ويژه اززوجهاي ناقل شناسايي شده -

 شناسايي والدين بيماران تاالسمي ماژور -

   ماران تاالسمي ماژورواجد شرايط بارداريمراقبت از والدين بي -
  : شاخصهاي عمده برنامه - 2-1-14-3

  بررسي ميزان بروز و شيوع بتاتاالسمي ماژور  -
   ) S1( درصد زوج هاي ناقل شناسائي شده بين متقاضيان ازدواج  -
   ) S1(درصد زوج هاي ناقل منصرف شده از ازدواج  -
 . را انجام داده اندP N Dش  درصد زوج هاي ناقل ازدواج كرده كه آزماي -

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-14-4
  :  نقاط قوت

  وجود برنامه غربالگري مناسب در داوطلبين ازدواج در طول سال -
 )بيماريهاي خاص(همكاري معاونت درمان -

 وجود آزمايشگاههاي ژنتيك دراستان وكشور -

 وجود آزمايشگاه پشتيبان -

 همكاري سازمان ثبت اسناد وامالك -

  مكاري آزمايشگاهاي ژنتيك خصوصيه -
  ثبت اطالعات در رايانه  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  ثبت و گزارش موارد سرطان:  عنوان برنامه -2-1-15
  :  نوع برنامه -2-1-15-1

                منطقه ايملي                     
                                             ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت

 : اهداف برنامه -2-1-15-2
  تعيين ميزان بروز انواع سرطانها برحسب سن و جنس   -
 كنترل و پيشگيري موارد سرطان  -

 ب توپوگرافي و مرفولوژيتعيين ميزان بروز انواع سرطانها برحس -

 :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-15-3

  تعيين ميزان بروز انواع سرطان بر حسب سن، جنس -
 تعيين ميزان سرطانهابرحسب مرفولوژي  و توپوگرافي -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-15-4
  : نقاط قوت

  وجود برنامه رايانه اي جهت ثبت تمام موارد سرطان  -
  مركز پاتولوژي موجود در شهرستان جهت ثبت كليه موارد سرطان 5وم همكاري منظم و مدا -

  وجود برنامه عملياتي ساالنه -
  : نقاط ضعف

 عدم تشخيص زودرس سرطان ها توسط پزشكان  -

  عدم ارسال نمونه از مطب هاي هماتولوژيست ها به مراكز پاتولوژي -
 

  :راهكارها
 اجراي برنامه باز آموزي براي پزشكان  -

  ماه يكبار3مطب هاي متخصصين هماتولوژيست و تحويل موارد سرطاني هر مراجعه به  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   ..) .لپتوسپيروز و (كنترل ساير بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان :  عنوان برنامه -2-1-16
   :  برنامهنوع -1 -2-1-16

       منطقه اي ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

  : اهداف برنامه -2-1-16-2
 ...)لپتوسپيروز و (كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان   -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-16-3
 شاخص بروز بيماري  -

 پاخص مرگ و مير ناشي از بيماري -

   بيماري  شيوعشاخص -
 

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-16-4
  :نقاط قوت        

 همكاري درون بخشي -

 نظام مراقبت از بيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

  :نقاط ضعف 
 ناس مسئول برنامهاي كارش چند پيشه -

 كمبود تخصيص اعتبارات -

  عدم گزارش دهي كامل و به موقع بيماريهاي مرتبط با حيوان و انسان -
 B.S.E , C.C.H.F , VHFت تشخيص در بيماريهاي المشكوجود  -

  :فرصتها 
 اداره دامپزشكي منطقه           -

  كارگروه بهداشت و تأمين اجتماعي شهرستان كاشان            -
  : تهديدها

 وجود كشتار قاچاق -

 نقل و انتقال دامها بدون نظارت -

 عدم اجراي برنامه غربالگري در دامها -

 عدم پوشش كامل واكسيناسيون در دامها -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

   در نوزادانTSHري كم كاري مادرزادي تيروئيد و افزايش گذراي غربالگ:   عنوان برنامه-2-1-17
   :  نوع برنامه-1 -2-1-17

  ملي                                    منطقه اي 
                                              ملي پايلوت                           منطقه اي پايلوت

  : اهداف برنامه -2-1-17-2
   ) CH( شناسايي و كنترل نوزادان مبتال به كم كاري مادرزادي تيروئيد  -
  درمان بيماران و پيشگيري از عوارض بيماري -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-17-3
  تعيين بروز بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد -
 تعيين شيوع بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد -

  كاري مادرزادي تيروئيدتعيين پوشش غربالگري بيماري كم -

 تعيين درصد كنترل بيماران شناسايي شده در برنامه كم كاري مادرزادي تيروئيد -

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-17-4
  :نقاط قوت 

  وجود برنامه مشخص و امكان ارائه خدمت در پائين ترين سطح شبكه -
 امكان ادغام برنامه در نظام شبكه -

 نسبت به نمونه گيري وريدي و بندنافسهولت نمونه گيري از پاشنه پا  -

  امكان جمع آوري و گزارش اطالعات از سطوح پايين تر به باالتر -
 دسترسي آسان گروه هدف جهت غربالگري -

اجراي برنامه بصورت غير متمركز دركليه مراكز ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت به منظور دسترسي آسان مردم  -
  به خدمات
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  ايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجر  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  آنفلوانزاي انساني و پرندگان:  عنوان برنامه -2-1-18
  :  نوع برنامه-2-1-18-1

        منطقه اي  ملي                           
  ايلوت                         منطقه اي پايلوت    ملي پ                                       

  : اهداف برنامه -2-1-18-2
  :هدف كلي 

   آمادگي در مقابله با وقوع اپيدمي ها و  پاندمي احتمالي و كاهش موارد ابتالء ، عوارض و مرگ ناشي از آنفلوانزا-
  :اهداف اختصاصي 

   شناخت الگوي اپيدميولوژيك بيماري آنفلوانزا-
  ايي جامعه حساس به بيماري شناس-
   شناخت انواع وزير گونه هاي جديد ويروس آنفلوانزا-
   تقويت و بهبود اطالع رساني عمومي-
  جلوگيري از گسترش و انتشار سريع بيماري-

    : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-18-3

   ميزان شيوع و بروز بيماري-
  ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري-

  : عيت فعلي برنامه  وض-2-1-18-4
  : نقاط قوت

 وجود برنامه نظام مراقبت بيماري -

 وجود همكاري بين بخشي -

 توجه و همكاري مسؤولين دانشگاه  -

 وجود كارشناسان و نيروهاي باتجربه  -

 وجود واكسن رايگان -

  وجود داروي رايگان -
  : نقاط ضعف

 عدم استقبال برخي از نيروها در واكسينه شدن عليه آنفلوانزا -

 سيدن بموقع واكسن جهت توزيع و تزريقعدم ر -

  :فرصتها 
  وجود همكاري برون بخشي -
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 حمايت مسؤولين شهرستان جهت مقابله با بيماري -

 بيمه بودن جوجه هاي مرغداريها -

  :تهديدها
  وجود مرغداريهاي پراكنده و بدون مجوز -
 وجود مرغداريهاي سنتي خانگي -

 مهاجرت پرندگان آلوده به منطقه  -

 يتي از منطقه عبور جادة ترانز -

 وجود برخي عادات غلط بين مردم  -

 عدم استقبال برخي از گروههاي معرض خطر بيماري از واكسن  -

 عدم تشكيل كامل اكيپ هاي معدوم ساز -

  عدم ثابت بودن كارگران مرغداريها  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : ي دانشگاه   معاونت بهداشت-2-1

  كنترل عفونت هاي بيمارستاني:  عنوان برنامه -2-1-19
   :  برنامهنوع -2-1-19-1

        منطقه اي  ملي                           
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                           

  : اهداف برنامه -2-1-19-2
  :هدف كلي 

  كاهش مرگ و مير ، ابتالء و عوارض ناشي از عفونت هاي بيمارستاني-

  :اهداف اختصاصي 
  تأمين ، حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه و تأمين رضايت مندي آنان - كاهش هزينه هاي بيمارستاني                   -
جهيزات كنترل عفونت هاي بيمارستاني با استفاده از اطالعات  بهينه سازي و تجهيز بيمارستانها به مواد ، ملزومات و ت-

  نظام مراقبت 
  حمايت از انجام تحقيقات كاربردي در زمينه كنترل عفونت هاي بيمارستاني-

    : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-19-3

 به تفكيك هر بخش بيمارستان  ميزان بروز عفونت هاي بيمارستاني - ميزان كلي عفونت هاي بيمارستاني                 -
  ميزان مرگ ناشي از عفونت هاي بيمارستاني-

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-19-4
  : نقاط قوت

    وجود كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني در بيمارستانها -

 وجود كارشناس كنترل عفونت بيمارستاني در بيمارستانها -

 ظام مراقبت بيماريهمكاري معاونت درمان دانشگاه در اجراي ن -

   وجود نظام مدون مراقبت عفونت هاي بيمارستاني -

 استفاده از سيفتي باكس در كلية واحدهاي بهداشتي درماني -

 تحت پوشش مركز مشاورة بيماريهاي + HIVارائه خدمات مشاوره اي و بهداشتي درماني به بيماران  -
  رفتاري

  : نقاط ضعف
 رستاني در معاونت بهداشتيعدم اختصاص پست كارشناس عفونت بيما -

 نداشتن برنامه ثبت رايانه اي -               باال بودن برخي هزينه هاي كنترل عفونت بيمارستاني -

 همكاري بانك خون شهرستان  -                             وجود اعضاء هيأت علمي در دانشگاه  -    :فرصتها 

 اله هاي بيمارستاني همكاري شهرداري در دفع زب -           

  :تهديدها
 شيوع پديدة اعتياد -                                                        بروز بيماريهاي بازپديد و نوپديد -
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 مقاومت داروي و مقاومت عوامل ميكروبي نسبت به گندزداها      -       
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  اشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 طرح كنترل  و پيشگيري از نابينايي قابل اجتناب در كودكان : عنوان برنامه -2-1-20

  : نوع برنامه -2-1-20-1
        منطقه اي      ملي                                                                  

  منطقه اي پايلوتملي پايلوت                                                              

  :  اهداف برنامه-2-1-20-2
 تقويت توسعه و رشد مراقبت اوليه چشمي در رابطه با پيشگيري از نابينايي دوران كودكي

  آموزش تيم هاي چشم پزشكي براي فنون جراحي و مديريت بيماريها

 .مراقبت چشمي براي كودكاني كه نياز به خدمات دارند فراهم ساختن 
   مديريت پايش و ارزيابي طرح

  : شاخصهاي عمده برنامه-2-1-20-3
  تعداد كارگاه آموزشي براي پزشكان عمومي

  تعداد پزشكان عمومي آموزش ديده
  تعداد كاركنان بهداشتي آموزش ديده

  تعداد نوزادان غربالگري شده
   ماهه2-3ري شده تعداد كودكان غربالگ

   ساله4-6 تعداد كودكان غربالگري شده 
 :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-20-4

  82شروع طرح از آبانماه سال 
   نوزاد 4803     به تعداد87غربالگري نوزادان معاينه شده درسال

   كودك5422 به تعداد 87 ماهه معاينه شده  درسال2-3غربالگري كودك 
  كودك5580  به تعداد 87عاينه شده درسال ساله م4-6غربالگري كودك 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  بهداشت روان روستائي:  عنوان برنامه -2-1-21
  :نوع برنامه  -2-1-21-1

  منطقه ايملي                                 
                                         ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت  

  :  اهداف برنامه -2-1-21-2
ارتقاء دانش و آگاهي جمعيت هاي تحت پوشش بمنظور پيشگيري از بروز اختالالت روانپزشكي و  -

  روانشناختي 
  وانپزشكيتالش براي درمان بيماران مبتال به اختالالت ر -
 بازتواني و توان بخشي بيماران تحت پوشش بمنظور افزايش كارائي آنان -

   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-21-3
  )در كل جمعيت ها% 1بيماريهاي شديد رواني به ميزان (شيوع اختالالت روانپزشكي  -
  در جمعيت هاي تحت پوشش %  10 تا 5 شيوع اختالالت رواني  خفيف  به ميزان -
  جمعيت ها % 5/1 تا 1قب ماندگي ذهني به ميزان شيوع ع -
   در جمعيت هاي تحت پوشش% 1شيوع اختالل صرع به ميزان  -

    : وضعيت فعلي برنامه-4 -2-1-21
هاي بهداشت روستايي و   از خانه% 100اين برنامه از ابتداي اجرا در مراكز بهداشتي درماني روستايي براي  -

طول مدت درمان بويژه براي اختالالت شديد و . آن اجرا مي گرددجمعيت هاي تحت پوشش 
epilepcy  سال يكي از مشكالت عمده برنامه 20نگ از بيماريهاي رواني براي گروه سني زير ا و 

   .است
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  بهداشت روان شهري:  عنوان برنامه -2-1-22
  : نوع برنامه -2-1-22-1

  ملي                                منطقه اي 
 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                         

  :  اهداف برنامه -2-1-22-2
  زشكي و روانشناختي در جمعيت هاي تحت پوششپيشگيري از بروز اختالالت روانپ  -
 از طريق ارجاع به سطح روانشناختي و درمان بيماران شناسايي شده و مبتال به اختالالت رواني ـ رفتاري -

 روانپزشكي 

  شناسايي گروههاي درمعرض خطر -
   به صرعبتال توانبخشي بيماران م -

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-22-3
  د رجمعيت هاي تحت پوشش% 10 تا 5ف رواني به ميزان شيوع اختالالت خفي -
   %10 تا 5شيوع اختالالت اضطرابي به ميزان       -           %1شيوع اختالل صر ع به ميزان  -

   : وضعيت فعلي برنامه -4 -2-1-22
كل از % 40 مركز بهداشتي درماني شهري يعني 13تا كنون در ) 82سال ( اين برنامه از ابتداي اجرا  -

 پراكندگي جمعيت و مراجعه مستقيم بسياري از بيماران .جمعيت شهري تحت پوشش اجرا مي گردد
مبتال به اختالالت روانپزشكي به متخصصين و كمبود پرسنل متخصص مهمترين نقطه ضعف اجرايي 

  .اين برنامه است  
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  شانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كا  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   )پيشگيري از خودكشي(پيشگيري اوليه در بهداشت روان :  عنوان برنامه -2-1-23
  :نوع برنامه  -2-1-23-1

             منطقه اي  ملي                      
       منطقه اي پايلوت    ملي پايلوت                                                             

 :   اهداف برنامه -2-1-23-2

   در جمعيت هاي تحت پوشش  موفق Suicideكاهش تعداد موارد  -
  در جمعيتهاي تحت پوششAttempted-suicide   كاهش تعداد موارد -

  :    شاخصهاي عمده برنامه -2-1-23-3
يت هاي تحت پوشش بويژه در  درصد هزار نفر جمع7شيوع خودكشي و اقدام به خودكشي به ميزان  -

  سال24 ـ 30گروههاي سني 

   : وضعيت فعلي برنامه -2-1-23-4

  : سال پس از اجراي برنامه و مداخله در بحران 5حدود
 جلب همكاري بخشهاي خصوصي براي شناسائي بيماران افسرده اساسي و درمان بيماران  -

  Deppression   - Majorو suicide   آشنايي پزشكان و متخصصين با عالئم كليدي مربوط به -

حساسيت سيستم هاي بهداشتي درماني بويژه مراكز بهداشتي درماني روستايي براي شناسايي سريع  -
 M.D.Dموارد

 نفر از متخصصين روانپزشك براي درمان 5ريق جلب همكاري  رايگان ازطاختصاص سيستم درماني تخصصي -
  بيماران ارجاعي

  : مشكالت
 Depressionبه غير از   suicideهاي حساس براي موارد وجود ريسك فاكتور -

  گستردگي جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني و كمبود پرسنل بهداشتي درماني كارآمد -
  بودن مشكل  Multipel factorialفقدان منابع حمايتي بدليل  -
  عدم مراجعه بيماران مبتال به افسردگي اساسي بدليل انگ بيماريهاي رواني  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1
  آموزش مهارتهاي زندگي:  عنوان برنامه -2-1-24
  :نوع برنامه  -2-1-24-1

 منطقه اي                                ملي            

 پايلوتمنطقه اي     ملي پايلوت                 

  : ـ  اهداف برنامه 2-1-24-2
  كاهش گرايش به رفتارهاي پرخطر  -
  توانمندسازي دانش آموزان براي حل مسائل و حل مشكالت از طريق منطقي -
 آموزش شيوه هاي مقابله با فشارهاي رواني براي كنترل استرس -

  نها با كودكان آموزش روشهاي صحيح تربيتي به والدين و كاهش مشكالت ارتباطي آ -
 و كاهش مشكالت ارتباطي محيط كارارتقاء مهارتهاي ارتباطي  -

   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-24-3
  روز افزون اختالالت رواني رفتاري در كودكان و نوجوانان شيوع  -
   كاهش سن گرايش به رفتارهاي پرخطر -

   :  وضعيت فعلي برنامه-4 -2-1-24
 نفر از دانش آموزان مقاطع چهارم وپنجم ابتدايي پنج مهارت اصلي 10000داد  تاكنون تع87از ابتداي سال  -

   .ند از دانش آموزان مقاطع فوق آموزش را كسب كرده ا%60را كسب نموده اند از بعد آماري 

 .    نفر از والدين با مهارت هاي ارتفاء ارتباط والدين و كودكان آشنا شدند1200 -
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  نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دا  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر:  عنوان برنامه -2-1-25
  :نوع برنامه  -2-1-25-1

     منطقه اي                 ملي                
  پايلوت                         منطقه اي پايلوتملي                                                 

  : ـ  اهداف برنامه 2-1-25-2
  كاهش گرايش به سوء مصرف مواد مخدر بويژه در گروههاي نوجوان و جوان  -
  افزايش دانش و آگاهي عمومي براي كاهش تقاضا -
  توانمندسازي گروههاي در معرض خطر از طريق كسب مهارتهاي مقابله اي -
   ي سوء مصرف مواد مخدر از طريق ارائه خدمات كاهش آسيباصالح الگو -

 ... )شيوع بيماريهاي هپاتيت و ايدز و( كاهش خطرات احتمالي سوء مصرف مواد مخدر  -

 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-25-3

   سال18جمعيت باالي  % 3-%2شيوع سوء مصرف مواد مخدر در  -
  سترش داروهاي روان گردانتغيير سريع الگوي سوء مصرف مواد مخدر و گ -
  كاهش سن گرايش به مصرف مواد مخدر    -
 شيوع بيماريهاي نوپديد متعاقب سوء مصرف مواد مخدر بويژه ايدز و هپاتيت -

  : وضعيت فعلي برنامه -4 -1-25-٢
 سوء مصرف مواد مخدر ، درمان و كاهش آسيب ناشي از ساله پيشگيري 5پس از تدوين برنامه استراتژي  -

ربيان آموزش ديده در كارگاههاي آموزشي تخصصي و آموزش پيشگيري از اعتياد بعنوان يكي از تربيت م
اين برنامه با تدوين كارگاههاي . اولويتهاي آموزشي در مراكز شهري و روستايي اجرا گرديده است

 در راستاي برنامه هاي. تخصصي و با هدف ارتقاء دانش و آگاهي گروههاي هدف اجرا خواهد گرديد
 كه از كاهش آسيب ارائه خدمات در مركز گذري كاهش آسيب يكي ديگر از برنامه هاي مرتبط مي باشد

  فعاليت خود را آغاز كرده و در اين مركز خدمات حمايتي ، مشاوره اي و كاهش آسيب ارائه 1385سال 
د قرار داده  نفر از معتادين تزريقي و سخت دسترس را تحت پوشش خو416مي گردد و تا كنون حدود 

 .است
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني:   عنوان برنامه -2-1-26
  :  برنامه نوع -1 -2-1-26

              ملي                  منطقه اي 
      منطقه اي پايلوت                 ملي پايلوت                                                           

  : اهداف برنامه -2-1-26-2
  :هدف كلي 

  گسترش و توسعه مديريت خدمات بهداشتي درماني در منطقه تحت پوشش
  :هدف اختصاصي 

  و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درمانيبهبود استاندارد ساختمان

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-26-3
  وضعيت موجود% 80بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات واحدهاي بهداشتي درماني به ميزان  -

   :ه وضعيت فعلي برنام-2-1-26-4
  :نقاط قوت 

   اولويت بندي بهسازي مراكز در كميته بهسازي-     وجود اعتبارات در خصوص تأمين منابع                                -
  انجام بهسازي مراكز براساس اولويت  -وجود بانك اطالعاتي مكتوب از وضعيت منابع موجود             -

 برآورد تجهيزات مورد نياز واحدها   -

             
  :نقاط ضعف 

  تأخير در اعتبارات تخصصي  -
  كمبود اعتبارات بهبود استاندارد ساختمان و تجهيزات مراكز بهداشتي درماني-الغي    تحقق نيافتن بخشي از اعتبارات اب -

    IHNSكامل نبودن برنامه تجهيزات  -
  :فرصتها 

  استفاده از رديف هاي بهداشتي -
 استفاده از جلب مشاركتهاي مردمي جهت تجهيز واحدهاي بهداشتي درماني  -

  :تهديدات 
 ر كاربرد منابع                       برنامه هاي غير قابل پيش بيني د -

  تأخير در تخصيص اعتبارات از سوي وزارت متبوع -
               منابعتوجيه ناكافي مديران در خصوص توزيع  -

  عدم توزيع عادالنه اعتبارات از سوي وزارت متبوع -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   ) IHNS( سيستم ساختار شبكه سالمت :   عنوان برنامه -2-1-27
  :  برنامه نوع -1 -2-1-27

  نطقه اي  م                             ملي 
   پايلوت  منطقه اي              لي پايلوت             م                                                  

  : اهداف برنامه -2-1-27-2
  : هدف كلي 

  وجود يك بانك اطالعاتي صحيح و بهنگام از واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي جهت برنامه ريزي پايش و ارزشيابي برنامه ها -
  :هدف اختصاصي 

  ثبت بهنگام  و گزارش گيري اطالعات مربوط به واحدهاي عرضه خدمات بهداشتي درماني -
  بهنگام و گزارش گيري اطالعات نيروي هاي انساني حوزه معاونت بهداشتي ثبت -
   ثبت بهنگام و گزارش گيري بهداشتي و درماني شهر و روستاهاي تابعه-
   ثبت و گزارش گيري از تغييرات جمعيتي شهر و روستاهاي تابعه -
  سالهاي آينده ضبط و بايگاني اطالعات در طول سالهاي متوالي با هدف برنامه ريزي براي-
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-27-3
  شاخصهاي ذيج حياتي  -

  تعيين وضعيت پوشش مناطق تحت پوشش-برآورد ميزان دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني     -

  در حوزه تحت پوشش تعيين وضعيت نيروي انساني شاغل-برآورد نيروي انساني مورد نياز                                            -

   :ه وضعيت فعلي برنام-2-1-27-4
  :نقاط قوت 

   ثبت و نگهداري اطالعات در طول سالهاي متوالي-
   گزارش گيري از اطالعات ثبت شده -
   دسترسي به اطالعات مراكز بهداشت شهرستانهاي حوزه معاونت بهداشتي-

  :نقاط ضعف 
   عدم دقت در تكميل اطالعات درواحدهاي تابعه -
   ناقص بودن فرم نرم افزار                      -
   عدم امكان گزارش گيري و  نبود دستورالعمل جهت تكميل صحيح اطالعات -

  :فرصتها 
  امكان تعامل با واحدهاي ديگر براي تكميل اطالعات -

   :تهديدات 
  كاري در ثبت اطالعات با واحدهاي ديگر از جمله امور اداريي مواز -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه  -2               
  

  
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 بهره وري اطالعات:  عنوان برنامه -2-1-28

  : برنامه نوع  -2-1-28-1
     منطقه اي  ملي                              

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                   

  : اهداف برنامه -2-1-28-2
  :هدف كلي 

  ساماندهي نظام اطالعات  -
  :اهداف اختصاصي 

 ساماندهي نظام ثبت و جمع آوري داده ها -

 ساماندهي نظام جمع بندي داده ها -

 ساماندهي نظام پردازش داده ها -

 تجزيه و تحليل اطالعات ساماندهي نظام  -

 ساماندهي نظام استفاده از اطالعات  -
 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-28-3
  ارسال به موقع و كامل داده هاميزان       -                        ثبت صحيح و واقعي داده هاميزان  -

طالعات در برنامه     ميزان به كارگيري ا-    به كار گيري شاخصها در تفسير داده هاميزان  -
 هاي مداخله اي

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-28-4

تاكنون با اجراي سطح بندي جمع بندي آمار و ارائه بازخورد، ارسال به موقع و كامل آمارتا حدود زيادي  -
  .  محقق شده است
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   برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
  

 : ونت بهداشتي دانشگاه   معا-2-1

  برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي : عنوان برنامه -2-1-29

  :                                     نوع برنامه - 2-1-29-1
     منطقه اي  ملي                              

                                          منطقه اي پايلوت                   ملي پايلوت                                                        

  : اهداف برنامه -2-1-29-2
   عدالت در دسترسي مردم تحت پوشش به خدمات سالمت : هدف كلي 

  :  هدف اختصاصي 
   هزار نفر20عيت زيربا جمكليه روستاها و شهرهاي افزايش پوشش برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي جهت   -
   بهبود عملكرد پزشك خانواده وتيم سالمت -
   تقويت نظام ارجاع در برنامه پزشك خانواده -
    تقويت روابط بين بخشي                 -
   بهبود اعتبارات برنامه پزشك خانواده -
  :   شاخصهاي عمده برنامه - 3- 2-1-29
ين پرونده ي درصد تع– از اعتباربيمه روستايي  كردهزينه  درصد–برنامه ميزان ماندگاري پزشكان در مراكز مجري  -

 درصد پس – متوسط اقالم دارويي – متوسط هزينه نسخ به تفكيك مركز  درصدارجاعات به سطح دو–سالمت 
   خوراندارسال شده از سطح دو به يك 

  :  وضعيت فعلي برنامه -29-4 -2-1
  : نقاط قوت 

   با پزشكان غير طرحي و  ماما  امكان بستن قرارداد-
   وجود برنامه نرم افزاري جهت محاسبه حقوق پزشكان خانواده و امكان پاسخگويي بهتر به آنان در اين رابطه-
   وجود برنامه نرم افزاري مناسب جهت جمع آوري آمار و ارسال به مركز توسعه و اداره بيمه خدمات درماني-
 ل هاي الزم براي پايش پزشك وجود بسته هاي خدمتي ودستورالعم-

  همكاري خوب واحدها در پايشهاي برنامه پزشك خانواده -

 حقوق پزشكان وماماها براساس كيفيت انجام كار % 20 پرداخت -

  دسترسي بيشتر مردم به دارو و خدمات پاراكلينيكي -

  : نقاط ضعف 
  هيي و پزشك خانواد عدم ثبت دقيق ومناسب فيدبكها توسط پزشكان برنامه بيمه روستا-
   عدم وجود پزشكان جايگزين  ثابت در مواقع مورد نياز-
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 عدم وجود برنامه نرم افزاري مناسب جهت استفاده بهينه از آمار -

  عدم تمايل پزشكان جهت همكاري در برنامه به دليل پايين بودن ضرايب محروميت -

  جابجايي زياد پزشكان -

 –سيستم در مسير اجراي برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي و تأمين سرايدار  تحميل هزينه هاي نامحسوس به -
 ... ) استفاده از وسيله نقليه  متصدي فروش قبض ،

   :فرصتها 
   جلب مشاركت معاونتهاي مختلف دانشگاه در ارتقاء برنامه -
  حمايت رياست دانشگاه از برنامه -

 خانواده در دانشگاه  وجود ستاد برنامه بيمه روستايي و پزشك -

  همكاري خوب معاونت آموزشي در آموزش مداوم پزشكان وماماها -

  وجود كلينيك تخصصي بيمارستان نقوي-

  :تهديدات 
   برخوردار محسوب كردن دانشگاه كاشان در برنامه ريزي كالن كشور -
  توجه ويژه سياستگزاران خارجي به درمان مردم تا سالمت آنان -

  هاي متعدد در دستورالعملهاي اداره بيمه و وزارت متبوع  وجود تناقض-

  درخواست آمار واطالعات پي در پي بدون وجود دستورالعمل و فرمول شفاف از طرف مركز توسعه -

  كمبودشديد بودجه واعتبار جهت هدايت  وارتقاء برنامه -

  همكاري ضعيف پزشكان متخصص در ارائه فيدبك -

  از اداره بيمه  دريافت سرانه پائين-

 1 با سطح 3 و2 عدم وجود هماهنگي بين پزشكان متخصص سطح -

   عدم تعيين بموقع سرانه ها و پرداخت آن -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان   برنامه-2              
  

  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 الح جريان ثبت مرگ بر اساس گواهي فوت يكساناص:  عنوان برنامه -2-1-30

  : برنامه نوع  -2-1-30-1
     منطقه اي  ملي                              

 منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                   

  : اهداف برنامه -2-1-30-2
  :هدف كلي 

   سازي صدور گواهي فوت جهت پزشكانيكسان -
  :اهداف اختصاصي 

 بهبود كيفيت ثبت اطالعات متوفي  -

 ثبت زنجيره علل فوت -

 تامين داده هاي الزم در برنامه ثبت مرگ  -
 
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-30-3

 استفاده از گواهي فوت يكسان و استانداردميزان  -

  ميزان ثبت صحيح داده ها در گواهيهاي فوت -

 
  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-30-4

از گواهيهاي فوت % 25رسيده است ولي تقريباً در % 100استفاده از گواهي فوت استاندارد نزديك به  -
   .زنجيره علل مرگ بصورت ناقص ثبت مي گردد
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : دانشگاه   معاونت بهداشتي -2-1

 )رابطين بهداشت  ( جلب مشاركت مردمي :  عنوان برنامه -2-1-31

  : برنامه نوع  -2-1-31-1
     منطقه اي  ملي                         

  منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                                                            

  با استفاده از جلب مشاركت مردمي  ارتقاء سطح سالمت جامعه : هدف كلي :  برنامه اهداف-2-1-31-2
  :اهداف اختصاصي 

 ارائه خدمات بهداشتي به صورت فعال در مناطق شهري با استفاده از جلب مشاركت مردمي -

 ارتقاء سطح دانش بهداشتي جامعه  -

 شـده در نتيجـه جلـب مـشاركت مردمـي و آمـوزش               تغيير رفتار بهداشتي جامعه با تكيه بر گرايشهاي صحيح ايجـاد           -
 مستمر جامعه

 هاي خدمات بهداشتي درماني در اثر جلب مشاركت مردمي و تغيير رفتارهاي بهداشتي  كاهش هزينه -

 افزايش پوشش خدمات در گروههاي جامعه مانند مادران و كودكان بويژه در ساكنين حاشيه شهرها  -

 ي براي جمعيت تحت پوششايجاد يك نظام فراگير خدمات بهداشت -

 آوري اطالعات جمعيتي و آمارهاي مربوط به مرگ و تولد و تنظيم خانواده از جمعيت تحت پوشش جمع -

 بهبود وضع بهداشت محيط محل سكونت ، اماكن عمومي و مراكز عرضه و توزيع مواد غذايي  -

 بهبود وضع بهداشت مدارس با استفاده از دانش آموزان و رابطين بهداشتي -

 ...يجاد همكاري و هماهنگي بين بخشي با شهرداريها ، آموزش و پرورش ، سازمان آب و فاضالب و ا -

 :ايجاد پيوند هماهنگي بين بخشي با مشاركت اجتماعي به منظور  -

  شناسايي نيازهاي جامعه و تبديل آنها به تقاضا -
  اولويت بندي نيازها -
  تبديل اولويتها به برنامه هاي اجرايي -
 

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-31-3
 درصد خانوار تحت پوشش رابطين       -                          نسبت رابطين به خانوار -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-31-4
  :نقاط قوت 

    معاونت بهداشتي از برنامه رابطين بهداشترياست دانشگاه و حمايت     -      
  ر واحدهاي مجري برنامه  عالقمند دوجود پزشكان    -      
                                      داشتن منابع آموزشي مدون در برنامه رابطين    -      
  .همكاري كارشناسان ستاد معاونت بهداشتي با برنامه رابطين     -      
  .آگاهي و مهارت مربيان در حفظ رابطين موجود و جذب رابطين جديد     -      
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  .   حمايت كميسيون بانوان فرمانداري از برنامه -     
  :نقاط ضعف 

   پست سازماني در برنامه جلب مشاركت مردمي 1وجود فقط  -
كمبود اعتبارات جهت اجراي برنامه ها به منظور باالبردن انگيزه رابطين از قبيل برگزاري اردوهاي يكروزه زيارتي و                   -

مقــدس بــراي رابطــين ومربيــان نمونــه ، برگــزاري روز جهــاني  ســياحتي رابطــين ،برگــزاري اردوي زيــارتي مــشهد  
  و ايجاد ساير تسهيالت براي آنان ) آذر14(داوطلب

  ضعف نظارت و پايش از واحدهاي محيطي -
  تأخير در ارسال متون آموزشي رابطين از طرف وزارت متبوع  -
                                       ضعف در برگزاري كميته هاي بهداشتي  -

  ترك همكاري تعدادي از رابطين عالقمند و فعال   -
             ضعف در تحقيق و پژوهش در ارتباط با تأثير برنامه رابطين  -

   عالقه و مهارت ناكافي برخي از مربيان    -
 

  



   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 204

  برنامه هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان-2
 

   معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

 بازآموزي ويژه كاركنان و دانشجويان در راستاي اهداف سالمت آموزش و:  عنوان برنامه -2-1-32

  :                                     نوع برنامه - 2-1-32-1
   منطقه اي    ملي                                    

 منطقه اي پايلوت   پايلوت               ملي                                                

   : اهداف برنامه-2-1-32-2
  سازي پرسنل ودانشجويان در راستاي اهداف سالمت  توانمند  :هدف كلي 

  :  هدف اختصاصي 
  ارتقاء سطح دانش و آگاهي پرسنل ودانشجويان  .1
  ارتقاء سطح نگرش وعملكرد  پرسنل ودانشجويان  .2
 ويژه پرسنل ) حضوري وغير حضوري ( موزشي ارتقاء  كيفي برنامه هاي آ .3

 ارتقاء  كيفي برنامه هاي آموزشي ويژه دانشجويان  .4

 نظارت بر مدون سازي واجراي برنامه هاي آموزشي در شبكه بهداشت ودرمان آران وبيدگل  .5

 پايش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي وتجزيه و تحليل آن  .6

 هاي آموزش غير حضوري صرفه جويي در وقت وهزينه با اجراي دوره  .7

 گسترش فرهنگ مطالعه و خود آموزي با اجراي دوره هاي آموزشي غير حضوري  .8

  استفاده از نتايج برنامه ها جهت نياز سنجي و برنامه ريزي آموزشي  .9
  :  شاخصهاي عمده برنامه - 3- 2-1-32
  زمونها و پس آ ها پيش آزموندرصد -
   نتايج نظر سنجي از فراگيران -
   ج نياز سنجي نتاي-
   نتايج آزمونهاي غير حضوري-
   درصد برنامه هاي آموزشي اجرا شده -
  :  وضعيت فعلي برنامه -32-4 -2-1

  : نقاط قوت 
  هاي آموزشي استفاده از اساتيد دانشگاه و گروههاي علمي در برنامه  .1
 استفاده از مربيان وكارشناسان با تجربه در برنامه هاي آموزشي  .2

 مامايي وارتقاء برنامه هاي آموزشي پزشكي اجتماعي  پزشكي ، پرستاري ، شكده هاي  بهداشت ،همكاري با دان .3

 استفاده از وسايل كمك آموزشي مدرن  .4
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 پايش وارزشيابي كليه برنامه هاي آموزشي  .5

 تجزيه و تحليل آموزشهاي بدو خدمت  .6

 وجود شوراي آموزشي معاونت بهداشتي .7

 ي آزمونهاي غير حضوري داشتن فضاي فيزيكي مناسب جهت اجرا .8

 وجود بسته هاي آموزشي مربوط به هر برنامه  .9

   پس آزمونها ونظر سنجي ها و ارائه نتايج آن به واحدهاي مربوطه نظر سنجي و تجزيه وتحليل پيش آزمونها ، .10
  : نقاط ضعف 

  كمبود فضاي فيزيكي براي اجراي دوره هاي آموزش  .1
 شتي دور بودن محل آموزش از حوزه معاونت بهدا .2

 نداشتن وسيله نقليه ثابت براي هماهنگي  .3

 كمبود برنامه هاي آموزشي براي برخي از گروههاي هدف  .4

 عدم اجراي صد در صد برنامه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي ستادي  .5

 شفاف نبودن فرايند اجراي برنامه هاي آموزشي  .6

 سير طوالني هماهنگي هاي مالي واداري  .7

 كمبود وسايل كمك آموزشي  .8

 دم توجه به اثر بخشي كالسهاي آموزشي ع .9

 عدم توجه به آموزش پزشك خانواده  .10

 نبود برنامه نرم افزاري جهت ارزيابي آموزش كاركنان .11

   :فرصتها 
  مامايي در بهبود و ارتقاء برنامه هاي پزشكي اجتماعي  بهداشت ، پرستاري و  همكاري دانشكده هاي پزشكي ، .1
 ي دانشگاه حضور رابط آموزشي در كميته راهبر .2

  همكاري معاونت پشتيباني جهت دريافت مجوز دوره هاي آموزشي .3
  :تهديدات

  سير طوالني هماهنگيها در اجراي آموزشهاي غير حضوري  .1
 ابهام در دستورالعمل اجرايي برنامه هاي غير حضوري  .2

  نداشتن سقف اعتباري براي اجراي برخي از برنامه هاي آموزشي  .3
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي اجرايي -2 
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 تربيت دانش آموز دوره يازدهم بهورزي:  عنوان برنامه -2-1-33

        : نوع برنامه - 2-1-33-1

   منطقه اي    ملي                                    
 منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                               

   : اهداف برنامه-2-1-33-2
  ارتقاء سطح سالمت جامعه روستايي با آموزش وتربيت بهورز  : هدف كلي 

  :  هدف اختصاصي 
   پذيرش و جذب بهورز براي مناطق روستايي تعيين شده در شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگل -
  وزش وتربيت بهورز براي مناطق روستايي تعيين شده در شهرستانهاي كاشان و آران وبيدگلآم -
   درماني در مناطق روستايي  – ارائه خدمات بهداشتي -

  :  شاخصهاي عمده برنامه - 3- 2-1-33
   تكميل فرم هاي ارزيابي بصورت مستمر وبراساس آئين نامه بهورزي -
  : ه  وضعيت فعلي برنام-33-4 -2-1

  : نقاط قوت 
  مجوز جذب بهورز -
 فضاي آموزشي مناسب براي آموزش بهورز -
 وجود وسايل كمك آموزشي مناسب  -
 كيفيت كالسهاي آموزشي  نظر سنجي جهت ارتقاء  -
 ارائه دروس بر مبناي كتب بهورزي و طرح درس  -
 استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي  -

  : نقاط ضعف 
  وابگاه دانش آموزي نبود ناظمه جهت خ -
 كمبودبرخي از كتب بهورزي  -
 نداشتن وسيله نقليه ثابت  -
  مربي د كمبو -
 عدم حضور مربيان دركارگاههاي كشوري مربوط به دروس آموزشي  -

   :فرصتها 
 شوراهاي اسالمي روستايي همكاري   -                                                              همكاري امور اداري دانشگاه  -
  وجود اعتبار مجزا جهت بازسازي مركز آموزش بهورزي  -

  :تهديدات 
  شفاف نبودن فرايند جذب و پذيرش بهورز -
 ارت بهداشتزبرخي از كتب چاپ شده بهورزي از سوي و نبود -
  نبود آئين نامه بهورزي -
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  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان هاي اجرايي دانشگاه علوم   برنامه- 2                   
  

 

  
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

    ثبت مرگ و مير:  عنوان برنامه -2-1-34

  : برنامه نوع  -2-1-34-1
     منطقه اي  ملي                              

 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                                 

  : اهداف برنامه -2-1-34-2
  :هدف كلي 

  برقراري نظام آماري ثبت مرگ و مير -
  :اهداف اختصاصي 

 ثبت كامل اطالعات هويتي متوفيان -

 مشخص نمودن علل واقعي فوت -

 دقت بخشيدن مستمر به تشخيص علت مرگ -

 هاانطباق علل مرگ گروههاي سني در معرض خطر با ساير برنامه  -

 طبقه بندي علت مرگ و جمع آوري و تحليل داده هاي مربوط به مرگ -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-34-3
 ثبت كليه مرگها -

  اصالح علل مرگ ثبت شده در گواهيهاي فوت ميزان       -

 
  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-34-4

 .  نزديك شده است % 100ثبت جاري مرگ با همكاري اداره ثبت احوال به  -

 از علل مرگ را كدهاي پوچ تشكيل مي دهد% 3در حال حاضر تنها  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 )مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (  مانا :  عنوان برنامه -2-1-35

  :برنامه  نوع -2-1-35-1
       ملي پايلوت                                           ملي         
 منطقه اي پايلوت  منطقه اي                            

  : اهداف برنامه -2-1-35-2
  :اهداف كلي 

 باالبردن سطح سالمت كودكان -
 كاهش مرگ و مير كودكان  -
 در كودكان پيشگيري و كاهش بروز بيماريهاي شايع  -

  :اهداف اختصاصي 
   بيمارافزايش عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت در زمينه مراقبت از كودكان -
  در زمينه مراقبت از كودك بيمار افزايش ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
   بيمار اقبت از كودكانرافزايش ميزان آگاهي گيرندگان خدمت در زمينه م -

  : برنامه  شاخصهاي عمده-2-1-35-3
  ميزان عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت  -
 ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
 ميزان آگاهي گيرندگان خدمت  -

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-35-4

وسـتايي  بهداشـتي درمـاني ر    توسط پزشك و در مراكز      مراكز بهداشتي درماني شهري      در حال حاضر در   
  .اجرا مي شودتوسط بهورز 

     :نقاط قوت  
 رايگان بودن خدمات  -
 دسترسي مناسب به خدمات -

  :نقاط ضعف 
 زيادبودن فرمهاي مربوط به مانا و مشكالت تكميل آنها -
 نبودن انگيزه در پرسنل  -

  :فرصتها 
 همكاري اعضاء هيئت علمي دانشگاه و گروه اطفال در زمينه برگزاري كارگاههاي بازآموزي و آموزشي -
  )مانا ( كميته كودكان همكاري گروه كودكان در تشكيل  -

  :تهديدها 
   عدم همكاري سازمانهاي بيمه گري-                                          ارجاع  3عدم همكاري سطح  -
          ماناداروهاي عدم نگرش مثبت پزشكان به  -
    ناكافي بودن آموزش مانا در دروس پزشكي عمومي -



   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 209

  م پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علو  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  )سال 8ازبدوتولدتا(مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم )W.C.C )Well child care: عنوان برنامه-2-1-36

  : برنامه نوع -2-1-36-1
     منطقه اي    ملي                              

 منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                                       

  : اهداف برنامه -1-36-2-٢
  :اهداف كلي 

  كاهش مرگ و مير كودكان  -                       باالبردن سطح سالمت كودكان  -
  :اهداف اختصاصي 

  سالمدر زمينه مراقبت از كودكان افزايش عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت  -
  در مراقبت از كودك سالم افزايش ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
   افزايش ميزان آگاهي گيرندگان خدمت در زمينه مراقبت از كودكان -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-36-3
  ميزان عملكرد صحيح ارائه دهندگان خدمت  -
 ميزان دسترسي به خدمات پشتيباني -
  ميزان آگاهي گيرندگان خدمت  -
  و سوانح ميزان آسيب پذيري كودكان در برابر حوادث -

   : وضعيت فعلي برنامه -2-1-36-4
  .شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه در حال انجام استكز بهداشتي درماني امر حال حاضر در كليه اين برنامه در
  : نقاط قوت 

 رايگان بودن خدمات  -
 خدمات دسترسي مناسب به  -
 ..... )  شنوايي و , بينايي, دنداني, اضافه شدن مشكالت تكاملي ( مراقبت كامل تر كودكان نسبت به قبل -
  سال8 سال به 6افزايش پوشش مراقبت كودكان از  -

  :نقاط ضعف 
           تكميل آنها زمان بربودن باال بودن حجم فرمها ي مربوطه و -
 نبودن انگيزه در پرسنل   -

  :فرصتها  
  همكاري هيئت علمي دانشگاه وگروه كودكان دربرگزاري كارگاه هاي آموزشي وبازآموزي كودك سالم -

 :تهديدها 
 عدم همكاري سازمانهاي بيمه -
 3عدم همكاري بيمارستانها درخصوص ارجاع سطح  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  : دانشگاه   معاونت بهداشتي -2-1
   سال6پايش رشد و بهبود تغذيه كودكان زير :  عنوان برنامه -2-1-37

  :  برنامه نوع -2-1-37-1
     منطقه اي  ملي                           

  منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                                    

 
  :    اهداف برنامه -2-1-37-2

  سال 6تشخيص به موقع و سريع اختالل رشد و مداخله جهت بهبود تغذيه كودكان زير  -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-37-3
در صـورت   (  تحـت پوشـش دانـشگاه         سال با منحني رشد زير صدك سوم در سطح منطقـه           6درصد كودكان زير     -

 )وستايي براي هر شهرستان لزوم به تفكيك سن ، جنس و منظقه شهري و ر

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-37-4

وزشي بهبود رشد و تغذيه كودكان وجلسات باز آموزي ويژه پزشكان مبا توجه به برگزاري كارگاههاي آ  -
جهـت افـزايش    ... ومراقبـت كـودك     و پرسنل درگير برنامه و چاپ و توزيع پمفلتها ، پوسـترها ، كـارت                

     . مي باشددرحال اجرا برنامه آگاهي و مهارت مادران ،
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

   : معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1
  مادران:  عنوان برنامه -2-1-38
    : برنامه نوع -2-1-38-1

              منطقه اي           ملي            

  منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت       

  :اهداف برنامه -2-1-38-2
  پيشگيري از مرگ و مير مادران باردار در اثر عوارض بارداري و زايمان و پس از زايمان : هدف كلي         
  :اهداف اختصاصي          
 بهبود كيفيت مراقبتهاي دوران بارداري و پس از زايمان        -

  رخطركاهش حاملگي هاي پ       -
  كاهش عوارض بارداري و زايمان و پس از زايمان      -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-38-3
               ميزان مرگ و مير مادران باردار -
                  C/Sدرصد زايمان طبيعي و   -

   درصد زايمان توسط فرد دوره نديده -
  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-38-4

  هزاررصد د67/16: ن باردارميزان مرگ و مير مادرا -
 49: سزارين و درصد   9/50 : درصد زايمان طبيعي -

 LBW   :3/5درصد تولد نوزاد  -

 در صد زايمان ها توسط افراد دوره ديده100 -

  :اط قوت    نق
 IMESبراساس % 100پوشش مراقبتهاي بارداري به ميزان -

  رايگان بودن خدمات دوران بارداري -
 ه دهنده خدمتدسترسي نسبي به مراكز ارائ -

 وجود ماماي سيار در اكثر مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت -
  :نقاط ضعف           
  ثابت نبودن نيروي ارائه دهنده خدمت در بعضي مراكز بهداشتي درماني  -
 باالبودن حجم فعاليت نيروهاي محيطي -

 ضعف در سيستم پيگيري و ارجاع -

  چند پيشگي پرسنل محيطي -
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  :فرصتها           
 همكاري برون بخشي -

  بازآموزي همكاري اعضائ هيت علمي دانشگاه وگروه زنان در زمينه برگزاري كارگاههاي آموزشي و    -       
  وجود نيروهاي كارآزموده   -       
        افزايش آگاهي جامعه     -       

 وجود برنامه پزشك خانواده     -
  :تهديدها        

 كالت دسترسي به خدمت در ساعات غيراداريمش -

  ضعف درسيستم ارجاع وپس خوراند        -      
  مشكالت فرهنگي و اقتصادي جامعه       -      
        زايمان غير ايمن جمعيت غيرايراني-      
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  بهداشتي دانشگاه معاونت  -2– 1

   مشاوره قبل از ازدواج:  عنوان برنامه -2-1-39
   : برنامه نوع-2-1-39-1

     منطقه اي               ملي                    
   منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                     

  :   برنامهاهداف-2-1-39-2
  پيشگيري از حاملگي ناخواسته  : هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
  افزايش آگاهي زوجين جوان نسبت به برنامه هاي تنظيم خانواده -
   افزايش آگاهي نوجوانان در سنين مدرسه -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-39-3
  رنامه تنظيم خانواده  از بي مشاوره قبل از ازدواجدرصد آگاهي زوجين شركت كننده در كالسها -

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-39-4
  :   نقاط قوت 

  آموزش كلية زوجين    -
 IMESبراساس % 9/88رضايتمندي از آموزش قبل از ازدواج به ميزان  -

 IMESبر اساس % 7/85پوشش آموزش قبل از ازدواج به ميزان  -
  : نقاط ضعف 

  ناكافي بودن زمان مشاوره -
   مناسب نافضاي فيزيكي -
  عدم وجود سيستم ارزشيابي  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه   -2- 1
   كنترل جمعيت و تنظيم خانواده : عنوان برنامه -2-1-40
  نوع برنامه -2-1-40-1 

  طقه اي  من   ملي                            
  منطقه اي پايلوت     ملي پايلوت                                                                 

  :  اهداف برنامه-2-1-40-2
   :  برنامهكليهدف  
  . است%4/21)مادر و پدر (هر دو درصد حاملگي ناخواسته . پيشگيري و كاهش ميزان حاملگي هاي ناخواسته است -
در حاليكه حاملگي نا خواسته بر اساس فرم هاي تهيه شده در واحد ) 1384سال   MESس پرسشگري در طرحبراسا( 

  .ميباشد % 06/11سالمت خانواده 
  :       اهداف اختصاصي

  باال بردن كيفيت خدمات تنظيم خانواده -
 افزايش مهارت پرسنل در انتقال آموزش ها و مشاوره صحيح -

  در زمينه استفادة صحيح از وسايل پيشگيري افزايش ميزان آگاهي جامعه  -
   عدم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري غير مدرن  -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-40-3
       درصد حاملگي ناخواسته  -

 درصد پوشش تنظيم خانواده با روش هاي مدرن پيشگيري از بارداري       -

 باروري كلي -

 ل پيشگيري از بارداريدرصد استفاده صحيح از وساي -

     رشد جمعيت -
و سنتي % 3/22كاندوم  درصد استفاده از روش  IMESدر حال حاضر براساس :   وضعيت فعلي برنامه-2-1-40-4
 باالترين درصد استفاده از روش ها مي باشد لذا در اين ميان شكست باالي اين روش ها و افزايش آگاهي زنان 3/31%

  .ضرورت دارد )  EC ( ش اورژانسدر زمينه استفاده از رو
  : نقاط قوت  

  )149( وجود سيستم اطالع رساني نداي بهداشت -      
           IMESبراساس  % 3/97 فراهمي خدمات به ميزان -
 %  97استمرار دسترسي به روشهاي پيشگيري به ميزان   -

  %        8/83 به ميزانIMESبراساس درصد استفاده از ارائه خدمت پيشگيري از بارداري دربخش دولتي   -
      )IMES(رضايتمندي از ارائه خدمات براساس  -
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   شهيد بهشتي وتأمين اجتماعي  هايدر بيمارستانTLارائه خدمت رايگان  -
  : نقاط ضعف 

  ضعف در سيستم مشاوره تنظيم خانواده به دليل وجود بعضي شرايط محيطي -
                      چند پيشگي پرسنل محيطي -
   كافي نبودن انگيزه پرسنل                      -
   ضعف در كيفيت ارائه خدمات  -
  باورهاي غلط -

  :تهديدها 
  كمبود نيرو-         

  كمبود پرسنل بهداشتي مرد در مراكز بهداشتي درماني -
  باال بودن جمعيت افاغنه   -
 جوان بودن جمعيت-

   ضعف در سيستم پيگيري و ارجاع -
  :فرصت ها 

  رايگان بودن خدمات تنظيم خانواده -         
   همكاري رابطين بهداشت-         
    ارگانها در ارائه خدمات  بعضي از مايت و همكاريح -
                            وجود سياست مشاركت مردمي  -

  وجود برنامه پزشك خانواده  -
   ه هاوجود بخش خصوصي همكار در اجراي برنام  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

   :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

  )زنان سالمت  (ميانساالن : عنوان برنامه -2-1-41

  :  برنامه نوع -2-1-41-1
     منطقه اي  ملي                            

 منطقه اي پايلوت                     ملي پايلوت                                                             

  : اهداف برنامه -2-1-41-2
  :هدف كلي  

   افزايش آگاهي زنان در زمينة سرطانهاي شايع زنان رحم و پستان 
  :اهداف اختصاصي 

       افزايش آگاهي جامعه      -   
   لافزايش آگاهي پرسن       -    
    
 : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-41-3

   پوشش پاپ اسمير   -
 % 2/48مي باشد كه ميزان % 87پوشش پاپ اسمير دانشگاه در حال حاضر :وضعيت فعلي برنامه -

   .گيرد  در مراكز دولتي انجام مي
  :اط قوت   نق
 دسترسي نسبي به مراكز ارائه دهنده خدمت -

 داشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشتوجود ماماي سيار در اكثر مراكز به -
  :نقاط ضعف      

 ضعف در سيستم پيگيري و ارجاع -
  :فرصتها       

 مشكالت دسترسي به خدمت در ساعات غيراداري -

 وجود برنامه پزشك خانواده -       

 :تهديدها 

  وجود نيروهاي كارآزموده -         
          افزايش آگاهي جامعه-         
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 هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 سالمندان:  عنوان برنامه -2-1-42

  :  برنامه نوع -2-1-42-1
     منطقه اي  ملي                                     
 طقه اي پايلوتمن         ملي پايلوت                   

  : اهداف برنامه  -2-1-42-2
  :هدف كلي 

 بهبود شيوة زندگي سالم در دورة سالمندي -
  :اهداف اختصاصي 

  بهبود كميت و كيفيت برنامه ترويج شيوة زندگي سالم در دورة سالمندي -
 %50 ساله در برنامه شيوة زندگي سالم تا 60-69افزايش نسبت سالمندان آموزش ديده  -

 %25 سالمندان با ماندگاري اطالعات و رفتار نسبتا پايدار به ميزان افزايش نسبت -

 جلب مشاركت بيشتر ادارات مرتبط با برنامة سالمندان   -

 انجام طرح تحقيقاتي در زمينه تعيين نيازهاي شايع سالمندان تحت پوشش دانشگاه كاشان    -
 
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-42-3

 ميزان باروري كلي      -              اميد به زندگي      -            ميانه سني     -              شاخص سالمندي -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-42-4
  :نقاط قوت 

               همكاري بين بخشي -

  استفاده از تجربيات سالمندان  -
    وجود برنامه اجرايي عملياتي -

  وجود كتابچه هاي آموزشي بازنگري شده  -
 :قاط ضعف ن

                 عدم ارائه مراقبتها  -
 عدم دسترسي همگاني و برابر سالمندان به خدمات بهداشتي  -

   مشخص نبودن شرح وظايف پرسنل در زمينه بهداشت سالمندان      -
  نداشتن دستورالعمل اجرايي   -
  شي عدم فضاي فيزيكي بعضي از مراكز و خانه ها جهت برگزاري برنامه هاي آموز-

 :فرصتها 

            باالرفتن سطح آگاهي جامعه و آموزش شيوه زندگي سالم  -
 ارائه خدمات پيشگيري    -
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 ايجاد حساسيت الزم براي برخورد صحيح با پديده سالمندي -

 همكاري برون بخشي بعضي از سازمانها در برنامه هاي سالمندان -
 :تهديدها 

  ننداشتن سياست مشخص در خصوص بهداشت سالمندا -
  عدم آگاهي جامعه از اهميت بهداشت سالمندان -
 عدم مشاركت مردم در زمينه بهداشت سالمندان -

 رشد روز افزون جمعيت سالمندان -

 عدم آگاهي سالمندان از مسائل بهداشتي سالمند -

 عدم بودجه كافي جهت كارهاي آموزشي از طرف اداره سالمندان -

 نه برنامه هاي سالمندان عدم همكاري برخي از اداره ها و سازمانها در زمي -

 عدم عالقه سالمندان به شركت در كالسهاي آموزشي -

 عدم عالقه سالمندان به حضور در مراسم و برنامه هاي گروهي -

 :راهكارها 
    آموزش گروههاي هدف خاص و عام اطالع رساني -
 هماهنگي با سازمانهاي مرتبط با جمعيت سالمند  -

 برقراري كميته ساماندهي سالمندان -

 فراگيري و اطالع رسانيي  مشاركت جامعه وسالمند در حيطه هاي ياددهجلب -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  م دانش آموزانأواكسيناسيون تو:  عنوان برنامه -2-1-43

  : برنامه نوع  -2-1-43-1
     منطقه اي                         ملي       

 منطقه اي پايلوت            ملي پايلوت                                                                

  : اهداف برنامه -2-1-43-2
ي منطقـه   دبيرستانها ساله در مقابل بيماريهاي كزاز و ديفتري در          14-16تامين سالمت دانش آموزان      : هدف كلي 

   تحت پوشش دانشگاه
  :اهداف اختصاصي 

  ارتقاء آگاهي دانش آموزان در زمينه اهميت واكسيناسيون توام -
 ) سالگي 14-16يادآور توأم ( پوشش كامل واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول متوسطه  -

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-43-3
   درصد دانش آموزان واكسينه شده  -

در حال حاضرپوشـش واكـسيناسيون تـوأم دانـش آمـوزان پايـه اول متوسـطه                 : يت فعلي برنامه   وضع -2-1-43-4
  .مي باشد% 100

  :نقاط قوت 
 ....... و دسترسي به تجهيزات و امكانات مورد نياز از قبيل زنجيره سرد ،  واكسن توام ، سرنگ  -

 امكان انجام واكسيناسيون در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي -

 كاري مناسب درون بخشي هم -
  :نقاط ضعف 

  در مراكز بهداشتي درماني) واكسيناتور ( كمبود نيروي بهداشتي مرد  -
  :فرصتها 
  همكاري اداره آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه واكسيناسيون توام  -
  استفاده از گلوگاه ثبت نام دانش آموزان پايه اول متوسطه در دبيرستانها -
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  يي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرا  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   طرح كاهش آلودگي پديكلوزيس  در مدارس:  عنوان برنامه -2-1-44

  : برنامه نوع  -2-1-44-1
     منطقه اي  ملي                              

 منطقه اي پايلوت              ملي پايلوت                                                              

   : اهداف برنامه -2-1-44-2
   منطقه  تحت پوشش دانشگاه در مدارسو كاهش  آلودگي آن   سر آلودگي پديكلوزيسنترلك : هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
 دانش آموزان گروه هدف از نظر آلودگي به پديكلوزيس  %100غربالگري  -

 ارجاع و درمان كليه دانش اموزان آلوده و خانواده هاي آنان  -

ــه     - ــتال ب ــراي پيــشگيري از اب ــاء دانــش آمــوزان و مــدارس ب افــزايش توانمنــدي دانــش آمــوزان ، اولي
  پديكلوزيس

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-44-3
  و جنسيت  شده بر حسب مقطع تحصيليغربالگريدرصد دانش آموزان  -

  و جنسيت زان مبتال به پديكلوزيس بر حسب مقطع تحصيلي درصد دانش آمو -
 و جنسيت آموزان ارجاع شده به بخش دولتي و خصوصي بر حسب مقطع تحصيلي  درصد دانش -

   و جنسيتآموزان برحسب مقطع تحصيلي هاي دانش درصد موارد ابتال در خانواده -

 .  و جنسيتدرصد موارد عدم موفقيت در درمان بر حسب مقطع تحصيلي -

و درصد دانش آموزان آموزش ديده درزمينه پيشگيري از آلودگي به پـديكلوزيس برحـسب مقطـع تحـصيلي                     -
 جنسيت 

آمـوز مقـاطع ابتـدايي،     هـزار دانـش   60حـدود    ،   87-88نيمسال اول سال تحصيلي   در  :  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-44-4
 مربيان بهداشت آموزش و پرورش غربـالگري شـدند          راهنمايي و متوسطه توسط نيروهاي بهداشتي دانشگاه و با همكاري         

 مورد درمان با شامپو پرمترين قرار گرفتـه و  با ساير افراد آلوده در خانواده هايشان آموز آلوده   دانش 231كه از اين تعداد     
  .پيگيري بودند تا رفع كامل آلودگي تحت مراقبت و

  :نقاط قوت 
  ظر آلودگي به پديكلوزيس از نگروه هدف غربالگري كليه دانش آموزان  -
 آموزان آلوده پيگيري دانش -

           آموزان آلوده هاي دانش بيماريابي در خانواده -

 درمان رايگان موارد آلوده       -
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  :نقاط ضعف
      شهري راكز بهداشتي مرد در ميكمبود نيرو -

 عدم همكاري برخي پرسنل بهداشتي در انجام غربالگري       -    
  :فرصتها 
   آموزان براي غربالگري در دسترس بودن دانش -

 همكاري آموزش و پرورش جهت اجراي طرح       -
  :تهديدها

      ها  عدم پذيرش و همكاري برخي از خانواده -

  عدم همكاري برخي مديران مدارس  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

   : هداشتي دانشگاه  معاونت ب-2-1

    آموزش سالمت مدارس:  عنوان برنامه -2-1-45

  : امه نوع برن -2-1-45-1
  منطقه اي            ملي                        

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                                

افزايش آگاهي ، بهبود نگرش و عملكرد بهداشتي دانش آموزان ، والدين ، معلمـين                :هدف كلي   : اهداف برنامه    -2-1-45-2
  و كاركنان مدارس

  : اهداف اختصاصي 
 ارتقاء دانش ، نگرش و عملكرد پزشكان و پرسنل بهداشتي -

 ارتقاء دانش ، نگرش و عملكرد مربيان بهداشت مدارس -

 ي معلمين ، كاركنان مدارس در زمينه مباحث و اولويتهاي بهداشتيارتقاء دانش و مهارت بهداشت -

 ارتقاء آگاهي ، نگرش و عملكرد بهداشتي دانش آموزان و اولياء آنان در زمينه مباحث و اولويتهاي بهداشتي -

 ارتقاء آگاهي ، نگرش و عملكرد بهداشتي اعضاي شوراي دانش آموزي مدارس -

   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-45-3
 نتايج پره تست و پست تست  -

 ي فراگيرانجنتايج نيازسنجي و نظرسن -

 نيازسنجي دانش آموزان مقـاطع راهنمـايي و متوسـطه ، اوليـاء آنـان و      87درسال تحصيلي   :  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-45-4
كـز بهداشـتي درمـاني     براساس نيازهاي بيان شده اولويتهاي آموزشي مشخص و جهت اجـرا بـه مرا             . اولياء مدارس صورت گرفت   

 .اعالم گرديد

حال حاضر كليه دانش آموزان مناطق روستايي در مقاطع مختلف تحصيلي ودانش آموزان ابتدايي و راهنمـايي منـاطق شـهري    در  
در مدارس راهنمـايي و متوسـطه پـسرانه شـهري بـه علـت كمبـود نيـروي بهداشـتي مـرد ،                        . از آموزش بهداشت برخوردار هستند    

  .بطور كامل انجام نمي شودآموزش بهداشت 
  :نقاط قوت 

 برگزاري جلسات آموزش بهداشت در مدارس توسط پزشكان و ساير پرسنل بهداشتي عالقمند و مجرب -
  :نقاط ضعف 

كاردانها و كارشناسان بهداشتي بويزه نيروهاي بهداشتي مرد جهـت آمـوزش در مـدارس راهنمـايي و                  كمبود   -
 متوسطه پسرانه در مناطق شهري

  كان برگزاري آزمون و نظرسنجي در كليه جلسات آموزشيعدم ام -
 :فرصتها 

 همكاري آموزش و پرورش در اجراي برنامه  -

 ي در محيط آموزشي مدرسهدانش آموزقشر عظيم در دسترس بودن  -

 امكان شكل گيري و اصالح رفتار در گروه سني دانش آموزي -
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 واده هااستفاده از فضاي مدارس براي برقراري ارتباط و آموزش خان -

 امكان آموزش مسائل بهداشتي به پرسنل آموزشي و اجرايي آموزش و پرورش -

 در مدارس ..... امكان اطالع رساني از طريق توزيع پمفلت ، اطالعيه بهداشتي و  -

  : تهديدها 
 عدم وجود يا كمبود امكانات سمعي و بصري در مدارس سطح شهرستان -

 ن و پرسنل آموزش و پرورشعدم استقبال و همكاري كامل برخي از مديرا -

 در دسترس نبودن منابع علمي كافي -

 اختصاص نداشتن زمان مشخص از ساعات آموزشي دانش آموزان به آموزش مطالب بهداشتي -
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  اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برنامه هاي – 2
  

   :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

    خدمات مراقبتي دانش آموزان: مه  عنوان برنا-2-1-46

  : امه نوع برن -2-1-46-1
     منطقه اي  ملي                              

 منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

دانش آموزان  ) ارزيابي مقدماتي و معاينات عمومي پزشكي       ( اقبتي  انجام خدمات مر   :هدف كلي   :  اهداف برنامه    -2-1-46-2
  مدارس منطقه  تحت پوشش دانشگاه

  : اهداف اختصاصي 
 ابتدايي اول  پايه  دانش آموزان مراقبت پوشش كامل  -

 ن پايه اول راهنمايي در مدارس تحت پوشش دانش آموزاپوشش مراقبت  -

 ه  در مدارس تحت پوششن پايه اول متوسط دانش آموزاپوشش مراقبت  -

  پيگيري ارجاعات تخصصي و پاراكلينيكي دانش آموزان نيازمند به ارجاع  -
 . ه  ميزان اختالل يا بيماري در دانش آموزان مراقبت شدتعيين -

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-46-3
  ي تحصيل مقطع و پايهدرصد دانش آموزان تحت پوشش برنامه برحسب -
 برحسب مقطع و پايه تحصيلي) توسط پزشك عمومي و غربالگر (  شده قبت مرادرصد دانش آموزان  -

   درصد دانش آموزان مبتال به اختالل يا بيماري برحسب نوع آنها -

 مـشغول بـه تحـصيل        مدرسـه  479 دانش آمـوز در      67153داد  تع 87-88در سال تحصيلي    :  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-46-4
از ايـن   % 4/64در نيمـسال اول سـال تحـصيلي خـدمات مراقبتـي حـدود              قرار گرفته اند  و      آنان تحت پوشش    % 80 حدود   بوده كه 

دانـش آمـوزان پايـه      از  % 9/74دانش آموزان پايه اول ابتدايي و       % 7/98  حدود  قابل ذكر است كه    . دانش آموزان انجام شده است    
الزم به ذكر است  در سال تحصيلي جـاري           .  اند فتهمورد مراقبت قرار گر   از دانش آموزان پايه اول متوسطه       % 4/21 ايياول راهنم 

  .گيري و انجام شده است يپ قبت شدهامر ارجاعات تخصصي دانش آموزان
  :نقاط قوت 

 پيگيري ارجاعات تخصصي دانش آموزان معاينه شده -

  ارزيابي مقدماتي و معاينات عمومي پزشكي دانش آموزان  -

 شناسايي اختالل يا بيماري در دانش آموزان  -

 بيماريابي در زمينة بيماريهاي واگير در مدارس -
  :نقاط ضعف 

  كمبود نيروي بهداشتي مرد در مراكز بهداشتي درماني -
 :فرصتها 

  در دسترس بودن دانش آموزان جهت انجام برنامه -

 همكاري آموزش و پرورش در اجراي برنامه  -
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 پيشگيري از شيوع بيماريهاي واگيردار در مدارس -

  : تهديدها 
 ناكافي بعضي از مديران مدارس جهت ارجاع بموقع دانش آموزان همكاري  -

 برخي از والدين دانش آموزان  ناكافي پيگيري  -

   اتاق بهداشت و تجهيزات موردنياز در اكثر مدارسدر دسترس نبودن  -
  امكان ارجاع تخصصي رايگان دانش آموزان نبود  -

  پزشكي وتخصصيعاينات عمومينامناسب بودن فرمهاي آماري بويژه در زمينة ثبت آمار م -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 ) آموزش سالمت جوانان غير شاغل به تحصيل(سالمت جوانان :   عنوان برنامه -2-1-47

  : نوع برنامه -2-1-47-1
  منطقه اي                               ملي      

                                                                 منطقه اي پايلوت    ملي پايلوت                                                             

  :  اهداف برنامه -2-1-47-2
  :هدف كلي 

  جوانان غير شاغل به تحصيلارتقاء آگاهي -

  :اهداف اختصاصي 
   تدوين متون آموزشي زير نظر كميته علمي -
    ارتقاء آگاهي جوانان بر اساس اولويت هاي بيان شده -
  ارزشيابي برنامه آموزشي-

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-47-3
 درصد جوانان غير شاغل به تحصيل  شناسايي شده  -

 ر جلسات آموزش سالمت درصد جوانان غير شاغل به تحصيل شركت كننده د -

  جوانان غير شاغل به تحصيل در زمينه موضوعات بهداشتي آگاهي  درصد افزايش -
   : وضعيت فعلي برنامه -2-1-47-4

  .اين برنامه در چهار مركز بهداشتي درماني شهري بصورت پايلوت اجرا مي شود
  :اقدامات انجام شده شامل 

   وزش سالمت تهيه فرم نياز سنجي با همكاري واحد آم-
   در طراحي فرم نياز سنجي هاستفاده از نظرات سازمانها و ادارات ذيربط و واحدهاي مربوط -
 يي جوانان از طريق رابطين بهداشتي اشناس -

 توزيع فرمهاي نياز سنجي و انجام آن  -

  جمع آوري فرمهاي نياز سنجي  -

  پانچ اطالعات و تعيين اولويتهاي آموزشي -
  :تهديدها

  ادغام نبودن برنامه در سيستم بهداشتي -
 عدم دسترسي به گروه هدف مورد نظر -

 عدم تأمين اعتبار مورد نياز   -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  بزرگداشت هفته سالمت:   عنوان برنامه -2-1-48

 : نوع برنامه -2-1-48-1
  منطقه اي                                 ملي  

                                                                 منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                           

  :  اهداف برنامه -2-1-48-2
 س نمودن مردم و مسؤولين جهت حمايت مجدانه از برنامه هاي نظام سالمتحسا -

 تكريم پرسنل معاونت بهداشتي در هفته سالمت -

 اطالع رساني در زمينه خدمات سالمت -

 جلب مشاركت خيرين سالمت -
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-48-3

 درصد افزايش توجه مردم و مسئولين به برنامه هاي نظام سالمت -

  رضايتمندي پرسنل معاونت بهداشتي درصد -

 درصد افزايش آگاهي مردم از برنامه هاي سالمت -

 درصد افزايش همكاريهاي مردم در زمينه سالمت -

  :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-48-4
  ذيربطتشكيل جلسه هماهنگي با رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و مسؤولين ارگانها و سازمانهاي   -
  :  به شرح ذيل 87رنامه گراميداشت هفته سالمت  در سال  اجراي موفق ب-
   برپايي همايش بزرگ حاميان سالمت -
   برگزاري مسابقات مختلف درزمينه سالمت-
   مصاحبه مطبوعاتي معاونت بهداشتي در زمينه سالمت-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  :  معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

   برنامه ارتقاء مداخالت آموزش سالمت در مراكز ، پايگاهها و خانه هاي بهداشت : عنوان برنامه -2-1-49

 : نوع برنامه-2-1-49-1
  منطقه اي                                     ملي       

  منطقه اي پايلوت                         ملي پايلوت                                                            

  :  اهداف برنامه -2-1-49-2
  :اهداف برنامه 

 تعيين نيازهاي آموزشي جامعه براساس گروههاي هدف -

 تعيين اولويت هاي آموزشي منطقه با استفاده از برنامه نرم فزاري -

 يتهاي آموزشياولو براساس ي برنامه هاي آموزش بهراستادهي  -
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-49-3

 درصد آموزشهاي گروهي انجام شده در مراكز بهداشتي درماني براساس اولويتهاي آموزشي تعيين شده -

 درصد استفاده از شيوه هاي مشاركتي در آموزشهاي گروهي در مراكز بهداشتي درماني -

 گروههاي هدف در برنامه هاي آموزش جامعهدرصد پوشش  -

 درصد مشاركت پرسنل در انجام برنامه هاي آموزش جامعه  -

 :  وضعيت فعلي برنامه-2-1-49-4

جهـت  سـتادي   ويتهاي تعيين شـده توسـط واحـدهاي          اولويت بندي و اول    جاري فرمت جديد   در ابتداي سال   -
پرسنل مراكز ارسال شده است تا براساس دستورالعمل ارائه شـده نيازهـاي آموزشـي منطقـه تحـت پوشـش                     

      .تعيين گردد

 تهيه برنامه نرم افزاري جهت ثبت اولويتها و تعيين نيازهاي آموزشي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

  بازاريابي اجتماعيدر زمينه مدل توانمندسازي كاركنان بهداشتي  : عنوان برنامه -2-1-50

  : نوع برنامه -2-1-50-1
  منطقه اي                              ملي    

  منطقه اي پايلوت                     ملي پايلوت                                                        

  :  اهداف برنامه -2-1-50-2
  :اهداف برنامه 

 ر زمينه مدل بازاريابي اجتماعيافزايش آگاهي پرسنل د -
 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-50-3
 در صد افزايش آگاهي پرسنل آموزش ديده در زمينه مدل بازار يابي اجتماعي  -

 
  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-50-4
 جهـت  88ل  تا كنون جهت پرسنل ستادي معاونت كارگاه بازار يابي اجتماعي برگزار شده اسـت و مقـرر اسـت در سـا                      -

 كارگـاه مـذكور برگـزار     فعاليت داشـته انـد   HBM نفر از پرسنل مراكز بهداشتي درماني كه در زمينه طراحي مدل 50
  .گردد
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  :  معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

 طالعات رفتارهاي سالم مبتني بر تحقيقات كاربرديتوسعه ا:   عنوان برنامه -2-1-51

  : نوع برنامه -2-1-51-1
  منطقه اي                                 ملي 

  منطقه اي پايلوت          ملي پايلوت                                                            

  :  اهداف برنامه -2-1-51-2
  :اهداف برنامه 

 تعيين ميزان آگاهي پرسنل معاونت بهداشتي در حوادث غير مترقبه  -

 تعيين نگرش پرسنل معاونت بهداشتي در زمينه حوادث غير مترقبه  -

 تعيين رفتار پرسنل معاونت بهداشتي در زمينه حوادث غير مترقبه  -
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-51-3

  مترقبه درصد آگاهي پرسنل معاونت بهداشتي در حوادث غير -

 درصد نگرش پرسنل معاونت بهداشتي درحوادث غير مترقبه -

 درصد عملكرد پرسنل معاونت بهداشتي در حوادث غير مترقبه  -
  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-51-4
   بررسي علمي -
 Kapstady هماهنگي با واحد بهداشت محيط در زمينه اجراي -
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   خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 صدور صالحيت بهداشتي براي متصديان صنوف توليدي خدماتي:   عنوان برنامه -2-1-52

  : نوع برنامه -2-1-52-1
  منطقه اي                            ملي      

  منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                            

  :  اهداف برنامه -2-1-52-2
  :هدف كلي

 كاهش بيماريهاي ناشي از كار كارگران كارگاههاي كوچك  -

   :اهداف اختصاصي
      پيگيري جهت كنترل عوامل زيان آور در كارگاههاي صنفي استعالم شده -
 ان صنوف    انجام معاينات دوره اي كارگر-

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-52-3
 درصد پوشش كارگاههاي صنفي -

 درصد عوامل زيان آور كنترل شده در كارگاههاي صنفي استعالم شده -

       درصد كارگران معاينه شده كارگاههاي صنفي استعالم شده -

وف در زمينه بهداشـت محـيط كـار    تا كنون جهت ارتقاء آگاهي كارگران بعضي صن      :  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-52-4
 مورد بازديد از كارگاههاي صنفي و صدور تأييديه بهداشتي انجام شده و از   224  ، 87 اجرا و در سال      كالسهاي آموزشي 

  .كارگر معاينه دوره اي بعمل آمده است 291
  :نقاط قوت 

   جهت پزشكان انجام دهنده معاينات كارگرانبازآموزيبرگزاري دوره هاي  -
 :عف نقاط ض

   مراكز بهداشتي درمانيكلدر بهداشت حرفه اي عدم وجود كارشناس  -
  :فرصتها 

  همكاري اتحاديه هاي صنفي و مجمع امور صنفي  -
  :تهديدها 

  آگاهي كم كارگران در خصوص هدف از استعالم بهداشتي -
 بعلـت  نامناسب بودن محيط كار كارگران در كارگاههاي داخـل شـهر و عـدم امكـان بهـسازي ايـن كارگاههـا                   -

 استيجاري و داخل منطقه مسكوني بودن آنها
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  ايستگاه بهگر و خانه بهداشت كارگري:  عنوان برنامه -2-1-53

  : برنامه نوع  -2-1-53-1
     منطقه اي    ملي                   

           منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                         

  :   اهداف برنامه-2-1-53-2
ارتقاء سطح سالمت كارگران و پيشگيري در زمينه از كارافتادگي زودرس آنهـا در اثـر بـروز سـوانح و                      :هدف كلي   

طريق ارتقاء سطح آگاهي بهگران و بهداشتياران كار در زمينه مسائل بهداشتي ـ ايمنـي و ارائـه    حوادث محيط كار از 
  خدمات كمكهاي اوليه

  :اهداف اختصاصي 
  تربيت بهگر جهت ارائه كمكهاي اوليه و نيز خدمات ايمني و حفاظتي براي كاهش ميزان حوادث در محيط كار -
   خصوص جديدترين مطالب بهداشتي و ايمنيارتقاء آگاهي بهگران و بهداشتياران در -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-53-3
   نفر 50 - 499 و 20 – 49درصد كارگران در معرض عوامل زيان آور محيط كار در كارگاههاي  -
 درصد كارگران برخودار از تأسيسات و تسهيالت بهداشتي مناسب -

يق تكميل چك ليست خانه بهداشت و ايستگاه بهگـر در  درصد افزايش فعاليت بهداشتياران و بهگران از طر        -
 طول سال

  خانـه بهداشـت  فعـال  در كارخانجـات             31 ايـستگاه بهگـر و       96در حال حاضـر     : وضعيت فعلي برنامه     -2-1-53-4
 دو دوره آموزش    87وجود دارد كه  آمار حوادث و فعاليتهاي خود را به اين مركز ارسال مي نمايند همچنين در سال                    

  . نفر اجرا شده است41گر با حضور به
   :نقاط قوت 

 وجود آموزشگاه بهورزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي و بـاز آمـوزي  و  همكـاري پرسـنل آن مركـز بـا ايـن                         -
  واحد

   ارائه كيت بهگر به بهگران در پايان دورة آموزشي بطور رايگان-
   :نقاط ضعف 

  )از سيكل تا ليسانس(ن مدارك مختلف ناهماهنگ بودن سطح سواد بهگران بدليل داشت -
   نبود مجوز براي مصرف اعتبار طرح جهت تشويق بهگران و بهداشتياران نمونه-
  كوتاه بودن دوره آموزش عملي كمكهاي اوليه بهگران در اورژانس-

   پرداخت نكردن به موقع حق الزحمه پرسنل             -
 شي      عدم گزينش بهگران هنگام شروع دوره آموز-

   كمبود كالس  و فضاي آموزشي در آموزشگاه بهورزي -
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   :فرصتها 
 اي و طب كار در كاشان جود شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفهو -

  اختصاص اعتبار جهت اجراي طرح از طرف مركز سالمت محيط و كار -
ت آمـوزش تئـوري و عملـي    همكاري هالل احمر و مركز اورژانـس بيمارسـتانها بـا معاونـت بهداشـتي جهـ              -

   بهگران
   :تهديدها 

  همكاري كم اغلب كارفرمايان و متصديان كارگاهها در رفع نواقص بهداشتي -
سوددهي ناچيز صنعت توليد فرش در كشور و وضعيت بد اقتصادي كارفرمايان  اغلب كارخانجات مشمول                -

 طرح بهگر

 ن كار به كالسهاي بازآموزياستقبال كم كارفرمايان نسبت به اعزام بهگر و بهداشتيارا -

 نبود دستورالعملي در خصوص قانوني بودن ايستگاه بهگر -

 پايين بودن سطح آگاهي كارفرمايان از قوانين كار -

  غيرفعال بودن بعضي از بهگران و بهداشتياران در محيط كار درزمينه انجام امور بهداشتي -
  و يا قراردادي بودن آنانترك محل كار بعضي از بهگران بدليل اعزام به خدمت سربازي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

      فني و بهداشت كار حفاظت عاليت كميتهفعال سازي و نظارت بر ف:  عنوان برنامه -2-1-54

  : برنامه نوع  -2-1-54-1
     منطقه اي                   ملي             

         منطقه اي پايلوت    ملي پايلوت                                                                     

  : اهداف برنامه -2-1-54-2

   :هدف كلي 
يـشگيري از بـروز      جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كـار و پ                  -

   نفر كارگر به باال25كارخانجات داراي بيماريها و حوادث شغلي در 
  :اهداف جزئي

 كميتــه در تهيــه و بكــارگيري امكانــات بهداشــتي و اجــراي  يارتقــاء ســطح آگــاهي مــديران و ســاير اعــضا  -
  دستورالعمل و قوانين بهداشتي و حفاظتي 

   حرفه اي كميته ها از طريق اجراي كالسهاي باز آموزي ارتقاء سطح آگاهي كاردانان وكارشناسان بهداشت -
  از طريق خود مميزي بررسي مشكالت بهداشتي و ايمني داخل كارخانه -

 شاغل در   اي  آور كارخانه از طريق كاردان يا كارشناس بهداشت حرفه          شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان      -
 شركت

 اي هافزايش همكاري برون بخشي نيروهاي بهداشت حرف -

 كارشناسان بهداشت حرفه اي  در كارخانجاتايجاد هماهنگي در عملكرد  -
 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-54-3
   حفاظت فني و بهداشت كار فعال به كل كارخانجات مشمول طرح  هايدرصد كميته -
 ها درصد صورتجلسات ارسالي از كميته -

 آور در اين كارخانجات  ع عامل زيانآور كنترل شده محيط كار به تفكيك نو درصد عوامل زيان -

 درصد كارگاههاي داراي تاسيسات و تسهيالت بهداشتي مناسب  -

  كارخانجات اينبيماريهاي ناشي از كار حوادث و درصد      -

كميته مذكور با بكارگيري يك نفر كاردان ، كارخانه مشمول طرح  151تاكنون در:  وضعيت فعلي برنامه -2-1-54-4
  جهت مسؤولين بهداشت اين87ه راه اندازي و فعال شده و درسال بهداشت حرفه اي به عنوان مسؤول كميتيا كارشناس
ــا ــه ه ــق  ود 21 كميت ــازآموزي اجــرا و از طري ــست  ره ب ــل چــك لي ــان و كارشناســان  تكمي ،نظــارت برفعاليــت كاردان

  .بهداشت حرفه اي كارخانجات انجام شده است
  



   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 235

  :نقاط قوت 
  و آئين نامه اجرايي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار قانون كار 93وجود ماده  -
 تكميل چك ليست نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار توسط واحد بهداشت حرفه اي -

 صدور تأييديه يك ساله جهت كاردانان يا كارشناسان بهداشت حرفه اي مسؤول بهداشت كميته ها -

 اي ها توسط مسئول واحد بهداشت حرفه  برنامههماهنگي و اجراي مناسب -

  هــاي حفــاظتي فنــي و اي در شهرســتان جهــت عــضويت در كميتــه وجــود فــارغ التحــصيالن بهداشــت حرفــه -
   بهداشت كار     

 اي جهت ارتقاء سطح آگاهي آنان  كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه براي  كالسهاي بازآموزيجراي ا -
  :نقاط ضعف 

اي مراكز بهداشتي درماني جهت پيگيري و نظـارت بـر تـشكيل كميتـه حفاظـت        پرسنل بهداشت حرفه  كمبود -
  فني و بهداشت كار

  هاي حفاظت فني و بهداشت كار  جهت تشويق كارشناسان نمونه كميتهكافيعدم وجود اعتبار -
  :فرصتها
  هداشت كارهمكاري اداره كار و امور اجتماعي در راه اندازي كميته هاي حفاظت فني و ب -
  وجود دانشكده بهداشت در شهرستان و امكان استفاده از اساتيد آن جهت برگزاري كالسهاي آموزشي  -
اي كارخانجــات و شــركتهاي  و پيــشنهادات كارشناســان بهداشــت حرفــه، تجــارب اســتفاده از نقطــه نظــرات -

  خصوصي 
  : تهديدها

 كارفرماياناكثرت اقتصادي وضعينامناسب بودن  صنعت توليد فرش در كشور و  ناچيزسوددهي -

  كارفرمايان نسبت به تشكيل كميته كماستقبال -

 لب كارفرمايان نسبت به قوانين كارغا آگاهيپايين بودن سطح  -

  اي جهــت كنتــرل عوامــل  كارشناســان وكاردانهــاي بهداشــت حرفــهيوتجربــ  علمــين اطالعــاتبــود ناكــافي -
  محيط كار زيان آور

 اي در جلسات آموزشي م بعضي از كارشناسان بهداشت حرفه به موقع و منظعدم حضور -

  قانون كار93عدم وجود قانون جهت جريمه كردن كارفرمايان متخلف از اجراي ماده  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  گونوميار : عنوان برنامه -2-1-55

  :  برنامه نوع -2-1-55-1
     منطقه اي  ملي                                

    منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                                         

   : اهداف برنامه -2-1-55-2

   ريق كنترل و بهبود شرايط ارگونوميكي در محيطهاي كار سطح سالمتي كارگران از ط ارتقاء :هدف كلي
  : اهداف اختصاصي 

تعيين درصد كارگاههاي داراي شرايط نامطلوب ارگونوميكي در شهرسـتان و درصـد افـراد شـاغل در معـرض              -
  اين عامل زيان آور

   ارتقاء آگاهي پرسنل بهداشت حرفه اي درگير طرح  -

  رايط نامناسب ارگونوميكي در كارگاههاي تحت پوشش بررسي و ارزشيابي شاغلين در معرض ش -
  پيگيري جهت بهبود كارگاههاي شناسائي شده داراي شرايط نامطلوب ارگونوميك -
 آگاه نمودن كارگران در معرض شرايط نامطلوب ارگونوميكي به اثرات سوء اين عامل زيان آور -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-55-3
 مل زيان آور ارگونوميكي درصد كارگاههاي داراي عوا -

  آور ارگونوميكي محيط كار  درصد شاغلين در معرض عامل زيان -
  درصد بروز بيماريهاي اسكلتي عضالني ناشي از كار -

اين طرح بصورت برگزاري كالسهاي آموزشي كنترل عوامل زيان آور ارگونوميكي  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-55-4
امل كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفـه اي كميتـه هـا، بهگـران و بهداشـتياران                 در محيط كار براي گروههاي هدف ش      

 87مراكز بهداشتي درماني و بهورزان  اجرا شـده درسـال            ) محيط ، حرفه اي ، بيماريها       ( كارخانجات و پرسنل بهداشتي       
 و اصالح حداقل يـك پوسـچر      نيز كارگاه دو روزه ارگونومي براي كل كاردانان وكارشناسان بهداشت حرفه اي برگزار              

  .دركارخانجات پيگيري شده است owas وRula نامناسب و اجراي روشهاي 
  : نقاط قوت 

 امكان برگزاري كالسهاي آموزشي درخصوص ارگونومي     -

همكاري كارشناسان بهداشت حرفه اي وكميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار جهت رفـع عوامـل زيـان آور           -
 ت ارگونومي در كارخانجا
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 مجهز بودن واحد به دوربين جهت نمايش پوسچرهاي داراي خطر عوامل زيان آور ارگونوميكي  -

  :نقاط ضعف    
  مجهز نبودن واحد به كيت ارگونومي -

  وسعت برنامه هاي ارگونومي و عدم وجود متخصص در اين زمينه -

  :      فرصتها  
  تيد بهداشت حرفه اي وجود دانشكده بهداشت در شهرستان و امكان استفاده از اسا -

  : تهديدها    
  غيرمحسوس بودن عوارض ارگونوميكي در كارگران بعلت مزمن بودن بيماري  -
 مطرح نشدن  عوامل ارگونوميكي زيان آور محيط كار در آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

   : معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1
 مل و نقل مواد شيمياييمديريت ايمني شيميايي و ح:   عنوان برنامه -2-1-56

  : مه نوع برنا -2-1-56-1
     منطقه اي   ملي                              

        منطقه اي پايلوت             ملي پايلوت                                                               
   : اهداف برنامه -2-1-56-2

آور محيط كار جهـت كـاهش حـوادث و بيماريهـاي      گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل شيميايي زيان   شناسايي ، اندازه    :هدف كلي 
  ناشي از مواد شيميايي
   :اهداف اختصاصي

 همكاري برون بخشي در پيشگيري از حوادث شيميايي -
 ليت كميته ايمني مواد شيمياييتشكيل و فعا -
 خطر يا كم خطر بجاي مواد شيميايي خطرناك استفاده از مواد شيميايي بي -
 ايمن سازي امكانات حمل و نقل مواد شيميايي -
  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-56-3
 درصد حوادث جاده اي در حمل و نقل مواد شيميايي -
  مواد شيمياييدر صد شرايط مناسب وسايل حمل و نقل  -
  درصد كارگران در معرض تماس با مواد شيميايي  -
  درصد كارگران مبتال به بيماريهاي ناشي از كار با مواد شيميايي -
تاكنون ضمن برگزاري جلسات آموزشي متعدد با گروههاي هدف  فرم اطالعات شـيميايي               : وضعيت فعلي برنامه     -2-1-56-4

همچنين اكثر كارخانجات داراي كميته حفاظـت فنـي و بهداشـت كـار بـا                . مع آوري شده است   دركليه صنايع شيميايي تكميل و ج     
  . مواد شيميايي را تهيه و در شركت مورد استفاده قرار داده اندMSDSپيگيري كارشناسان بازديد كننده برگه 

  :ط قوت نقا
 خصوص بيماريهـاي ناشـي از كـار بـامواد شـيميايي             اي ، بهگران و بهداشتياران در       آموزش كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه      -

 توسط متخصص طب كار               
   تعدادي از مواد شيميايي در واحدMSDSدسترسي به اينترنت جهت آگاهي از  -

     :نقاط ضعف 
  عدم وجود متخصص شيمي وسم شناسي در واحد -
  مواد شيمياييMSDSتهيه وارسال سي دي هاي آموزشي از طرف وزارتخانه در خصوص   -

  : فرصتها
   آگاهي كم و بيش جامعه از خطرات بعضي مواد شيميايي- 

    : تهديدها
  واگذاري تشكيل كميته ايمني مواد شيميايي و حمل و نقل آن به استان و دبيرخانه آن در استانداري-
   كامل مواد شيميايي مصرفي همكاري نكردن اغلب كارفرمايان  و بعضي ادارات مربوطه جهت تهيه و ارسال ليست-
 امكان ضعيف دسترسي به نام علمي يا فرمول بعضي از مواد شيميايي بدليل توزيع اين مواد در بازار با نام تجارتي - 

    نامناسب بودن جاده ترانزيتي و عبور آن از داخل شهر-
   عدم پيگيري فعاليت كميته توسط استانداري-
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  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه   برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   )ارتعاش ، روشنايي ، سر و صدا ، شرايط جوي ( كنترل عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار :   عنوان برنامه -2-1-57

  : برنامه نوع -2-1-57-1
     منطقه اي  ملي                          

   منطقه اي پايلوت                  ملي پايلوت                                                         

   : اهداف برنامه -2-1-57-2

كاهش آمار بيماريهاي ناشي از كار كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور و كاهش عوامل فيزيكـي      :هدف كلي 
  زيان آور محيط كار

  :اهداف اختصاصي 
ارتقاء سطح آگاهي كليه كارشناسان و كاردانان درگير در زمينه شناسايي ، كنترل و يا حذف عوامل فيزيكي زيان آور                     -

 در محيط كار  

  نفر20گيري و ارزشيابي عوامل زيان آور فيزيكي در كارگاههاي با بعد كارگري كمتر از  اندازه -

  نفر كارگر 20ر فيزيكي  در كارگاههاي با بيش از گيري و ارزشيابي عوامل زيان آو نظارت بر اندازه -

  كاهش كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور بيش از حد مجاز محيط كار -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-57-3
  درصد كارگارهها و كارخانجات داراي عوامل فيزيكي زيان آور -
  درصد كارگران در معرض عوامل فيزيكي زيان آور -
 صد كارگران مبتال به بيماريهاي شغلي ناشي از عوامل فيزيكي زيان آور محيط كاردر -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-57-4
 و درخواست كنترل    WBGTتاكنون اين طرح به شكل آموزش گروههاي هدف ، اندازه گيري سرو صدا ، روشنايي و                 

و ارجاع كارفرمايان متخلـف بـه مراجـع قـانوني اجـرا شـده               عوامل فيزيكي زيان آور از مديران در قالب نامه رفع نواقص            
 اقداماتي در زمينه بهينه سازي روشنايي در محيط كار در راستاي اجراي طرح كـشوري روشـنايي                  87البته در سال    . است  

  . از طريق برگزاري كارگاه آموزشي طراحي روشنايي براي كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي انجام شده است
  :نقاط قوت 

 مجهز بودن واحد بهداشت حرفه اي به دستگاههاي اندازه گيري  جهت استفاده كارشناسان -

    دردسترس بودن اين دستگاهها جهت استفاده كارشناسان        -
  وجود متخصص طب كار در شهرستان  -
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  :نقاط ضعف 
  كمبود پرسنل بهداشت حرفه اي براي بازديد از واحدهاي كوچك -

  :هافرصت
وجود كارشناسان بهداشت حرفه اي مسؤول كميته هاي حفاظت فني و بهداشـت كـار در كارخانجـات  جهـت انـدازه                        -

 گيري  عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار 

  وجود شركتهاي خصوصي جهت اندازه گيري عوامل زيان آور كارخانجات  -
  و زيان آورتوجيه بودن بعضي از كارفرمايان به دليل قانون مشاغل سخت -

  وجود دانشكده بهداشت در شهرستان و همكاري اساتيد گروه بهداشت حرفه اي با اين واحد -
  :تهديدها 

  بكارگيري راههاي كنترل فردي بجاي كنترل مديريتي توسط اغلب كارفرمايان جهت كنترل عوامل فيزيكي زيان آور -
   حرفه اي در اين زمينه همكاري ضعيف بعضي از كارفرمايان با كارشناسان بهداشت -
 نبود پشتوانه قانوني در ملزم نمودن كارفرمايان جهت اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار - 

 عدم همكاري مراجع قضايي در رسيدگي سريع  به پرونده هاي كارفرمايان متخلف و ناچيز بودن جرايم تعيين شده -

 گي و بافندگي و داراي عوامل زيان آور فيزيكيوجود اغلب صنايع شهرستان از نوع مشاغل ريسند -

 گرمسير بودن منطقه و وجود گرما و شرايط جوي نامناسب  -

  وضعيت نامطلوب اقتصادي اغلب كارفرمايان صنايع -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

ــه  -2-1-58 ــوان برنام ــه اي در صــنايع     :عن ــي و بهداشــت حرف ــديريت ايمن ــاي م ــستم ه ــتقرار سي  OHSASاس

   )HSE(ومديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست 18001

  : برنامه نوع -2-1-58-1
     منطقه اي    ملي                              

   منطقه اي پايلوت        پايلوت                  ملي                                                        

   : اهداف برنامه -2-1-58-2

  حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در صنايع و استاندارد سازي محيط كاركاهش  - : هدف كلي
   :اهداف جزئي

 كنترل عوامل زيان آور محيط كار  -

 اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار -

 ات دوره اي كارگران انجام معاين -

 بهسازي تأسيسات و تسهيالت بهداشتي كارخانجات  -

 ارتقاء آگاهي مديران صنايع در زمينه بهداشت حرفه اي -

 ايجاد سيستم آموزشي و بكارگيري نيروهاي بهداشت حرفه اي در كارخانجات -

  آموزش كارگران در زمينه اصول بهداشت محيط كار و بيماريهاي شغلي- 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-58-3
 درصد كارخانجات داراي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي -

 درصد عوامل زيان آور كنترل شده دراينگونه صنايع  -

  درصد كارگران آموزش ديده -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-58-4
ان بهداشـت حرفـه اي كارخانجـات و     براي كاردانان و كارشناسHSE   وOHSAS 18001برگزاري دوره آموزشي 

ملزم نمودن تعدادي از كارفرمايان در اقدام به استقرار اين سيستم ها در كارخانجات از طريق مكاتبه از جمله فعاليت هاي         
  .انجام شده دراين زمينه مي باشد

  :نقاط قوت 
 در نظرگرفتن اعتبار براي اجراي برنامه از طرف وزارتخانه  -

  براي كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي كارخانجاتOHSAS 18001آموزش  برگزاري دوره  -

  براي كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه اي كارخانجاتHSEبرگزاري دوره آموزش  -
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   :نقاط ضعف 
   كمبود كارشناس با تجربه در منطقه- 

  : فرصتها
  اي در شهرستانوجود كاردانان و كارشناسان فارغ التحصيل بهداشت حرفه  - 

 ملزم بودن كارفرمايان جهت گرفتن اين مجوز براي صادرات محصوالت كارخانه  -

  وجود شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي در شهرستان -
  :تهديدها 

 آگاهي كم اغلب مديران صنايع در زمينه فوايد استقرار اين سيستم در كارخانجات  -

    OHSAS 18001  مجوز دهنده در شهرستان براي استقرار سيستم   عدم وجود شركتهاي-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
    

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1
 طرح بقا و بهسازي كارگاههاي قاليبافي:   عنوان برنامه -2-1-59

  : برنامه نوع  -2-1-59-1
     منطقه اي                       ملي     

      منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                                    
   : اهداف برنامه -2-1-59-2

   بهسازي كارگاههاي قاليبافي روستايي و ارتقاء سطح سالمتي قالي بافان :هدف كلي
  :اهداف اختصاصي 

  رتقاء سطح آگاهي قاليبافان در زمينه بهداشت قالي بافيا -
 بهسازي كارگاههاي قاليبافي داراي متصديان فاقد توان مالي كافي  -
 تشكيل پرونده سالمت براي  قاليبافان    -
 تجهيز كارگاههاي قالي بافي به وسايل و امكانات بهداشتي -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-59-3
 زي شده درصد كارگاههاي بهسا -
  درصد كارگاههاي قاليبافي داراي عامل زيان آور به تفكيك نوع عامل زيان آور -
  درصد كارگاههاي قاليبافي داراي شرايط نامناسب از نظر تأسيسات و تسهيالت بهداشتي  -
   درصد قاليبافان مبتال به  بيماريهاي ناشي از قاليبافي -

ي اين طـرح آمـوزش كـل بهـورزان و كاردانـان بهداشـتي مراكـز                 در راستاي اجرا   : وضعيت فعلي برنامه     -2-1-59-4
روستايي در خصوص بهداشت قالي بافان و بيماريهاي ناشي از قالي بـافي هـر سـاله انجـام شـده و مـصالح سـاختماني ،                           
وسايل و تجهيزات بهداشتي خريداري و در اختيار متصديان كارگاههاي بي بضاعت بـصورت رايگـان قـرار گرفتـه تـا                      

  .به بهداشتي كردن محيط كار خود اقدام نمايندنسبت 
  :نقاط قوت    

 روستايي توسط اكثر بهورزان)  قاليبافي ( تحت پوشش قراردادن كل كارگاههاي خانگي  -
وجود اعتبار براي خريد مصالح ساختماني جهت بهسازي كارگاههاي قاليبافي  و لوازم بهداشتي و تحويل  بـه                  -

 شمول طرح                                                                 طور رايگان به قالي بافان م
   تصويب اجراي طرح بيمه روستايي-
 وجود پزشك دوره ديده طب كار در اكثر مراكز بهداشتي درماني روستايي -
   اي به طور رايگان   انجام  معاينات دوره-اجراي دوره بازآموزي براي بهورزان                                   -

  :نقاط ضعف    
  همكاري ضعيف بعضي از بهورزان و پزشكان در اين زمينه   -
  اي  آگاهي كم بعضي پزشكان مراكزبهداشتي درماني روستايي ازمعاينات دوره اي وضعف آنها درانجام معاينات دوره-

  :فرصتها    
  اي     آموزش قاليبافان هنگام انجام معاينات دوره -      

  :تهديدها   
 .نداقدام نكردن بموقع بعضي متصديان كارگاههاي قاليبافي كه جهت بهسازي كارگاه خود مصالح دريافت  نموده ا -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

   :  معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

   سيليكوزيسش و كنترل طرح كاه:   عنوان برنامه -2-1-60

  : نوع برنامه -2-1-60-1
     منطقه اي  ملي                               
 ملي پايلوت                     منطقه اي پايلوت                                                

  : اهداف برنامه -2-1-60-2

  و حذف بيماري سيليكوزيسيس در محيط كار  كاهش كارگران در معرض تماس با سيل :هدف كلي
  :اهداف اختصاصي 

، كاردانـان و كارشناسـان بهداشـت حرفـه اي شـاغل در كارخانجـات و بهگـران و               صـنايع ارتقاء سـطح آگـاهي مـديران         -
  بهداشتياران در خصوص بيماري سيليكوزيس و راههاي پيشگيري از آن 

  شناسايي كارگاهها و كارخانجات داراي سيليس -       كاربكارگيري روشهاي كنترلي جهت حذف سيليس در محيط  -
   در معرض سيليس و پيگيري در شناسايي بيماري سيليكوزيسانجام معاينات دوره اي كارگران  -

 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-60-3
  درصد كارگاهها و كارخانجات داراي عامل زيان آور سيليس  -
  سيليس در محيط كار گرد و غبار درصد كارگران در معرض استنشاق    -          درصد بروز بيماري سيليكوزيس -

  
كنون اين برنامه به شكل آموزش گروههاي هدف انجـام شـده اسـت امـا در سـال گذشـته                     تا:  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-60-4

ن بـه مراجـع قـانوني جهـت حـذف ،      عالوه بر آموزش با ارسال اخطاريه به مديران صنايع داراي گردو غبار سيليس و ارجاع متخلفي         
   .محصور سازي و جايگزيني اين ماده اقدام شده است

  :نقاط قوت 
  و عقد قرارداد با ايشان براي پذيرش و بررسي  موارد مشكوك به بيماري سيليكوزيس وجود متخصص طب كار در دانشگاه -
كاردانان وكارشناسـان بهداشـت حرفـه اي شـاغل در           طب كار و    باز آموزي   دوره   عمومي در    پزشكان   پزشكان مراكز و     آموزش -

 كارخانجات در خصوص بيماري سيليكوزيس
  سيليكوزيس  وجود اعتبار الزم جهت شناسايي بيماري -

   :نقاط ضعف 
 بطور كامل پزشكان مراكز شهري و روستايي عدم انجام معاينات دوره اي توسط  -
يولوژي براي كارگران در معرض گردو غبـار در بعـضي روسـتاها   مشكل بودن و حتي غير ممكن بودن انجام تست راد          -

  به علت دوري مسافت 
   :فرصتها 

  كار در شهرستانهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب  شركت و متخصص طب كاروجود - 
    :تهديدها 

   عدم تشخيص سريع بيماري توسط پزشكان عمومي دوره ديده طب كار در كارخانجات -
  زينه راههاي كنترل سيليكوزيس و اندازه گيري گرد و غبار سيليس باالبودن ه -
  پايين بودن سطح آگاهي كارگران در معرض سيليس از خطرات اين ماده   -
     پراكندگي كارگاهها و مشكل تحت پوشش قراردادن اغلب مشاغل داراي سيليس مانند نماكاران ساختماني-
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  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم   برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  طرح معاينات رانندگان و كارگران:   عنوان برنامه -2-1-61

  :  برنامه نوع -2-1-61-1
     منطقه اي  ملي                              

               منطقه اي پايلوت  يلوت           ملي پا                                                      

   : اهداف برنامه -2-1-61-2

   ارتقاء سطح سالمت رانندگان و كارگران : هدف كلي
  :ي جزئاهداف 

   توانمندي جسماني ، رواني و نيازهاي محيط كارو كارگران متناسب با بكارگيري رانندگان  -
  ن و كارگرانكاهش ميزان بيماريها و حوادث شغلي رانندگا -
 تشخيص زودرس بيماريهاي ناشي از كار كارگران و رانندگان -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-61-3
  كاهش حوادث رانندگيدرصد  -
  يماريهاي ناشي از كار در رانندگان و كارگران ب بروزدرصد -

   و رانندگان تحت پوشش معاينه درصد كارگران -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-61-4
حاضر معاينات دوره اي كارگران صنوف در مراكز بهداشتي درمـاني شـهري و روسـتايي بـه عمـل مـي آيـد و                         درحال  

  .توسط بخش خصوصي انجام مي شود و كارگران كارخانجات اغلب معاينات دوره اي رانندگان 
  :نقاط قوت 

   ستاييوجود پزشك دوره ديده طب كار در تعدادي مراكز بهداشتي درماني شهري و كل مراكز رو -
  وجود متخصص طب كار در دانشگاه -

  :نقاط ضعف 
   عدم وجود مكاني متمركز جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار -

  :فرصتها 
  آموزش رانندگان و كارگران هنگام مراجعه براي دريافت كارت سالمت -         
 ه اي شاغلين وجود مواد قانون كار جهت ملزم بودن كارفرمايان در انجام معاينات دور -

 همكاري پايانه هاي حمل و نقل در انجام معاينات رانندگان  -

 ن صنوف انجام معاينات دوره اي كارگرادرخواست صدور صالحيت بهداشتي و  -

  وجود شركتهاي خصوصي داراي مجوز خدمات طب كار -
  :تهديدها 

 معاينات دوره اي  نياز به انجام احساسپايين بودن سطح آگاهي اغلب رانندگان و كارگران در -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   بهداشت كشاورزان :  عنوان برنامه -2-1-62

  :  برنامه نوع -2-1-62-1
     منطقه اي  ملي                              

  منطقه اي پايلوت               ملي پايلوت                                                                 

   : اهداف برنامه -2-1-62-2
  كاهش بيماريهاي ناشي ازكار كشاورزان و دامداران : هدف كلي

  :ي اختصاصاهداف 
  تحت پوشش قراردادن واحدهاي كشاورزي و تشكيل پرونده بهداشتي براي آنان -
  اء سطح آگاهي كشاورزان ، بهورزان و پرسنل بهداشتيارتق -
  انجام معاينات دوره اي كشاورزان ، باغداران و دامداران -
  كنترل عوامل زيان آور تهديدكننده سالمت كشاورزان ، باغداران و دامدارانپيگيري در -
 زي  و كشاورامداريها تأسيسات  و تسهيالت بهداشتي مجتمع هاي دبهبود وضعيت پيگيري در  -
 افزايش استفاده از وسايل حفاظت فردي -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-62-3
   واحدهاي كشاورزي و دامداري تحت پوشش بازديددرصد  -
  كشاورزان معاينه شدهدرصد  -               كشاورزان و دامداران تحت پوشش بازديددرصد  -
 رصد عوامل زيان آور كنترل شدهد  -                                          درصدكشاورزان آموزش ديده -

تاكنون اين طرح به شكل اجراي كالسهاي آموزشي بـراي گروههـاي هـدف ، تهيـه و                  :  وضعيت فعلي برنامه     -2-1-62-4
.  گرفته استتحت پوشش قرار  تا حدودي  و واحدهاي كشاورزي و دامداري  توزيع جزوات و مطالب آموزشي اجرا شده

  :نقاط قوت 
  در بخش كشاورزي  خدمات بهداشتي به كشاورزان در يك قالب منسجم با محوريت بهداشت حرفه ايارائه -
   تهيه دستورالعمل فعاليت كميته بهداشت كشاورزي از طرف وزارتخانه -
 آموزش تمامي پزشكان مراكز بهداشتي درماني  -
 آموزش تمامي پرسنل بهداشتي درگير طرح  -
  امه و پيگيري و حمايت از طرف وزارتخانهوجود اعتبار براي اجراي برن -

   :نقاط ضعف 
   كمبود نيروهاي بهداشت حرفه اي جهت بازديد ، پيگيري و نظارت  -
   تعدادي از بهورزان و پزشكان خانواده در زمينه بهداشت حرفه اي همكاري كم -

  تقويت همكاري برون بخشي -    :فرصتها 
   :تهديدها 

  فه اي در جهاد كشاورزي وجود كارشناس بهداشت حرعدم - 
  مشكل تحت پوشش قراردادن واحدهاي كشاورزي به دليل پراكندگي و گستردگي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 ترويج تغذيه با شير مادر:  عنوان برنامه -2-1-63

  : برنامه عنو -2-1-63-1
       ملي پايلوت                                           ملي         

 منطقه اي پايلوت       منطقه اي                       

  : اهداف برنامه -2-1-63-2
  :اهداف كلي 

  باالبردن سطح سالمت كودكان -
  :اهداف اختصاصي 

  ماهگي6ا  درصد تغذيه انحصاري با شير مادر تافزايش -
  سالگي2افزايش درصد تداوم شيردهي تا  -
  افزايش درصد استفاده از شير مادر  -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-63-3
 درصد استفاده از شير مادر -
 درصد تغذيه انحصاري با شير مادر -
   سالگي2درصد تداوم شيردهي تا  -

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-63-4

مام مراكـز بهداشـتي درمـاني و بيمارسـتانهاي دوسـتدار كـودك در حـال اجراسـت و درصـد                      اين برنامه درحال حاضر در ت     
  .است% 98استفاده از شير مادر بيش از 

     :نقاط قوت  
 اعتقاذ مذهبي بسياري از خانواده ها درخصوص شيرمادر -
 ترسي مناسب مادران به مشاوره شيردهي دس-

  :نقاط ضعف 
  سالگي2ص تغذيه انحصاري با شير مادر و تداوم آن تا نبودن نگرش مثبت مادران درخصو -

  :فرصتها 
 همكاري اعضاء هيئت علمي دانشگاه و گروه اطفال در زمينه برگزاري كارگاههاي بازآموزي و آموزشي شير مادر -
 همكاري گروه اطفال و زنان در تشكيل كميته ترويج تغذيه با شير مادر -
ودك درخصوص آمـوزش مـادران تـازه زايمـان كـرده درخـصوص تـرويج تغذيـه بـا                    همكاري بيمارستانهاي دوستدار ك    -

  شيرمادر
  :تهديدها 

 عدم همكاري بعضي از داروخانه ها درخصوص در معرض ديد نبودن شيرمصنوعي ، شيشه و پستانك -
ــان ، اعــصاب و    - درخــصوص توصــيه شيرمــصنوعي طبــق  ... عــدم همكــاري بعــضي از متخصــصين اطفــال ، داخلــي ، زن

 دستورالعمل هاي شير مادر 
   ماهگي6نبودن نگرش مثبت بعضي از متخصصين اطفال درخصوص تغذيه انحصاري با شير مادر تا  -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   بهداشت آب و فاضالب: عنوان برنامه -2-1-64

  :نوع برنامه -2-1-64-1
     منطقه اي  ملي                              

  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

  :  اهداف برنامه -2-1-64-2
  تأمين و حفظ بهداشت و سالمت آب    :اهداف كلي

    :اختصاصي اهداف 
  يولوژي ، فيزيكوشيميايي و كلرزني آب آشاميدنيباكتر كنترل كيفي آب از طريق نظارت بر وضعيت -            
 حفظ و ارتقاء شاخصها   -     

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-64-3
  شهري      درصد مطلوبيت  كلرسنجي مناطق-درصد مطلوبيت نمونه هاي باكتريولوژي آب شهري       -

  درصد مطلوبيت كلرسنجي مناطق روستايي       -نمونه هاي باكتريولوژي آب روستايي     درصد مطلوبيت  -
 .درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند      -       

   : وضعيت فعلي برنامه-2-1-64-4
       %    5/99ي آب با نتيجه مطلوب شهر باكتريولوژي هاي نمونه  -
   %4/89 آب با نتيجه مطلوب روستايي  باكتريولوژيهاي نمونه -
  %9/99.درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند -

  :     اهم اقدامات 
 مورد 1914انجام نمونه برداري آب آشاميدني در سطح شهر و روستا به تعداد  -

   مورد32اميدني در سطح شهر و روستا به تعداد انجام نمونه برداري شيميايي آب آش -
 مورد   37928انجام كلرسنجي ازشبكه هاي آشاميدني شهري و روستايي به تعداد  -

پيگيري موارد نامطلوب نتايج كنترل كيفي آب مناطق شهري و روسـتايي از طريـق شـركتهاي آب و فاضـالب                       -
  المي فرمانداري و بخشداريها و شوراهاي اس–شهري و روستايي 

  .انجام مكاتبات با استانداري اصفهان براي روستاهايي كه دچار كم آبي و يا بي آبي بوده اند -
پيگيري مسئله شـبكه آبرسـاني روسـتاهائيكه تحـت پوشـش سـازمان آبفـار نمـي باشـند از طريـق فرمانـداري و                           -

 ) شوراي سالمت ( استانداري و 

 الزم به فرمانـداري و شـركتهاي آب و فاضـالب شـهري و               ارسال نتايج كنترل كيفي آب بمنظور انجام اقدامات        -
  و استانداري و آبفار اصفهانروستايي

براي روستاهايي كه دچار كم آبي يـا فاقـد آب آشـاميدني سـالم               ) تانكر سيار   ( پيگيري تأمين آب به طور سيار        -
  بوده اند از طريق سازمان آبفار
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و اهميت گندزدايي براي آبداران و كارشناسـان منـاطق          برگزاري كالس آموزش آشنايي با سيستمهاي كلرزني         -
 روستايي 

  ... ويژه كارشماسان بهداشت محيط و حرفه اي وR.O برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با  -
 پيگيري تهيه وسايل و تجهيزات كنترل كيفي آب -

 فراهم نمودن امكانات نمونه برداري باكتريولوژي آب براي پادگانها واماكن نظامي -

  آب انبارها به منظور صدورصالحيت بهداشتي  براي آبگيري يرت بر وضعيت بهداشتنظا -

جلوگيري از تردد تانكرهاي حمل آب آشاميدني فاقد مجوزهاي  بهداشتي و صدور مجوز بهداشـتي تانكرهـاي     -
  مورد تائيد

   : نقاط قوت
 دارا بودن آزمايشگاه اختصاصي آب شناسي        -

  ي قانونيوجود مواد و آئين نامه ها -
    : نقاط ضعف

   عدم اختصاص رديف اعتباري جداگانه                                -          
  عدم وجود تجهيزات الزم و پيشرفته برنامه كنترل كيفي آب -           

  :فرصتها
   و بخشداريها بركتهاي آب و فاضالشفرمانداري ، :  حمايت ساير ارگانها و سازمانها از جمله -           

  ) شوراي سالمت ( و درمان  جلسات كارگروه بهداشت -            
    :تهديدها  

     بروز حوادث غير مترقبه -         
 هاي بهداشتي  استفاده از آبهاي نامطمئن توسط مردم و عدم توجه به توصيه  -         

  ط شركت آبفارعدم تحت پوشش قراردادن تعدادي از شبكه هاي روستايي توس -
  : چالش 

                               كم آبي در فصل تابستان  -       
  استفاده از منابع آبي متفرقه  -     
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1
 و سگهاي ولگردر مبارزه با حشرات و جوندگان نظارت بر ام :عنوان برنامه -2-1-65

  : نوع برنامه -2-1-65-1
     منطقه اي  ملي                              

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

  : اهداف برنامه -2-1-65-2
   جوندگان و حيوانات موذي–هش مشكالت بهداشتي ناشي از وجود بندپايان كا :هدف كلي

  :اهداف اختصاصي 
 ... مسكوني و ل مناز- اماكن عمومي–كنترل حشرات وجوندگان و ناقلين در مراكز تهيه و توزيع  -

 كنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد شيميايي -

 حيط افزايش سطح آگاهي و توانمنديهاي نيروهاي بهداشت م -

 افزايش آگاهي مردم در زمينه مبارزه با حشرات و جوندگان و ناقلين     -

  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-65-3
      توزيع مواد غذايي درصد بهسازي مراكز تهيه و ‐

  رصد بهسازي اماكن عموميد ‐

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-58-4
  %9/90  درصد بهسازي اماكن عمومي  % 5/93 درصد بهسازي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي -

   :اهم اقدامات 
  نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا -
   نظارت بر عملكرد مؤسسات سم پاشي و ضد عفوني اماكن عمومي -
   همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در خصوص سم پاشي و طعمه گذاري در راستاي برنامه كنترل سالك -
  د گندزدا و وسايل سم پاشي مورد نياز پيگيري تأمين سموم و موا -
پيگيري و هماهنگي بازديد و سم پاشي نقاط آلوده و گزارش شده اماكن عمومي كليه خوابگاههاي دانشجويي   -

  ، ادارات و بيمارستانها و مراكز درماني
 1637 تشكيل  كميته هاي اتالف سگ هاي ولگرد در شهرسـتان كاشـان و شـهرهاي تابعـه و پيگيـري اتـالف                         -

  قالده سگ ولگرد 
  صدور مجوز مؤسسات سم پاشي خصوصي -
  همكاري در اجراي برنامه كنترل سالك  -

    :نقاط قوت 
 آشنايي پرسنل بهداشت محيط با روشهاي سم پاشي         -

 تهيه امكانات و تجهيزات مورد نياز سم پاشي   -
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  وجود كميته اتالف شهرستان  -
   :نقاط ضعف 

  سموم به ميزان كافي از اداره كل               عدم تأمين اعتبار خريد -     
     نداشتن برنامه كلي از اداره كل-         

  امكان صدور مجوز شركتهاي خصوصي: فرصت 
  : تهديدها  

       عدم آگاهي مردم از نحوه صحيح استفاده از سموم     -        
  ورود سگهاي ولگرد از شهرهاي تابعه  -           
   :چالش

          تمايل مردم به استفاده از سم بجاي بهسازي -       
  نبود مديريت واحد در امر مبارزه در سطح شهرستان -       
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  تي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عموميكنترل وضعيت بهداش:  عنوان برنامه - 2-1-66

  : نوع برنامه -2-1-66-1
     منطقه اي    ملي                             

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

  :  اهداف برنامه -2-1-66-2
  وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي   ارتقاء: كليهدف

   :اهداف اختصاصي
  زيع مواد غذايي  اماكن عمومي و مراكز تهيه و تو و بهسازي بهبود وضعيت بهداشتي -
  افزايش سطح اگاهي بهداشتي كسبه -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-66-3
  زي و بهداشتياماكن عمومي داراي معيار بهسا -
 مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي  -

 كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-66-4
                                        )%88,5روستايي  ( –) % 91,2 شهري   (اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
  )% 90 روستايي ( -) %93,8شهري (  كز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتيمرا -
                                         )%75روستايي ( - % )2/88شهري ( كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي  -

  :اهم اقدامات 
  حكومتيفعال شدن شعبه ويژه تخلفات بهداشتي در اداره تعزيرات  -
  حمايت تعزيرات آرد و نان در برخورد با نانوائيان متخلف -

  مورد بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و اماكن عمومي39805انجام  -

   :نقاط قوت 
      )       طرح تشديد فعاليتها ( اجراي طرح ضربت -

  حمايت معاونت بهداشتي -
   -:نقاط ضعف 

  نبود كارشناس حقوقي   و  نل رسمي كمبود پرس-كمبود وسيله نقليه 
      : تهديد
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                  انجام بازديدتوسط ساير سازمانها                           -
  وجود فرهنگ و باورهاي غلط بهداشتي      -

  :فرصت 
يع موادغذايي متخلف   در برخورد با مراكز تهيه و توز      ) بازرگاني ، مجمع امور صنفي ، شهرداري        ( ادارات مرتبط    حمايت  

                 و اماكن عمومي 
    :شها چال

                       در طرح تعريض خيابان بودن بعضي از مراكز -
  مداخالت  ساير ارگانها  -
               وجود قانونهاي موازي -
                پرداخت وجه بابت صدور كارت تندرستي و اخذ صالحيت -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان مه برنا-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 بهسازي محيط روستا:  عنوان برنامه -2-1-67

  : نوع برنامه -2-1-67-1
     منطقه اي  ملي                              

 ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                                        

  :  اهداف برنامه -2-1-67-2
ارتقاء سطح بهداشت عمومي و حفظ و حراست سـالمت روسـتاييان مطـابق دسـتورالعملهاي وزارتـي بـا توجـه بـه                        : هدف كلي 

آوري صـحيح    و دفـع صـحيح زبالـه، جمـع    آوري اولويتهاي دسترسي به آب سالم ، بهسازي و احداث توالتهاي بهداشـتي، جمـع   
  فاضالب 

  :اهداف اختصاصي 
              افزايش دسترسي خانوارها به آب آشاميدني سالم -

 افزايش خانوارهاي داراي توالت بهداشتي    -

 نمايند آوري مي افزايش خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع -

 والت داميبهبود وضعيت جمع آوري و دفع بهداشتي فض -
  :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-67-3

  درصد دسترسي خانوارهاي به آب آشاميدني سالم -
  درصد دسترسي خانوارها به شبكه عمومي آب آشاميدني -
  باشند  درصد خانوارهايي كه داراي توالت بهداشتي مي -
  كنند آوري مي درصد خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع -
 كنند آوري مي يي كه فضوالت را به روش بهداشتي جمع درصد خانوارها -

  - : وضعيت فعلي برنامه -2-1-67-4
             %9/99   دسترسي خانوارها به آب آشاميدني سالم -        

                           %1/99خانوارهايي كه به شبكه عمومي آب آشاميدني دسترسي دارند  -
  %2/84باشند     بهداشتي مي خانوارهايي كه داراي توالت -
                                              %96 كنند آوري مي  خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع -
                  %6/65كنند آوري مي  خانوارهايي كه فضوالت دامي را به روش بهداشتي جمع -

   :اهم اقدامات
                     ب روستاييپيگيري و مكاتبه با آب و فاضال -

  )ره ( مشاركت در اجراي تفاهم نامه كميته امداد امام خميني    -
باهمـاهنگي  ... جلب مشاركتهاي مردمي و ساير ارگانها نظير جهاد كشاورزي، محيط زيست، بخـشداري ، منـابع طبيعـي و                     -

 ريها و شوراي اسالمي روستا و سازمان دهيافرمانداري و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي

 مشاركت در اجراي طرح فاضالب روستاي وادقان -
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مشاركت در استفاده بهينه از حمام هاي روسـتايي بمنظـور سـالمت اقـشار آسـيب پـذير جامعـه روسـتايي و جلـوگيري از                            -
 آلودگي هواي روستا

  :نقاط قوت 
  در روستاها كارشناسان بهداشت محيطوجود  -

  هورزان همكاري مطلوب ب      -
   :نقاط ضعف 

  كمبود اعتبارات -
   : هافرصت

             همكاري شركت آب و فاضالب روستايي، فرمانداري و بخشداريها    -

  وجود امكانات مكانيكي در اكثر روستاها      -
   : تهديد
   ركت آب و فاضالب روستايي  عدم واگذاري بعضي  از شبكه آبرساني به ش -

   نامطلوب وضعيت اقتصادي      -
  : هاچالش

                                                        تبديل روستاها به شهرهاي كوچك      -

 افزايش سطح توقعات مردم        - 
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

  : معاونت بهداشتي دانشگاه -2-1

   بهبود وضعيت بهداشتي مراكز بهداشتي درماني ، مطبها و بيمارستانها: نوان برنامه  ع– 68 -2-1

  :  برنامه نوع-2-1-68-1
     منطقه اي  ملي                              

        منطقه اي پايلوت ملي پايلوت                                                                   

  :  اهداف برنامه -2-1-68-2
 مراكز بهداشتي درماني  اهداف تامين بهداشت محيط و سالمت كار در بيمارستانها و -

 :اختصاصياهداف -

   ساماندهي امر گندزدايي و سترون سازي  -
  حفظ و تامين سالمت غذايي -
  كنترل خسارات وآلودگيهاي ناشي از حشرات و جوندگان  -
  ندهاي بيمارستانيكنترل آلودگي هاي ناشي از توليد پسما -

  بهبود وضعيت بهداشت محيطي و ايمني بيمارستان -

  :شاخصهاي عمده برنامه -2-1-68-3
 وضعيت دفع فاضالب     -

       آوري زباله وضعيت جمع    -

  وضعيت رختشويخانه                                     -
         وضعيت آشپزخانه  -

 وضعيت آب مصرفي -

  :                                               ي برنامه وضعيت فعل-2-1-68-4
         %  100      وضعيت دسترسي به آب آشاميدني سالم -

                    % 7/85                آوري زباله           وضعيت جمع       -
            %   6/25                        وضعيت دفع فاضالب       -

     % 100                  وضعيت رختشويخانه                    -
                                                                                         %  80                        وضعيت آشپزخانه                -

 :اهم اقدامات    

                                   مشاركت در ارزشيابي بيمارستانها -
 بازديد مستمر از مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها -

 وني در مراكز بهداشتي درمانيفپيگيري اجراي طرح تفكيك زباله هاي ع -

 تجهيز يك بيمارستان به دستگاه امحاء كننده غير سوز  -

   دوره اي پرسنل بيمارستانهاپيگيري انجام معاينات -
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    اجراي طرح بازديد از مطب ها ، دندانپزشكي ها و آزمايشگاههاي تشخيص طبي-
  : نقاط قوت 

         حضور كارشناسان  بهداشت محيط     -

  وجود وجود برنامه هاي آموزشي     -
  وجود كميته هاي بهداشت وكنترل عفونت -

   : نقاط ضعف 
                           براي برنامهنبود اعتبار مشخص -      
   : هافرصت

  وجود كميته مركزي بهداشت و كنترل عفونت -
  : تهديد 

  وقفي و استيجاري بودن بعضي مراكز        - 
   ها و بعضي بيمارستان بهداشتي درمانيوضعيت نامطلوب ساختماني مراكز -

   :چالش ها 
    بت به بهداشتي            اولويت داشتن برنامه هاي درماني نس -      
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 : معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  برنامه كنترل دخانيات:  عنوان برنامه - 2-1-69

  :  برنامه نوع -2-1-69-1
     منطقه اي  ملي                              

         منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                  

  :  اهداف برنامه -2-1-69-2
   كاهش شيوع مصرف دخانيات در بين زنان و نوجوانان و كاهش مواجهه با دود تحميلي :هدف كلي

  :هداف اختصاصي ا
قليان ، سيگار   ( در خصوص مضرات مصرف دخانيات      ) و نوجوانان   زنان  ( ارتقاء آگاهي گروههاي هدف      -

  )و استنشاق تحميلي دود سيگار 
 هماهنگي با ارگانهاي مربوطه در خصوص اجراي قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي -

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-69-3
       درصد زنان آموزش ديده                -

  وانان آموزش ديده درصد نوج -
 صد ترك كنندگان سيگار       در -

 .درصد اماكن عمومي كه ممنوعيت عرضه و مصرف دخانيات در آنها اجباري ميشود-

 درصد كاهش فروش سيگار در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-69-4
  : اهم اقدامات 

  نيات در خطبه هاي نماز جمعه سخنراني امام جمعه در هفته بدون دخا  -
   توزيع پوستر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و كارگاهها  -
برگزاري جلسات آموزشي جهت كسبه ، رابطين بهداشـتي و كـارگران كارخانجـات و پرسـنل بهداشـتي                     -

  درماني 
  اطالع رساني عمومي از طريق بيلبرد ميادين شهر -
   شهرياز كليه سفره خانه ها و چايخانه ها) قليان ( ات جمع آوري ادوات استعمال دخاني -
  و پيگيري اجرايي شدن مصوبات آن  كميته شهرستاني كنترل دخانيات برگزاري -
  )شوراي سالمت شهرستان ( مطرح نمودن موضوع در كميته كارگروه بهداشت و درمان  -
  تهيه فيلم دخانيات و مضرات قليان -
  واد دخاني در اداراتابالغ دستورالعمل ممنوعيت مصرف م -
   خواروبار فروشان%10صدور مجوز عامليت فروش مواد دخاني جهت  -
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  جمع آوري سيگار و ساير مواد دخاني از مراكز فاقد عامليت فروش -
  : نقاط قوت 

   در مورد ممنوعيت فروش و مصرف سيگار در اماكن عمومي و مراكز تهيه وتوزيع 13وجود قانون ماده  -
 معاونت بهداشتي از برنامه هاي كنترل دخانيات و رئيس دانشگاه حمايت  -

  وجود قانون جامع كنترل دخانيات -
  :نقاط ضعف 

  ناقص بودن برنامه هاي پژوهشي   -
  :   فرصتها

 همكاري رهبران سياسي مذهبي در اجراي برنامه          -

                                          در سطح شهرستان شوراي سالمتتشكيل جلسات كارگروه   -

 تشكيل كميته كنترل دخانيات -

 حمايت دادگستري ، تعزيرات و نيروي انتظامي جهت اجراي برنامه             -

همكاري ادارات مرتبط در خصوص جلـوگيري از عرضـه سـيگار در فروشـگاههايي كـه عامليـت فـروش              -
  ندارند

  :  تهديدها 
   غذايي واماكن عمومي فروش و عرضه سيگار در اكثر مراكز تهيه وتوزيع مواد  -

  :چالش 
  وجود معضل بيكاري در بين جوانان جوياي كار -
  وجود فقر فرهنگي و اقتصادي در حاشيه نشينان شهر       -
 ورود انواع سيگارهاي خارجي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 BDNشهر سالم  روستاي سالم با عملكرد :  عنوان برنامه - 2-1-70

  :نوع برنامه  -2-1-70-1
     منطقه اي  ملي                              

      منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                                  
  :اهداف برنامه -2-1-70-2
   بهبود وضعيت بهداشت محيط و ارتقاء سالمت  : كليهدف  

      :اهداف اختصاصي 
  تعيين و بررسي مشكالت بهداشتي مناطق مختلف شهري با توجه به بافت آن    -      
 تعيين راهكارهاي اساسي رفع معضالت بهداشتي  -     

 كن عموميارتقاء شاخصهاي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي واما   -    

  ها در برنامه هاي بهداشتيNGOافزايش مشاركت مردمي و   -     

 افزايش سطح آگاهي بهداشتي افراد جامعه     -     

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-70-3
     مراكز تهيه و توزيع داراي معيار بهسازي و بهداشتي -

 اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -

     و اماكن داراي كارت تندرستيشاغلين مراكز -

 پوشش آب آشاميدني سالم -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-70-4
                                      %) 84(روستايي % ) 1/90(  شهري اماكن عمومي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
  % )2/86(روستايي % ) 9/91 (  شهريمراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي -
  % ) 7/73(و روستايي % ) 6/86( شهري كاركنان مراكز داراي كارت تندرستي  -
  %9/99پوشش آب آشاميدني سالم  -

   : اهم اقدامات
 انجام هماهنگي هاي درون واحدي و استفاده از نقطه نظرات كارشناس مسؤول واحد -

 سـازمانهاي ذيـربط توسـط سـازمان رفـاهي تفريحـي و فرمانـداري                كيل جلسه توجيهي براي  مسؤولين كليه ادارات و        تش -
 محترم 

به منظور آشنايي بيشتر مسؤولين كليات برنامه توانمند سازي جوامع محلـي بـا بهـره گيـري از رويكـرد نيازهـاي اساسـي                          -
  .تكثير و در اختيار ادارات و سازمانهاي ذيربط قرار داده شد  BDNتوسعه 

  : نقاط قوت 
    )        شوراي سالمت ( كارگروه بهداشت ، درمان كميته وجود  -

 وجود دبيرخانه شهرسالم   - 
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 تحت پوشش بودن كليه مراكز تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن عمومي -

  وجود كارشناس و كاردان بهداشت محيط در كليه مناطق شهر و روستا -
  :نقاط ضعف 

  بالتكليف بودن مديريت برنامه       -

            ارچوب مشخص برنامه نبود چ   -
  عدم حمايت قاطع مسؤولين    -

  :   فرصتها
              )فرمانداري ، شهرداري ، امام جمعه، آموزش و پرورش  ( همكاري رهبران سياسي مذهبي در اجراي برنامه -
                ها     NGO همكاري      -

  توريستي بودن شهر     -
  :  تهديدها 

         تصادي نامناسبوضعيت اق -

     وجود فرهنگ و عادات غلط و سنتي    -
  نبود دستورالعمل مشخص اجرايي    -

  :چالش 
                         مهاجرپذيربودن شهر -

 عدم سياست گذاري سازمانها براساس اولويتهاي بهداشتي     -
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  درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

  مساجد و اماكن متبركهبهداشت محيط :  عنوان برنامه - 2-1-71
 
  :  برنامه نوع - 2-1-71-1

     منطقه اي  ملي                              
     منطقه اي پايلوت         ملي پايلوت                                                             

  مساجد ، حسينيه ها ، تكايا و ساير اماكن متبركهمحيط بهداشت وضعيت ارتقاء حفظ و  :اهداف برنامه -2-1-71-2
 :اهداف اختصاصي 

 بهبود وضعيت بهداشتي مساجد  -

 نمازگزاران مساجد و اماكن متبركهاطالعات بهداشتي افزايش آگاهي و  -

   :امه   شاخصهاي عمده برن-2-1-71-3
                         مساجد و اماكن داراي آبدارخانه بهداشتي -

 مساجد و اماكن داراي توالت بهداشتي -

        مساجد و اماكن داراي دستشويي و وضوخانه بهداشتي -

 مساجد و اماكن داراي سيستم ايمني  -

 مساجد و اماكن داراي سيستم بهداشتي فاضالب -

   :امه   وضعيت فعلي برن-2-1-71-4
                       %6/74مساجد و اماكن داراي آبدارخانه بهداشتي         -
             %2/89لت بهداشتي             مساجد و اماكن داراي توا -

            %4/89 مساجد و اماكن داراي دستشويي و وضوخانه بهداشتي -

                     %6/36مساجد و اماكن داراي سيستم ايمني                  -

           %2/90ب   مساجد و اماكن داراي سيستم بهداشتي فاضال -

  : اهم اقدامات 
        برگزاري جلسه گردهمايي هيأتهاي مذهبي -

                       آموزش خادمين و مبلغين مساجد -

  ممانعت از ذبح دام در معابر وانظار عمومي در مناسبتها  -
 سـرويس  171جهـت بهـسازي يـا احـداث      متـر مربـع كاشـي و سـراميك            1527 سنگ توالـت و       سره 118تحويل -

  مسجد و حسينيه25بهداشتي به 

 عـدد    130سرويسهاي بهداشتي امـاكن عمـومي و تحويـل           مورد   26ادامه اجراي طرح لوله كشي مايع صابون در           -
  متر لوله 60 عدد مخزن مايع صابون و 13 و تحويل شير صابون مايع

 سه جلسه) شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد(شكيل كميته شبنم ت -
   : نقاط قوت 

              برنامه حمايتي اداره كلوجود -
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           مساجد و اماكن  متبركهتحت پوشش بودن كليه     -
  تشكيل كميته شبنم   -

  - :نقاط ضعف 
      رديف اعتباري ويژه برنامه  نبود   -
  ي آموزشيكمبود برنامه ها - 

    :   فرصتها
                      حمايت شوراي شهر و فرماندارو امام جمعه  -  
  وجود خيرين براي تأمين مخارج بهسازي مساجد       -
       رسيدگي به امور مساجدسازمان تبليغات اسالمي وهمكاري  -

  :  تهديدها 
                        ساختمانهاي قديمي و غيرقابل گسترش -
 عداد زياد هيئت هاي مذهبي ت-



   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان88 و برنامه هاي اجرايي سا ل 87                 گزارش عملكرد سال 

   هيئت امناء26جلسه شماره 
 

 264

  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1
  مداخالت بهداشتي در باليا:  عنوان برنامه - 2-1-72

   :نوع برنامه – 2-1-72-1
   اي   منطقه  ملي                              

         منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                
  :  اهداف برنامه -2-1-72-2

  پرسنل بهداشت محيطي در هنگام بروز بالياافزايش ميزان آگاهي  -
 افزايش آگاهي و مهارت پرسنل بهداشت محيطي در خصوص باليا -

 نابع فيزيكي مورد نيازبهبود وضعيت م -

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-72-3
                             برگزاري دوره هاي آموزشي -

 برگزاري تمرينهاي مهارتي -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-72-4
 تالش همه جانبه حوزه معاونت جهت تهيه برنامه استراتژي و عملياتي و تالش جهت تأمين اعتبار الزم -

  
  : اهم اقدامات 

  پيگيري جهت تهيه تجهيزات مورد نياز در شرايط بحران  -
   برگزاري جلسات درون بخشي كميته تخصصي بهداشت درمان درحوادث غير مترقبه -
   تهيه بانك اطالعاتي پرسنل در حوادث غير مترقبه -
   تدوين برنامه عملياتي مداخالت بهداشتي در باليا در حوزه معاونت  -
  مه هاي آموزشي تخصصي پرسنل واحدهاي درگير در باليا انجام برنا -
   شركت در كميته حوادث غير مترقبه دانشگاه  -
   تهيه گاهنامه حوادث و باليا و توزيع آن در كليه ادارات ، ارگانها و مراكز بهداشتي درماني  -
  86 پيگيري وصول اعتبارات سيل  -
   تهيه و تكميل چك ليست ارزيابي آسيب پذيري  -
   مقاله به همايش حوادث كرمان 5 ارسال  تهيه و -
  ) همايش فرهنك سازي پدافند غيرعامل  ( TOTشركت در كارگاه  -
   پيگيري برنامه خشكسالي  -
   برنامه نويسي و اجراي مانور ميداني بهداشت محيط در شرايط اضطرار  -
   مشاركت در برنامه كميته حوادث غير مترقبه بيمارستان شهيد بهشتي  -
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  : نقاط قوت 
 وجود كارشناسان مجرب                   -
 جود بسته هاي آموزشي مناسبو -
                       حمايت معاون بهداشتي -
         داشتن برنامه عملياتي       -
  آمادگي داوطلبانه پرسنل - 

  :نقاط ضعف 
                      رديف اعتباري جهت برنامهنبود   -
  موردنياز امكانات و تجهيزات كمبود -
 نداشتن كارشناس اختصاصي برنامه                -
  نداشتن انبار اختصاصي -

  :  فرصتها 
      كارگروه تخصصي بهداشت و درمان و حوادث وجود كميتة  -
 ستاد فوريتهاي سالمت محيط -
 امكان مديريت برنامه باليا به علت موقعيت شهرستان -

  : تهديدها  
                ون سالمتعدم تخصيص رديف اعتباري در معا -
 ارتباط ضعيف معاونتهاي دانشگاه -
                   هماهنگي بين بخشيضعف -
 نبود مديريت در تنظيم برنامه عملياتي دانشگاه و شهرستان هاي تابعه  -
  عدم اطالع از اقدامات انجام شده توسط ارگانها   -
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  بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات   برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بهداشت مواد زائد جامد:  عنوان برنامه - 2-1-73

  : برنامه نوع  – 2-1-73-1
     منطقه اي  ملي                              

 قه اي پايلوتملي پايلوت                        منط                                               

  :  اهداف برنامه -2-1-73-2
  ارتقاء كيفي وضعيت جمع آوري ، نگهداري و دفع نهايي مواد زائد جامد    - : هدف كلي

   : صياصتخااهداف 
  افزايش تعداد روستاهاي واجد طرح جمع آوري زباله -
 اجراي دقيق طرح تفكيك زباله هاي مراكز بهداشتي درماني -

 دفنزباله در سايت بهبود وضعيت شرايط دفع  -
   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-73-3

 .درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند  -

 .  درصد روستاهايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند -

   .ي نماينددرصد بيمارستانهايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع م -

   :وضعيت فعلي برنامه  - 4 – 73 – 1 -2
  %5/91.درصد خانوارهاي روستايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند -

 %79.  درصد روستاهايي كه زباله را بروش بهداشتي جمع آوري و دفع مي نمايند -

  %7/85 .ع آوري و دفع مي نمايند        درصد بيمارستانهايي كه زباله را بروش بهداشتي جم-

 . نظارت بر جمع آوري و حمل و نقل و دفع توسط كارشناسان بهداشت محيط انجام مي شود -

 . پيگيري ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني در حال پيگيري است -

  : اهم اقدامات 
  پيگيري موضوع دفع صحيح پسماندها در سايت دفن زباله -
  ) شوراي سالمت ( روه بهداشت و درمان  طرح موضوع زباله در كارگ-
   شركت در جلسات كار گروه پسماندها-
   پيگيري تجهيز يك بيمارستان به دستگاه غير سوز زباله-
   نظارت برجمع آوري جداگانه زباله مراكز بهداشتي درماني -
   پيگيري زمين هاي باير تبديل شده به محل تخليه زباله-
  هاي مديريت پسماندهاي روستايي پيگيري تدوين و اجراي طرح -

  : نقاط قوت 
 عضويت كادر بهداشتي در شوراي اسالمي روستا -
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  وجود كارشناسان مجرب در زمينه همكاري در تدوين طرح زباله  -
  :نقاط ضعف 

 نبود مسؤول مشخص -

 نداشتن اطالعات و آمار دقيق خدمات مرتبط با مواد زائد -
  : فرصتها
               )راي سالمت شو( وجود كارگروه بهداشت درمان  -

 ا                       وجود شوراي اسالمي شهر و روست      -

                                     وجود هيئت علمي دانشكده بهداشت -

   وجود كميته كارگروه مديريت پسماندها - 
  : هديدها  ت

                               نبود مديريت مواد زائد جامد -           
   نبود هماهنگي بين سازمانهاي دخيل در مديريت پسماندها-        
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بهداشت پرتوها:  عنوان برنامه - 2-1-74

  : برنامه نوع  – 2-1-74-1
     منطقه اي  ملي                              

    منطقه اي پايلوت  ملي پايلوت                                                                    

  :  اهداف برنامه -2-1-74-2
  بهبود وضعيت بهداشت محيطي مراكز راديولوژي -
 اديولوژيكاهش پرتوگيري شاغلين و مراجعين در مراكز ر  -

   :  شاخصهاي عمده برنامه -2-1-74-3
 حفاظتي مطلوبشرايط درصد مراكز پرتوپزشكي داراي  -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-74-4
 %81,8 حفاظتي مطلوبشرايط درصد مراكز پرتوپزشكي داراي  -

 .برنامه توسط كارشناس بهداشت پرتوهاي حوزه معاونت پيگيري مي شود -

 .از مراكز فوق بازديد بعمل مي آيدهر شش ماه يك نوبت  -

  : هم اقدامات ا
  بازديد از كليه مراكز راديولوژي و تكميل فرم هاي مربوطه -
   پيگيري انجام معاينات دوره اي پرتوكاران كليه مراكز راديولوژي -
   پرداخت فوق العاده كار با اشعه8 تشكيل كميسيون ماده  -
  مپيوتري  ثبت اطالعات مراكز راديولوژي در برنامه كا -
   دزيمتري از كليه مراكز راديولوژي  -
   بازديد و تحت پوشش قرار دادن راديولوژي دندانپزشكي ها  -

  : نقاط قوت 
 وجود لوازم پايش حفاظتي        -   امكان بازرسي مستمر طبق برنامه           -تحت پوشش بودن مراكز        -

  :نقاط ضعف 
 نبود سابقه پايش برنامه در سالهاي قبل  -          وسائل كنترل كيفي نبود  -

  : فرصتها
      حمايت معاونت بهداشتي      -                              محدود مراكز راديولوژي تعداد  -

   دانشگاه  8عضويت در كميسيون ماده  -
  : هديدها  ت

   8يسيون ماده فعال نبودن كم-                  كمبود مسؤول فني در مراكز راديولوژي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 بهداشت مواد غذايي:  عنوان برنامه - 2-1-75

  : برنامه نوع  – 2-1-75-1
     منطقه اي  ملي                              

 ملي پايلوت                        منطقه اي پايلوت                                                
  :  اهداف برنامه -2-1-75-2

  ارتقاء سطح سالمت جامعه از طريق كنترل وضعيت بهداشت مواد غذايي در سطح توزيع و عرضه -
   :اختصاصياهداف 

امات نظارتي بر كيفيت مواد غذايي در سطح توزيـع   و تقويت اقدافزايش نظارت بر مراحل توليد و توزيع مواد غذايي     -
  و عرضه

 وضعيت بهداشت فردي كاركنانارتقاء  -
  وضعيت بهداشت عمومي محل ارتقاء -
 ارتقاء آگاهي پرسنل بهداشتي در زمينه بهداشت مواد غذايي -
 ارتقاء آگاهي متصديان در زمينه بهداشت مواد غذايي -
  و مضرات استفاده از مواد غذايي غير بهداشتيت مواد غذاييارتقاء آگاهي عموم جامعه در زمينه بهداش -
 در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي حساسHACCPاجراي برنامه يا طرح  -

    :  شاخصهاي عمده برنامه-2-1-75-3
        درصد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهداشتي  -
 عتبر درصد كاركنان داراي كارت تندرستي م     -
                                        نمونه هاي مواد غذايي با نتيجه مطلوب  -
   درصد نمونه هاي نان فاقد جوش شيرين     -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-75-4
 %2/86 روستايي%  9/91 درصد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي داراي معيار بهداشتي شهري  -
 %7/73روستايي %  6/86 راي كارت تندرستي معتبر شهري    درصد كاركنان دا -
 %3/76 روستايي % 7/73مواد غذايي با نتيجه مطلوب شهري     نمونه هاي  -
  %1/7    درصد نمونه هاي نان فاقد جوش شيرين -

  :اهم اقدامات 
  مواد غذايي حساس   مورد 988تنظيم و اجراي برنامه نمونه برداري از  -
   گواهي به آموزش ديدگان 194شگاه بهداشت عمومي ويژه اصناف و ارائه  راه اندازي آموز-
  صالح مورد متخلفين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي به دادگاه 228معرفي  -
 نفرمتـصدي نـانوايي جهـت قطـع سـهميه آرد بـه              82  مورد نان به منظور تعيين جوش شـيرين و معرفـي              502 نمونه برداري    -

  تعزيرات آرد و نان 
   مورد 189 كنترل شير توزيعي مدارس و مهدكودكها ونمونه برداري از آن به تعداد -
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 تن نمكهاي تصفيه نشده و فاقد يد در مراكز تهيه وتوزيع مـواد              3830 نظارت بر عرضه نمكهاي توزيعي ومصرفي وتوقيف         -
  ...غذايي بويژه نانوائي ها خواربارفروشي ها ورستورانها و 

  موزشي بيماريهاي منتقله از آب و غذا جهت كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط  برگزاري كارگاه آ-
   جلب همكاري سازمان بازرگاني مبني بر جايگزين نمودن روغنهاي مايع به جاي روغنهاي جامد هنگام توزيع كاالبرگ-
  نشگاهها وبيمارستانها ابالغيه دستورالعمل ممنوعيت توزيع نوشابه در سلف سرويس هاي  سازمانهاي دولتي ودا-
  ...  تشكيل جلسات متعدد با متصديان كارخانجات يخ سازي بمنظور رعايت اصول كلرزني آب ،بسته بندي و-
  .... جمع آوري منقل هاي زغالي و جايگزين نمودن منقل هاي گازي در كبابي ها و رستورانها و پيگيري  -
  قبيل رنگهاو اسانسها از مجاز مواد افزودني غير عدم استفاده از ستني فله اي وجلوگيري از عرضه ب  نظارت بر بستني سازي سنتي و-
   كنترل اقالم خوراكي ، آشاميدني اعم از توليد داخلي و وارداتي از نظر مجوزهاي الزم و تاريخ توليد و انقضاء-
   تهيه برنامه نرم افزاري جهت ثبت نمونه هاي مواد غذايي -
  رم هاي آماري و غير آماري جهت كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط  برگزاري دوره آموزشي ف-
برگزاري دوره آموزشي بهداشت گوشت وبيماريهاي مشترك بين انسان ودام جهت كاردانان وكارشناسـان بهداشـتمحيط                 -

                                           ومبارزه با بيماريها وتكنسين هاي مبارزه بابيماريها                                           
   برگزاري دوره آموزشي كاربرذ رنگها واسانسها درمواد غذايي جهت كاردانان وكارشناسان بهداشت محيط  وتغذيه-
   برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذايي در سطح شهر-
  ات  ابالغيه دستورالعمل استفاده از ظروف يكبار مصرف گياهي درادار-
   نانواييها و انجام طرح ضربتي و بازديد از كبابي و جگركي ها -
   همكاري در برگزاري سمينار بهداشت نان در شهرستان كاشان -

  : نقاط قوت 
 )     طرح تشديد فعاليتها ( اجراي طرح ضربت  -
      كنترل كيفي مواد غذايي عرضه شده-

  :نقاط ضعف 
                             كمبود وسيله نقليه و امكانات -
 نبود آزمايشگاه اختصاصي كنترل كيفي مواد غذايي    -
 كمبود وسايل نمونه برداري جهت نمونه برداري مواد غذايي   -
  عدم وجود برنامه نرم افزاري براي ثبت آمار و نتايج نمونه برداري  -
  : فرصتها
 راه اندازي شوراي حل اختالف ويژه تخلفات بهداشتي -
  وانجام بازديدهاي مشترك شعبه ويژه تخلفات بهداشتي در تعزيرات حكومتيراه اندازي -
  حمايت تعزيرات آرد و نان در برخورد با نانوائيهاي متخلف -

  : هديدها  ت
      نبود آزمايشگاه رفرانس كنترل كيفي مواد غذايي -
 كمبود نيروي پرسنلي در آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي     -

       كليه آزمايشات كنترل كيفي و سم شناسي روي مواد غذاييعدم انجام -
  عدم حمايت مراجع قضايي در برخورد با نمونه هاي غير قابل مصرف -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :معاونت بهداشتي دانشگاه   -2-1

 يط مدارسبهداشت مح:  عنوان برنامه - 2-1-76

  : برنامه نوع  – 2-1-76-1
     منطقه اي  ملي                              

           منطقه اي پايلوت ملي پايلوت                                                             

  :  اهداف برنامه -2-1-76-2
            ارتقاء وضعيت بهداشت محيطي مدارس                    -

  :اهداف جزئي 
  و مراكز آموزشيبهبود وضعيت بهداشتي مدارس -

  ومراكز آموزشيبهبود وضعيت حفاظت و ايمني مدارس -

  و مركز آموزشيمدارس ) شير (  وضعيت بوفه ها و تغذيه رايگان  بهبود -
 يين و مديران مراكز آموزشافزايش آگاهي دانش آموزان و والد -

   :ه برنامه   شاخصهاي عمد-2-1-76-3
 درصد مدارس داراي آبخوري بهداشتي   -

 درصد مدارس داراي دستشويي بهداشتي  -

  درصد مدارس داراي توالت بهداشتي  -

 درصد مدارس داراي بوفه بهداشتي  -

 درصد مدارس داراي كالس بهداشتي  -

  درصد مدارس داراي آب آشاميدني بهداشتي  -

  درصد مدارس داراي ايمني و حفاظت مطلوب   -

 درصد مدارس داراي سيستم دفع فاضالب بهداشتي   -

  درصد مدارسي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري مي نمايند   -

  درصد نمونه هاي شير مطلوب مدارس   -

   :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-76-4
 %7/89روستايي %   4/91  درصد مدارس داراي آبخوري بهداشتي شهري  -

 %5/98 روستايي  %8/92 بهداشتي شهري  درصد مدارس داراي دستشويي -

  %4/97 روستايي %87درصد مدارس داراي توالت بهداشتي شهري  -

 %8/41  درصد مدارس داراي بوفه بهداشتي  -

 %5/92 روستايي % 82 درصد مدارس داراي كالس مطلوب شهري  -

 %100روستايي %  100 درصد مدارس داراي آب آشاميدني سالم شهري  -
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 %64روستايي %   1/87ي ايمني و حفاظت مطلوب شهري  درصد مدارس دارا -

 %75 روستايي % 4/95 درصد مدارس داراي سيستم دفع فاضالب بهداشتي شهري  -

 %78 روستايي % 1/99درصد مدارسي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري مي نمايند شهري  -

  %100 روستايي % 3/95درصد نمونه هاي شير مطلوب مدارس شهري  -
  : اقدامات  اهم

  بازديد و نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس و تكميل چك ليست مربوطه -
 صدور كارت تندرستي جهت مستخدمين و متصديان بوفه مدارس -

   مورد 189ونمونه برداري از آن به تعداد نظارت بر وضعيت توزيع شير و تغذيه رايگان مدارس  -
 ليه معلمان ، مديران و مستخدمين و مربيان بهداشت مدارس جهت ك آموزشي بهداشت محيط جلسهبرگزاري  -

 تهيه جزوه آموزشي بهداشت محيط مدارس جهت كليه معلمان ، مديران و مستخدمين و مربيان بهداشت -

 كالس آموزشي جهت دانش آموزان مدارس 205 برگزاري  -

آبخوري مدارس  عدد سنگ توالت جهت بهسازي سرويس هاي بهداشتي و          20 متر مربع كاشي و      190تحويل   -
  بويژه در مناطق روستايي

  : نقاط قوت 
 وجود برنامه حمايتي از اداره كل  -

 تحت پوشش بودن كليه مدارس و مراكز آموزشي -

  وجود كاردان يا كارشناس بهداشت محيطي در اكثر مراكز بهداشتي درماني -
  :نقاط ضعف 

                              نبود رديف اعتباري ويژه برنامه  -

  مبود برنامه هاي آموزشيك -
  : فرصتها
 حمايت فرمانداري از برنامه هاي بهداشتي  -

  در اجراي برنامه هاي بهداشتي و  بهزيستيهمكاري اداره آموزش و پرورش -

 عضويت در كميته شير مدارس -
  : هديدها ت

 استفاده از ساختمانهاي قديمي جهت مراكز آموزشي  -

  وزشياستيجاري بودن بعضي از مراكز آم -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
 

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

    سال12پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان ودندان كودكان زير :  عنوان برنامه -2-1-77

  :  مجري برنامه -2-1-77-1
   منطقه اي         ملي                                                                     

  منطقه اي پايلوت                ملي پايلوت                                                    

    : اهداف برنامه -2-1-77-2
   : هدف كلي

  سال 12كاهش بيماريهاي دهان ودندان كودكان زير  -
  :ف اختصاصي اهدا

   سال 12قاء سالمت دهان ودندان كودكان زير  ارت-
   پيشگيري از پوسيدگي دندان -
   جلوگيري از اختالل در رشد فكين-
   پيشگيري از سوء تغذيه به دليل زود از دست رفتن دندانهاي شيري-
  6 پيشگيري از زود از دست رفتن  وتخريب دندان شماره -
  طول عمر دندان كاهش درمانهاي پر هزينه و طوالني و افزايش -

  سال12 دركودكان زير DMFT كاهش -

    DMFTتغيير اجزاء   : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-77-3

  . : وضعيت فعلي برنامه -2-1-77-4
  : قوت نقاط 

 همكاري مناسب درون بخشي وبرون بخشي  -

 و پيگيـري درمـان       فلورايـد  مـواد و تجهيـزات ترميمـي          –تأمين به موقع مواد مورد نياز فيـشور سـيالنت             -
  سال 12بيماريهاي دهان ودندان كودكان زير 

 استفاده از دندانپزشكان عالقمند و مجرب در اجراي طرح مذكور -

  همكاري مربيان بهداشت مدارس در ارجاع به موقع و صحيح دانش آموزان به مراكز بهداشتي درماني -
  

   عدم امكان اجراي اين طرح در همه مراكز-  : نقاط ضعف 
 6  حفظ و نگهداري دندانهاي شيري و دائمي به ويژه دندان شماره -      :صتها فر

  :تهديدات 
  كمبود اعتبارات مالي بهداشت دهان ودندان  -
 كمبود نيروي انساني دندانپزشك ، نيروي حد واسط و دستيار -

             پايين بودن سطح آگاهي والدين كودكان   -        
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  يي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرا  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

 )روحانيون (توسعه برنامه هاي آموزشي محيطهاي حمايت كننده سالمت:  عنوان برنامه-2-1-78

  : نوع برنامه -2-1-78-1
  منطقه اي                              ملي 

  منطقه اي پايلوت           ملي پايلوت                                                         

  :  اهداف برنامه -2-1-78-2
  :اهداف برنامه 

 افزايش آگاهي و تغيير نگرش روحانيون ،طالب و ائمه جماعات مساجد در زمينه سالمت -

 افزايش آگاهي و تغيير نگرش نمازگزاران مساجد در زمينه سالمت  -
 

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-78-3
  درصد آگاهي و نگرش روحانيون ،طالب و ائمه جماعات در زمينه سالمت   -

 درصد آگاهي و نگرش نمازگزاران در زمينه سالمت -
  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-78-4
  تهيه بسته هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي سالمت شهرستان-

  
  وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه عل  برنامه-2

  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه-2-1

 )تربيت مربيان بسيجي (توسعه برنامه هاي آموزشي محيطهاي حمايت كننده سالمت : عنوان برنامه-2-1-79

  : نوع برنامه -2-1-79-1
  منطقه اي                              ملي 

  منطقه اي پايلوت      ملي پايلوت                                                              

  :  اهداف برنامه -2-1-79-2
  :اهداف برنامه 

 بسيجيان در زمينه سالمتو تغيير نگرش تربيت مربيان بسيجي و افزايش آگاهي  -

 افزايش آگاهي و تغيير نگرش خانواده بسيجيان در زمينه سالمت  -
 

  :هاي عمده برنامه  شاخص-2-1-79-3
 درصد آگاهي ونگرش  بسيجيان  و خانواده ايشان در زمينه سالمت   -

 
  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-79-4
  تهيه بسته هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي سالمت شهرستان-
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  دانشگاه   معاونت بهداشتي-2-1

   در مدارسHSEپياده كردن سيستم :   عنوان برنامه -2-1-80
  :  برنامه نوع -2-1-80-1

   اي      منطقه                               ملي                                                          
 منطقه اي پايلوت   ملي پايلوت                                                                                           

   : اهداف برنامه -2-1-80-2

حركت به سوي توسعه پايدارو افزايش بهره وري و حفظ و ارتقاء سالمت دانش آموزان وكاركنـان مـدارس و حفـظ       :هدف كلي 
   محيط زيست در كليه ابعاد مديريت مدارس  

   :اختصاصياهداف 
  ادساختارهاي الزم جهت استقرارو نگهداري سيتم مديريت سالمت در مدرسه نظيركميته راهبري ايج -
  كشف و شناسايي ، اندازه گيري ، ارزشيابي و اقدام جهت كنترل كليه عوامل زيان آور سالمتي و ايمني در مدارس -
  جهت اخذرتبه هاي باالتر      تالش جهت تبديل مدرسه به يك مدرسه سرآمدو مدرسه سبز از طريق تالش در-

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-80-3
  شاخصهاي بهداشتي و ايمني در مدارس درصد  -
 .دانش آموزان و معلميني كه درحين كارداراي وضعيت بدني نامناسبند     درصد -

  :  وضعيت فعلي برنامه -2-1-80-4
 نماينـدگان اداره آمـوزش و پـرورش و واحـدهاي            درراستاي اجراي اين طرح تاكنون فقط جلسات هماهنگي بـا حـضور           

  .تشكيل شده است) مدارس ، محيط و حرفه اي( بهداشتي مربوطه 
  :نقاط قوت 

 در مدارس عوامل زيان آور اندازه گيريوجود كارشناسان بهداشت حرفه اي جهت  -
 در واحد بهداشت حرفه اي ....) نورسنج و( وجود دستگاههاي اندازه گيري  -
  ي درون بخشيتقويت همكار -

  :نقاط ضعف 
 هماهنگي واحدها جهت انجام بازديد گروهيعدم  -
  كمبودپرسنل جهت بازديد و پيگيري به موقع از مدارس  -

  :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي -

   :تهديدها 
   جديد بودن برنامه -    

  وزارت متبوع آن اداره عدم ارسال دستورالعمل اجرايي براي اداره آموزش و پرورش شهرستان از طرف -    
 عدم وجود كارشناس بهداشت حرفه اي در آموزش و پرورش جهت نظارت و پيگيري رفع نـواقص بهداشـت حرفـه اي و                        -  

  ايمني در مدارس
    عدم وجود پشتوانه قانوني جهت اجراي برنامه-         
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  انهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاش  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 بزرگداشت روز جهاني بهداشت حرفه اي :   عنوان برنامه -2-1-81

  : نوع برنامه -2-1-81-1
  منطقه اي                          ملي      

                                                                 وتمنطقه اي پايل       ملي پايلوت                                                             

  : اهداف برنامه -2-1-81-2
  :         هدف كلي

 ارتقاء فرهنگ بهداشت حرفه اي و ايمني در جامعه -
 :ف اختصاصي اهد        ا

 بررسي مشكالت سالمت در شاغلين جهت ارائه راهكار -

 نه تقدير از مديران و كارشناسان نمو -

 ارائه برنامه ها و عملكرد واحد بهداشت حرفه اي  -

 تقويت بخش خصوصي جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار -

 تقويت همكاري برون بخشي در ارتقاء سالمت جامعه  -

  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-81-3
 درصد كارفرمايان و روساي شركت كننده در همايش -

 هداشت حرفه اي شركت كننده در همايشدرصد كاردانان و كارشناسان ب -

محيط كار افزايش همكاري كارفرمايان صنايع و روساي ادارات جهت رفع نواقص بهداشتي، ايمني دردرصد   -         

  : وضعيت فعلي برنامه  -2-1-81-4
  . برگزار شد9/2/87 براي اولين بار همايش روز جهاني بهداشت حرفه اي در تاريخ 87در سال 

  

  :قاط قوت ن
 اعتبار براي اجراي همايشوجود  -

  تقويت همكاري درون بخشي -
  :نقاط ضعف 

  كمبودپرسنل بهداشت حرفه اي جهت اجراي بهتر برنامه   -
  

  :فرصتها 
  افزايش همكاري برون بخشي -       
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
 

 :ي دانشگاه   معاونت بهداشت-2-1

اجراي پرداخت مبتني بر عملكـرد در واحـد هـاي بهداشـت دهـان ودنـدان مراكـز بهداشـتي                     :  عنوان برنامه    -2-1-82
    درماني شهري و روستايي

  :  مجري برنامه -2-1-82-1
   منطقه اي          ملي                              

     منطقه اي پايلوت                ملي پايلوت                                                                               

    : اهداف برنامه -2-1-82-2
 ايجاد ثبات نيروهاي ارائه كننده خدمات -

 افزايش كارآ يي -

  تداوم در پشتيباني مواد و تجهيزات و تامين مالي مراكز -

 رعايت استاندارد هاي موجود  : شاخصهاي عمده برنامه -2-1-82-3

 .اخيرا در حال اجراست : وضعيت فعلي برنامه -2-1-82-4
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

    بيماري سالك برنامه مراقبت:  عنوان برنامه -2-1-83
   :  برنامهنوع -1 -2-1-83

       منطقه اي ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

  : اهداف برنامه -2-1-83-2
 بيماري سالكو مبارزه با كنترل   -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-83-3
  بروز بيماري شاخص  -
 شاخص شيوع بيماري -

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-83-4
  :نقاط قوت        

  حمايت مسئولين دانشگاه از برنامه -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

 داشتن برنامه عملياتي  -

  :نقاط ضعف 
  اي كارشناس مسئول برنامه چند پيشه -
 كمبود تخصيص اعتبارات -

 همكاري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط با كنترل بيماري -
  :فرصتها 

 هاي آموزشي و بازآموزي    مهيا بودن برنامه-داشتن برنامه عملياتي مدون                                                -

        از سيستم آزمايشگاهيمندي ه    بهر-حمايت شوراهاي محلي در خصوص كنترل بيماري            -

 )رايگان(  تأمين داروي مورد نياز جهت بيماران -حمايت گروه انگل شناسي از برنامه كنترل سالك               -

  وجود كاردانهاي مبارزه با بيماريها در مراكز شهري و روستايي -
  :تهديدها 

 شرايط جغرافيايي مناسب جهت كانون بيماري سالك در مناطق آلوده -

 وجود كمربند كويري با شرايط اكولوژيك مناسب جهت بيماري سالك در حاشيه شهر -

   نبود واكسن موثر بر عليه بيماري-                     وجود مشكالت بهسازي محيط روستا              -

 جدي نگرفتن آموزشهاي ارائه شده توسط مردم -
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  ت بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدما  برنامه-2
 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

    CCHFبرنامه مبارزه با بيماري كريمه كنگو :  عنوان برنامه -2-1-84
   :  برنامهنوع -1 -2-1-84

       منطقه اي ملي                            
               منطقه اي پايلوتملي پايلوت                                                      

  : اهداف برنامه -2-1-84-2
 مبارزه با بيماري كريمه كنگو  -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-84-3
  شاخص بروز بيماري  -
 شاخص مرگ و مير ناشي از بيماري -

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-84-4
  :نقاط قوت        

  رزه با بيماري كريمه كنگوهمكاري درون بخشي و برون بخشي در خصوص مبا -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

 داشتن برنامه عملياتي  -

  :نقاط ضعف 
  عدم شناخت كافي پزشكان در خصوص سيستم گزارش دهي بيماري -
 CCHFت تشخيص در بيماري الوجود مشك -

 ا كنترل بيماريهمكاري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط ب -

  :فرصتها 
 هاي آموزشي و بازآموزي مهيا بودن برنامه -

 اداره دامپزشكي منطقه           -

  كارگروه بهداشت و تأمين اجتماعي شهرستان كاشان            -
  : تهديدها

 وجود كشتار قاچاق -

 نقل و انتقال دامها بدون نظارت -
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  ت بهداشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدما  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

  )درمان پيشگيري بيماري هاري(برنامه مبارزه با بيماري هاري :  عنوان برنامه -2-1-85
   :  برنامهنوع -1 -2-1-85

       منطقه اي ملي                            
  يلوت                         منطقه اي پايلوتملي پا                                          

  : اهداف برنامه -2-1-85-2
 پيشگيري از موارد هاري  -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-85-3
  شاخص بروز بيماري  -
 شاخص مرگ و مير ناشي از بيماري -

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-85-4
  :نقاط قوت        

   حيوان گزيدگيهمكاري درون بخشي در خصوص موارد -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

  مركز رفرانس درمان پيشگيري هاري در كاشان و آران و بيدگل به همراه نيروي آموزش ديده ماهر2وجود  -

 داشتن برنامه عملياتي  -

  :نقاط ضعف 
 ماريهاكمبود امكانات آموزشي نظير فيم هاري از طرف مركز مديريت بي -

  اختالل در خصوص توزيع واكسن ضدهاري از سوي مركز مديريت بيماريها -
 CCHFت تشخيص در بيماري الوجود مشك -

 همكاري ضعيف سازمانها در خصوص اجراي شرح وظايف مرتبط با كنترل بيماري -

  :فرصتها 
 هاي آموزشي و بازآموزي جهت گروههاي هدف مهيا بودن اجراي برنامه -

 زشكي شهرستانهمكاري اداره دامپ -

  : تهديدها
 جدي نگرفتن آموزشها در خصوص مراجعه بموقع جهت گزش توسط حيوان مزاحم -

  ضعيف بودن گزارش موارد حيوان گزيدگي توسط مطبهاي خصوصي -
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  هاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان  برنامه-2
  

 :  معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

   بيماري تب مالت  مبارزه با :نوان برنامه  ع-2-1-86
   :  برنامهنوع -1 -2-1-86

       منطقه اي ملي                            
  ملي پايلوت                         منطقه اي پايلوت                                          

  : اهداف برنامه -2-1-86-2
 كنترل بيماري تب مالت  -

  :   شاخصهاي عمده برنامه -2-1-86-3
 شاخص بروز بيماري  -

   بيماري  شيوعشاخص -
 

  : وضعيت فعلي برنامه-2-1-86-4
  :نقاط قوت        

  حمايت مسئولين دانشگاه از برنامه كنترلي بيماري تب مالت -
 نظام مراقبت ازبيماري -

 متون آموزشي -

 دستورالعمل هاي يكسان كشوري -

  :نقاط ضعف 
 ارشناس مسئول برنامهاي ك چند پيشه -

  همكاري ضعيف در گزارش دهي و به موقع بيماري از طرف بخض خصوصي -
 ت تشخيص در بيماري الوجود مشك -

  :فرصتها 
 اداره دامپزشكي منطقه           -

 كارگروه بهداشت و تأمين اجتماعي شهرستان كاشان            -

  هاي آموزشي و بازآموزي مهيا بودن اجراي برنامه -
  : تهديدها

 عدم استقبال دامداران در خصوص واكسيناسيون دامهاي آلوده -

 حمايت نكردن از صاحبان دامها در خصوص معدوم نمودن دامهاي آلوده -

 هاي لبني عدم نظارت كافي در توليد و توزيع فرآورده -

 عدم پوشش كامل واكسيناسيون در دامها -
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  داشتي درماني كاشانهاي اجرايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به  برنامه-2  
 

 : معاونت بهداشتي دانشگاه  -2-1

 استاندارد سازي خدمات دندانپزشكي بخش دولتي :  عنوان برنامه -2-1-87

  :  مجري برنامه -2-1-87-1
  منطقه اي            ملي                                                                                

   منطقه اي پايلوت                       ملي پايلوت                                                                  

    : اهداف برنامه -2-1-87-2
   :هدف كلي 

 ارتقاء كيفيت خدمات در واحد هاي دندانپزشكي  -

  :اهداف اختصاصي 
 ارتقاءكيفيت خدمات در واحد هاي دندانپزشكي  -

 )در اختيار داشتن تجهيزات به طور نسبي ( استاندارد ها رعايت  -

  رفع نواقص  -

   آموزش منشي ها و پرسنل بخش دولتي و خصوصي -

 رعايت استاندارد هاي موجود :  شاخصهاي عمده برنامه-2-1-87-3

  : وضعيت فعلي برنامه -2-1-87-4
  :نقاط قوت 

 در اختيار داشتن تجهيزات به طور نسبي  -

 ت بهداشتيحمايت معاون -

  :نقاط ضعف 
 باال رفتن سن دندانپزشكان  -

 كمبود نيروهاي طرحي -

 همكاري كم آموزش و پرورش -

 كمبود نيروي دستيار دندانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني  -

  ) كاردان بهداشت دهان و دندان( كمبود نيرو هاي حد واسط  -
 
 

  
  
  
  
 


