اقدامات در حوزه امور پشتیبانی:
* امحای دارو و ملزومات تاریخ مصرف گذشته در انبار یاخچیآباد
بــه میــزان  219940کیلوگــرم ضایعــات دارو و ملزومــات پزشــکی در تعــداد
 422پالــت در  21دســتگاه تریلــی پلمــب شــده
* امحــای شــیر خش ـکهای یاران ـهای تاریــخ مصــرف گذشــته در انبــار
امینآبــاد
بــه میــزان  138890کیلوگــرم شــیر خشــک تاریــخ مصــرف گذشــته در
تعــداد  353پالــت در  13دســتگاه کانتینــر پلمــب شــده
* فــروش امــوال اســقاطی انبارهــای یاخچیآبــاد ،شــهید کالنتــری و
امینآبــاد از طریــق برگــزاری مزایــده
* توزیــع  22000قلــم ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و دارویــی به دانشــگاهها
و دانشــکدههای علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانی
* تعییــن تکلیــف  14دســتگاه انــواع خــودرو ســواری 27 ،دســتگاه
موتورســیکلت و  8دســتگاه لیفتــراک اســقاطی در انبــار یاخچیآبــاد
* واگذاری توزیع شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژه به بخش خصوصی
اقدامات جهت خرید ساختمان:
* اخذ سند تکبرگ ساختمانهای فعلی سازمان

* اخذ مجوز فروش امالک سازمان
* اقدامات کارشناسان رسمی
* اخذ مجوز دریافت تسهیالت
* موافقــت اولیــه جهــت خریــد ملــک نیمـهکاره جمعیــت هاللاحمــر و
یــا ســاختمان پارســیان مشــترک بــا بیمــه ســامت
* تحویــل  5هکتــار زمیــن گرمــدره از مســکن و شهرســازی اســتان البــرز
جهــت ســاخت انبارهــای اســتراتژیک و آزمایشــگاه مرجــع ســازمان
اقدامات در راستای ارتقای انگیزه و رضایت کارکنان
* عقــد قــرارداد بــا  6مــکان ســیاحتی و زیارتــی شــامل هتــل ضیافــت
الزهــراء مشــهد ،هتــل کوثــر مجتمــع زیباکنــار صــدا و ســیما ،مجتمــع
خزرآبــاد ســاری وزارت متبوع،هتــل و آب درمانــی ارشــاد ســرعین،
مهمانســرای بهــاران جزیــره کیــش و خانــه اســتاد شــهر شــیراز
* بــرون ســپاری خدمــات پشــتیبانی و جــذب  15نفــر نیــروی خدماتــی
جدیــد
* همســان ســازی پرداختهــای رفاهــی کارکنــان بــا ســتاد وزارت
متبــوع
*بیمه تکمیلی کلیه کارکنان سازمان بهطور رایگان

معاونت بهداشت
* اصالح و بازنگری بستههای خدمتی
* اصــاح ســامانه ســیب و فرمهــای بارگــذاری شــده در پرونــده
الکترونیــک ســامت (ســیب ،ســینا ،پارســا و نــاب) در جهــت مدیریــت
هوشــمندانه ارائــه خدمــات ،ارتقــای کمــی و کیفــی خدمــات
* ایجــاد داشــبورد مدیریــت ســامانه یکپارچــه بهداشــت بــرای اجــرای
نظــام توزیــع و پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد و پایــش و نظــارت
هوشــمندانه
* تدویــن ســند تقویــت شــبکه (در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری) و تشــکیل قــرارگاه نظــام شــبکه در جهــت بازســازی و تقویــت
شــبکه بهداشــت درمــان کشــور
* برنامـهر یــزی توســعه نظــام پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع از طریق
تدویــن نســخه پزشــکی خانــواده شــهری  ( 03بازنگــری نســخه  02اســتان
فــارس و مازندران)
* بــه اتمــام رســیدن امــور مربــوط بــه  427واحــد بهداشــتی از 1942

واحــد بهداشــتی قابــل افتتــاح در ســال 1401
* بکارگیــری  180نفــر نیــروی کارشــناس بهداشــتی و پزشــک جهــت
تقویــت پایگاههــای مراقبــت مــرزی
* تأمیــن  139کانکــس مــورد نیــاز بــرای تکمیــل واحدهــای عشــایری و
فضــای مــورد نیــاز در زمــان بحــران
* مقدمات برگزاری آزمون استخدامی  2000بهورز
* دریافــت ،نگهــداری وتوزیــع  213میلیــون دوز از  10نــوع واکســن
مختلــف کوویــد 19بــه شــکل  24ســاعته
ً
تقریبــا 144
* تزریــق تعــداد  153میلیــون دوز واکســن کوویــد 19کــه
میلیــون دوز آن از ابتــدای مــرداد  1400تاکنــون انجــام شــد ه اســت.
* فعالســازی  29217واحدهــای بهداشــتی جهت اســتمرار واکسیناســیون
کووید 19
* ثبــت رکــورد جهانــی تزریــق روزانــه واکســن نســبت ب ـهکل جمعیــت
کشــور

مراقبت بیمار یهای منتقله از آب و غذا و عفونتهای بیمارستانی
* شناســایی ومراقبــت حــدود  200000مــورد ابتــا بــه اســهال حــاد
آبکــی
* بررســی و مراقبــت  130000بیمــار مبتــا بــه اســهال حــاد آبکــی از
نظــر ابتــا بــه وبــا بــه روش کشــت مدفــوع
* بررســی ومراقبــت حــدود  12000نفــر از اتبــاع خارجــی از نظــر ابتــا
بــه وبــا بــه روش کشــت مدفــوع
* شناســایی و گــزارش  139147مــورد ابتــا بــه اســهال حــاد آبکــی از
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون (حــدود  2برابــر مــدت مشــابه در ســال
)1400
* انجــام حــدود  87618کشــت التــور از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
(حــدود  1.9برابــر نســبت بهمــدت زمــان مشــابه در ســال )1400
* شناسایی و مدیریت  2200طغیان بیماری منتقله از آب و غذا
* شناسایی و مراقبت  170بیمار مشکوک به ابتال به بوتولیسم
* مراقبت  368072مورد آلودگی به انگلهای پدیکلوزیس و گال
* ارتقــای تعــداد مراکــز مجــری نظــام مراقبــت مقاومــت میگروبــی
از  8بــه  16مرکــز
* اجــرای نظــام مراقبــت عفونتهــای بیمارســتانی در حــدود
95درصــد بیمارســتانهای سراســر کشــور
* یــک میلیــون و دویس ـتهزار نفــر تحــت تســت تشــخیص اجای
وی قــرار گرفتنــد و  1372مــورد جدیــد شناســایی شــده اســت.
*  17105نفــر تحــت مراقبــت بــوده کــه بیــش از  94درصــد آنهــا تحت

پوشــش درمــان ضــد رتروویروســی بــوده و موفقیــت درمــان بــاالی 92
درصــد بوده اســت
*  137مــادر بــاردار شناســایی شــده کــه بامراقبــت بهنــگام و پوشــش
بــاالی دارویــی هیچکــدام از نــوزادان متولــد از ایــن مــادران مثبــت
نبــوده اســت
* بــرای مراقبــت و پایــش درمــان مبتالیــان تعــداد  24هــزار 17 CD4
هــزار  VLو  500تســت مقاومــت دارویــی انجــام شــده اســت
 .انجام مراقبت سندرم یک حدود  5میلیون نفر در مرزها
 .درمــان  2هــزار بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت  Cبهصــورت رایــگان در
مراکــز بهداشــت
 .راهاندازی  60واحد مشاوره هپاتیت با رویکرد بیماریابی فعال
* نگهــداری وضعیــت پــاک بــودن کشــور از بیمــاری فلــج اطفــال
بــا شناســایی  712بیمــار فلــج شــل حــاد درگــروه 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  1200000کــودک زیــر  5ســال در مناطــق
جنــوب شــرق کشــور و همچنیــن مناطــق پــر خطــر ســایر کشــور
* مقابلــه بــا ورود بیمــاری ســرخک و کنتــرل انتشــار آن در داخــل
کشــور متعاقــب طغیان ســنگین بیمــاری در افغانســتان و پاکســتان (از
اول زمســتان  1400تــا آخــر فروردیــن  1401تعــداد  43500بیمــار ســرخک
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