اصالح و بازنگری بستههای خدمتی
اصلاح سـامانه سـیب و فرمهـای بارگـذاری شـده در پرونـده الکترونیک سلامت (سـیب ،سـینا،
پارسـا و نـاب) در جهـت مدیریـت هوشـمندانه ارائـه خدمـات ،ارتقـای کمی و کیفـی خدمات
ایجـاد داشـبورد مدیریـت سـامانه یکپارچه بهداشـت بـرای اجرای نظـام توزیـع و پرداخت مبتنی
بـر عملکـرد و پایش و نظارت هوشـمندانه
تعداد  1942واحد بهداشتی قابل افتتاح در سال  1401که تعداد  427مورد آن به اتمام رسیده
تأمین  139کانکس مورد نیاز برای تکمیل واحدهای عشایری و فضای مورد نیاز در زمان بحران
تدوین سـند تقویت شـبکه (در راسـتای بیانات مقام معظم رهبری) و تشـکیل قرارگاه نظام شـبکه
درجهت بازسـازی و تقویت شـبکه بهداشـت درمانی کشور
برنامهریـزی توسـعه نظام پزشـک خانـواده و نظام ارجاع از طریق تدوین نسـخه پزشـکی خانواده
شـهری (03بازنگری نسخه  02اسـتان فارس و مازندران)
مقدمات برگزاری آزمون استخدامی 2000بهورز
بهکارگیـری  180نفـر نیـروی کارشناسـی بهداشـتی و پزشـک جهـت تقویـت پایگاههـای مراقبـت
مر ز ی
دریافـت ،نگهـداری و توزیـع  213میلیـون دوز از  10نـوع واکسـن مختلـف کوویـد 19بـه شـکل 24
سا عته
ً
تقریبا  144میلیـون دوز آن از ابتدای مرداد1400
تزریـق تعـداد  153میلیون دوز واکسـن کووید 19که
تاکنون انجام شـده است
فعالسازی  29217واحدهای بهداشتی جهت استمرار واکسیناسیون کووید19
ثبت رکورد جهانی تزریق روزانه واکسن نسبت به کل جمعیت کشور.
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مراقبت بیماری های منتقله از آب و غذا و عفونت های بیمارستانی
شناسایی و مراقبت حدود  200.000مورد ابتال به اسهال حاد آبکی
بررســی و مراقبــت  130.000بیمــار مبتــا بــه اســهال حــاد آبکــی از نظــر ابتــا بــه وبــا بــه روش
کشــت مدفوع
بررســی و مراقبــت حــدود  12.000نفــر از اتبــاع خارجــی از نظــر ابتــا بــه وبــا بــه روش کشــت
مدفــوع
شناســایی و گــزارش  139.147مــورد ابتــا بــه اســهال حــاد آبکــی از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــون (حــدود  2برابــر مــدت مشــابه در ســال ) 1400
انجــام حــدود  87.618کشــت التــور از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون (حــدود  1.9برابــر نســبت
بــه مــدت زمــان مشــابه در ســال) 1400
شناسایی و مدیریت  2.200طغیان بیماری منتقله از آب و غذا
شناسایی و مراقبت  170بیمار مشکوک به ابتال به بوتولیسم
مراقبت  368.072مورد آلودگی به انگلهای پدیکلوزیس و گال
ارتقای تعداد مراکز مجری نظام مراقب مقاومت میکروبی از  8به  16مرکز
اجــرای نظــام مراقبــت عفونتهــای بیمارســتانی در حــدود  95درصــد بیمارســتانهای سراســر
کشو ر

بیمار یهــای قابــل انتقــال بیــن انســان و
حیــوان ســال 1400
درمان حیوان گزیدگی به تعداد261.678
تشــخیص و درمــان تــب مالــت بــه تعــداد
20.490
تشــخیص و درمــان ســالک بــه تعــداد
16.307
شناســایی تــب خونریــزی دهنــده کریمــه
کنگــو بــه تعــداد 13
درمــان و مراقبــت عقــرب زدگــی بــه
تعــداد 42.365
درمــان و مراقبــت مارگزیدگــی بــه
تعــداد 6.248

یــک میلیــون و دویســت هزارنفــر تحــت
تســت تشــخیص اچ آی وی قــرار گرفتنــد و
 1372مــورد جدیــد شناســایی شــده اســت.
 17105نفــر تحــت مراقبــت بــوده کــه بیــش
از  94درصــد آنهــا تحــت پوشــش درمــان
ضدرتروویروســی بــوده وموفقیــت درمــان
بــاالی  92درصــد بــوده اســت.
 137مــادر بــاردار شناســایی شــده کــه بــا
مراقبــت بهنــگام و پوشــش بــاالی دارویــی
هیچکــدام از نــوزادان متولــد از ایــن مــادران
مثبــت نبــوده اســت.
بــرای مراقبــت و پایــش درمــان مبتالیــان
تعــداد  24هــزار  17 CD4هــزار  VLو  500تســت
مقاومــت دارویــی انجــام شــده اســت.
انجــام مراقبــت ســندرومیک حــدود 5
میلیــون نفــر در مرزهــا
درمــان  2هــزار بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت C
بــه صــورت رایــگان در مراکز بهداشــت
راه انــدازی  60واحــد مشــاوره هپاتیــت بــا
رویکــرد بیماریابــی فعــال
نگهــداری وضعیــت پــاک بــودن کشــور از
بیمــاری فلــج اطفــال بــا شناســایی  712بیمــار
فلــج شــل حــاد در گــروه ســنی زیــر  15ســال
کشــور و رد تشــخیص بیمــاری پولیومیلیــت
منطبــق بــا اســتانداردهای ســازمان جهانــی
بهداشــت
انجــام دو مرحلــه واکسیناســیون تکمیلــی
فلــج اطفــال بــه شــکل خانــه بــه خانــه و
پوشــش 120هــزار کــودک زیــر  5ســال در مناطق
جنــوب شــرق کشــور و همچنیــن مناطــق
پرخطــر ســایر کشــور
مقابلــه بــا ورود بیمــاری ســرخک و کنتــرل
انتشــار آن در داخــل کشــور متعاقــب طغیــان
ســنگین بیمــاری در افغانســتان و پاکســتان ( از
اول زمســتان 1400تــا آخــر فروردیــن  1401تعــداد
 43500بیمــار ســرخک در افغانســتان شناســایی
شــد).
شناســایی و بررســی فــوری تعــداد 7800
مــورد مشــکوک بــه ســرخک در  6مــاه اخیــر و
واکسیناســیون  654هــزار اتبــاع غیرایرانــی در 3
مــاه اخیــر بــرای کنتــرل طغیــان ســرخک
انجــام  11194852مــورد بازرســی و نظــارت
بــر اجــرای دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــر
واحدهــای صنفــی ،کارگاهــی و صنعتــی و
صــدور اخطاریــه بهداشــتی 6077871مــورد و
پلمــب 369083
بهــره بــرداری از دســتگاههای ســنجش
ذرات معلــق هــوا ( 51دســتگاه بــا مالکیــت
وزارت بهداشــت) و پیگیــری گزارشــات و رفــع
نواقــص دســتگاه
رســیدگی به819113پرونــده کارگران متقاضی
مشــاغل ســخت و زیــان آور در کمیتههــای

