
 

 

  : واحد جاری های فعاليت

  واگير بيماریهای  :الف

  غيرواگير بيماریهای – ب
 

  واگير بيماریهای : الف

 تدوین – ها داده تحليل و تجزیه ، دهی گزارش نظام اساس بر بيماریها اطالعات آوری جمع ( واگير بيماریهای از مراقبت -١

  ) موجود اطالعات اساس بر واحد عملياتی برنامه

  . موجود های دستورالعمل اساس بر بيماریها کنترل و پيشگيری در نياز مورد ای مداخله اقدامات انجام-٢

  سازی ایمن کشوری برنامه در نياز مورد واکسنهای تدارک و تهيه-٣

 سازی ایمن کشوری راهنمای مندرجات اساس بر ) شرائط واجد زنان – سال 6 زیر اطفال ( هدف گروههای واکسيناسيون -۴

.  

 ) B هپاتيت بيماری – پرندگان حاد فوق آنفلوانزای با تماس معرض در افراد – سربازان ( خاص گروههای واکسيناسيون -۵

  هاری پيشگيری درمان خدمات ارائه -۶

  : هاری پيشگيری درمان خدمات *

 الکل با زخم محل عفونی ضد و ساده آب و صابون و آب با گزیدگی حيوان از ناشی زخم محل شستشوی : شامل خدمات این

 ضد واکسيناسيون تکميل ، گزش نوع به توجه با هاری ضد واکسن تزریق – کزاز ضد واکسيناسيون تکميل – بتادین یا درجه 70

  . باشد می هاری

 گزش محل وسعت ، گزش محل وسعت ، گزش محل ، مهاجم حيوان نوع به توجه بدون گزیدگی حيوان مورد هر : مهم نکته *

 الزم خدمات و مراجعه هاری ضد درمان مرکز نزدیکترین به مجروح خود باید می و شده تلقی هاری به مشکوک مورد عنوان به

  . نماید دریافت را

 می مراجعين به  تخدما ارائه آماده روزی شبانه صورت به بندر انزلی درشهرستان هاری پيشگيری درمان خدمات ارائه مرکز

تلفن  –) ع(مرکز بهداشتی درمانی امام علی  –جنب مخابرات  –) ره(ميدان امام  –مستقر در  بندر انزلی   مرکز این ، باشند

 .می باشد  ٠١٨١-۴٢۴٢٠۴١

  ساليانه عملياتی برنامه مطابق بيماریها واحد پرسنل بازآموزی -٧

  بندر انزلی شهرستان تابعه ارگانهای و ادارات در آموزشی های برنامه اجرای جهت کارشناسان اعزام -٨

  تابعه واحدهای و ریوی بيماریهای با مبارزه مرکز در سل با مبارزه رایگان خدمات ارائه -٩

  تابعه واحدهای و ریوی بيماریهای با مبارزه مرکز در سل با مبارزه رایگان خدمات **

مرکز بهداشتی درمانی امام علی  –جنب مخابرات  –) ره(ميدان امام  –مستقر در  بندر انزلی  ریوی بيماریهای با مبارزه مرکز -

  .می باشد  ٠١٨١-۴٢۴٢٠۴١تلفن  –) ع(

  پزشک مرکز این در ، است دار عهده را شهرستان سل با مبارزه های برنامه پشتيبان و تدارک ، هماهنگی این مرکز 

 بی وبيماریا ، صــتشخي خدمات و قرــمست آزمایشگاه تکنسين ، واگير بيماریهای کارشناس ، شهرستان سل کننده هماهنگ

 های خانه ( پوشش تحت واحدهای همه از سل ماریابیــبي جهت ارسالی خلط های نمونه ، دـدهن ارائه را سل درمان

 می ارسال نمونه کننده تهيه مرکز به بررسی از پس حاصله نتایج و ارسال مرکز این به ، درمانی بهداشتی مراکز – بهداشت

 شهرستان سل ثبت دفتر در درمانی آموزشی مراکز و بيمارستانها از شده ارجاع یا شده داده تشخيص سل موارد کليه ، شود



 

 

 - آزمایش نتيجه -تشخيص مستندات و درمان کارت بهمراه و تعيين نياز مورد درمانی رژیم ، شوند می مرکزثبت این در موجود )

   . شود می ارسال ذیربط واحد به  بيمارستان پرونده خالصه و سينه قفسه رادیوگرافی

 هيکل ، شود می انجام مربوط مرکز در شهرستان سل کننده هماهنگ پزشک نظارت با موجود دستورالعمل طبق درمان ادامه

  . گردد می ارائه رایگان بصورت مذکور خدمات

 درمانی بهداشتی مرکز در مستقر شهرستان ماالریا آزمایشگاه به ارسال ، محيطی خون الم گرفتن : ماالریا بيماریابی -١٠

  )ع ( امام علی 

 مستقر شهرستان التور آزمایشگاه به ارسال و اسهالی بيماران از نمونه تهيه :  )التور وبای به مشکوک ( التور بيماریابی- ١١

 )ع ( امام علی  درمانی بهداشتی مرکز در

 خونریزی تب  -تيفوئيد – خونی اسهال - جذام – سالک - مالت تب ( مراقبت تحت بيماریهای درمان بر نظارت و پيگيری- ١٢

 – ویرال های هپاتيت – بالقين کزاز – سرفه سياه – گال – ماالریا – سل – زخم سياه – هيداتيک کيست – کنگو کریمه دهنده

  ) پدیکلوز

 .( پرندگان حاد فوق آنفلوانزای کنگو کریمه تب – ماالریا – سل) بيماریها برخی درمان جهت نياز مورد داروهای تدارک و تهيه- ١٣

   رایگان بصورت توزبع و

 

  غيرواگير بيماریهای –

 بهداشتی مرکز پوشش تحت سال 30 باالی جمعيت در خون فشار موارد پيگيری و درمان بر نظارت و دیابت بيماریابی -١

  . روستایی درمانی

 بهداشتی مرکز پوشش تحت سال 30 باالی جمعيت در خون فشار موارد گيریــپي و درمان بر نظارت و خون فشار بيماریابی-٢

  . روستایی درمانی

  . نوزادان در تيروئيد مادرزادی کاری کم بيماریابی-٣

 مهمی تأثيرات که است تيروکسين هورمون ترشح آن اصلی وظيفه و دارد قرار گردن جلوی در که است کوچکی غده تيروئيد

 کم نوزاد بدن در هورمون این علتی هر به اگر ، دارد مغزی سلولهای تکامل و رشد و بدن مختلف سلولهای ساز و سوخت در

   . آید می وجود به تيروئيد کاری کم بيماری ، باشد نداشته طبيعی عملکرد یا و شود توليد

 جلوگيری باشد می ذهنی ماندگی عقب که بيماری عارضه ترینـمهم بروز از موقعه ب درمان و تشخيص صورت در ختانهـخوشب

 این . ندارد طبيعی عملکرد یا و بوده کم نوزاد بدن در تيروکسين هورمون ، تيروئيد مادزادی کاری کم بيماری در .  شود می

 عوارضی بروز موجب ) تولد روز 28 از بعد ( دیررس درمان و تشخيص طرفی از و است عالمت بدون معموًال تولد اوائل در بيماری

 این در شوند غربالگری تولد از بعد روز 5 تا 3 روزهای در نوزادان تمام باید ، دليل همين به . ميشود ذهنی ماندگی عقب چون

جنب  –) ره(ميدان امام  –بندر انزلی  در مستقر تيروئيد مادرزادی کاری کم آزمایشگاه در نوزاد پای پاشنه از خون نمونه برنامه

تهيه و به آزمایشگاه مرکزی مرکز بهاشت استان  ٠١٨١-۴٢۴٢٣٢٣تلفن  –) ع(مرکز بهداشتی درمانی امام علی  –مخابرات 

 .ارسال می گردد نگيال

  . شود می انجام مذکور مرکز در ) تعطيالت جز به( هفته ایام درتمام و اداری اوقات در گيری نمونه

  . باشد می رایگان نمونه آزمایش و گيری نمونه خدمات کليه

 پيشگيری کشوری برنامه 1376 درسال ازدواج داوطلب زوجين برای مربوط آزمایشات انجام و تالسمی مشاوره خدمات ارائه -۴

 و جدایی هادـپيشن و ازدواج زمان در ها زوج غربالگری   ، سالها این طی برنامه اصلی استراتژی . شد آغاز تاالسمی بروز از



 

 

 آنها به بارداری از پيشگيری ، نپذیرند را پيشنهاد این ها زوج اگر و است ناقل های زوج به ازدواج برای ناقل غير فردی انتخاب

 تـمراقب و بارداری شرایط واجد های زوج اییـشناس جهت میـتاالس بيماران والدین ، دوم استراتژی در . شود می پيشنهاد

  . شوند می بررسی مربوط های ورالعملــدست اساس بر

  . شوند می اییـشناس و یـبررس اند کرده ازدواج 1376 سال از قبل که میـتالس ناقل های زوج سوم راتژیـاست در

 


