عملکرد شبکه هبداشت ودرمان هشرستان عسلویه درسال1397
پیام رئیس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان عسلویه به مناسبت
فرارسیدن سال نو وعید نوروز 98

سخرنانی رئیس شبکه بهداشت و درمان در خطبه های
مناز جمعه و ارائه عملکرد حوزه سالمت
در چهلمین سالگرد فجر انقالب

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه در
پیامی فرا رسیدن سال نو و عید باستانی نوروز را تبریک
گفت .به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان
شهرستان عسلویه در متن این پیام آمده است:
«یا مقلب القلوب واالبصار ،یا مدبرالیل والنهار ،یا محول
الحول واالحوال ،حول حالنا الی احسن الحال»
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
حمد و سپاس خدای بی نیاز را که جان دوباره ای به
طبیعت بخشیده و عطر خوش زیستن را دوباره در پهنه
گیتی پراکنده است  .بهار این ودیعه الهی ،می آید با کوله
باری از سرسبزی و طراوت و ایرانی مسلمان این رویش
و شکوفایی را با نام نوروز گرامی می دارد و نخستین
روز بهار ،آغازی برای اعتدال ،طراوات ،نشاط و شادابی،
نوروز ،عید شکوفایی ،پویایی ،بالندگی ،نوخواهی و
نواندیشی است .دین مبین اسالم نیز جلوه هایی از
معرفت دینی را در آن به یادگار گذاشته و آنان که سرای
دیده و دل را از زنگارها صیقل دهند و ضمیر وجود را
از هر گونه گناه و نافرمانی پاک و پیراسته نگاه دارند،
نوروزی دل انگیز و سرسبز تر خواهند داشت .عید نوروز
و آغاز سال نو را که با دعای خیر عزیزان تحول احوال و
تق ّلب دلها و بصیرتها را نوید میدهد به همه مردم ایران
زمین و خصوص ًا مردم استان بوشهر وشهرستان عسلویه
بویژه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان که در راه پیشرفت
نظام مقدس جمهوری اسالمی ودرخط مقدم اجرای
طرح تحول سالمت تالش مینمایند ،صمیمانه تبریک
و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال آرزومندم
که سال  ،1398سالی سرشار از سالمتی ،شادمانی و
موفقیت برای همگان باشد .بدون تردید ،فقط درسایه
ایثار ،از خود گذشتگی وقربانی نمودن خیلی از لذتها
واوقات گرانبها می توان کشور را ساخت .بر خود الزم
می دانم از زحمات ارزشمند و تالش های بی وقفه و
شبانه روزی همکارانم در سال  1397قدردانی نموده و
از خداوند متعال ،سالی سرشار از بهروزی و موف ّقیت و
ایّامی نیک و پربار را برای هم میهنان سرافراز مسئلت
می نمایم.
جاسم زارعی
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

راه اندازی مرکز مشاوره پیش از ازدواج
در بهمن ماه سال 97

افتتاح مرکز خدمات سالمت دهان و دندان و کلینیک
سیار دندانپزشکی با اعتبار  8600میلیون ریال

اجرای طرح مدارس مروج سالمت در  10مدرسه
شهرستان و جذب سفیر سالمت دانش آموزی

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

تعداد خدمات ارائه شده در سال 97

 499901خدمت

1

تعداد صدور کارت تندرستی

2594

تعداد افراد خدمت گرفته در سال 97

 78068نفر

2

تعداد موارد بازدید از مراکز تهیه و توزیع

5114

تعداد کودکان یکبار خدمت گرفته

 6655نفر

3

تعداد موارد بازدید اماکن عمومی

521

تعداد نوجوانان یکبار خدمت گرفته

 10692نفر

4

تعداد موارد بازدید از سامانه های آبرسانی

132

تعداد جوانان یکبار خدمت گرفته

 7561نفر

5

تعداد کلر سنجی از شبکه آب شهر و آب شیرین

7764

تعداد میانساالن یکبار خدمت گرفته

 12042نفر

6

تعداد نمونه برداری میکروبی آب

753

تعداد سالمندان یکبار خدمت گرفته

 1924نفر

7

تعداد نمونه برداری شیمیایی آب

242

8

تعداد نمونه برداری مواد غذایی

313

تعداد افراد خدمت گرفته توسط کارشناس تغذیه در
سال 97

 1192نفر

9

بازدید از مطب ها

48

تعداد افراد خدمت گرفته توسط کارشناس روان در
سال 97

 1344نفر

10

تعداد بررسی شکایات مردمی

60

11

تعداد بازدید از کارگاهها و شرکت های تحت پوشش

847

خدمت دندان پزشکی

سال 97

12

تعداد موارد برخورد با دستفروشان مواد غذایی

15

معاینه

3350

13

تعداد بازرسی انجام شده از لوازم های آرایشی و بهداشتی
و عطاری ها

172مورد

کشیدن

1315

14

تعداد آزمایش های انجام شده نان

336مورد

ترمیم

1393

15

تعداد بازدید های انجام شده از انبار های مواد غذایی

40مورد

فیشور سیالنت

117

16

تعداد کل کودکان حمایتی مشارکتی

153

پالپوتومی

205

17

تعداد کل زنان حمایتی مشارکتی

145

درمان پالپ زنده

26

جرمگیری و بروساژ

477

درصد پوشش وارنیش دانش آموزان مقطع
ابتدایی

درصد پوشش وارنیش کودکان 3
تا  6سال

فلوراید تراپی

104

%94

% 57

درصد ارائه خدمات به گروه هدف

52

راه اندازی مرکز آمادگی برای زایامن ویژه مادران باردار
در بهمن ماه سال 97

معدوم سازی  4350کیلوگرم
مواد تاریخ مرصف گذشته

جذب 4/47درصد سفیر سالمت خانوار
در سطح شهرستان

شناسایی و درمان بیامران مبتال به ماالریا والم گیری به
تعداد  6593الم خون محیطی

برگزاری  4جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی
در سطح شهرستان

اجرای طرح فرهنگ سازی در ترویج تفکیک از مبدأ
پسامند و رسیدن به زباله کمرت و بدون بو

راه اندازی کانون سالمت
محالت شهرستان عسلویه

تعداد  9مورد تعطیلی صنوف
در سال 97

تجلیل از پرسنل شبکه بهداشت
و درمان شهرستان

انجام فعالیتهای اتوبوس سیار ایدز شبکه بهداشت و درمان شهرستان
عسلویه با همکاری اداره بهزیستی در هفته جهانی ایدز

اجرای طرح فلج اطفال (پولیو) تزریقی و تکمیلی افاغنه و مهاجرین و
پایش عملکرد بیامریابان در مراجعه به منازل اتباع خارجه

ارائه بیش از  2500خدمت رایگان در کلینیک سیار دهان
و دندان در مناطق محروم و گروه هدف

افتتاح ساختامن جدید آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز
خدمات جامع سالمت شهرستان عسلویه

افتتاح ساختامن جدید مرکز بهداشت
شهرستان عسلویه به ارزش  40میلیارد ریال

افتتاح خانه بهداشت دهنو
با اعتبار  3میلیارد ریال

برگزاری اولین مجمع سالمت
شهرستانعسلویه

