بسمه تعالی

گزارش اجرای برنامه های هفته ملی سالمت سال  1398منطقه دو
ردیف

برنامه

1

ریز برنامه

گفت ٍ گَ در شْز

2

راًَّد

3

شاخص

تعذاد هخاطثیي

توضیحات

ً 210فش

ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ) کلیٌیک ًذای آساهص دسٍى
تعذاد هخاطثیي

4

ًَع خذهات(ًام تثشیذ)

5

تعذاد افشاد خذهات گیشًذُ

ً 270فش
سٌجص تشاکن استخَاى – آًالیض تشکیثات تذى
– هطاٍسُ پضضکی – هطاٍسُ تغزیِ – سٌجص
قٌذ خَى -هطاٍسُ سٍاضٌاسی ٍ تشتیتی –
هطاٍسُ کَدک – تاصی دسهاًی – تفسیش
ًقاضی کَدک – هطاٍسُ تشک سیگاس ٍ
اعتیاد – هطاٍسُ هاهایی ٍ تْذاضت تاًَاى –
تست ایذص -استعذاد یاتی ٍ سٌجص َّش
کَدکاى – هطاٍسُ فیضیَتشاپی – تست
افسشدگی ٍیژُ سالوٌذاى – تَصیع ٍیتاهیي D3

6

گذر سالهت

 تَصیع تشٍضَس ًوایطگاُ دستاٍسدّایهعلَلیي
هیش ارائِ خدهات بِ
شْزًٍداى

ً 630فش

ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ) تیواسستاى تْوي – اداسُ ٍسصش – اداسُ
اجتواعی ٍ فشٌّگی ًاحیِ  7ضْشداسی هٌطقِ
 - 2هَسسِ ًیکَ کاسی سعذ  -هَسسِ پیام
اٍساى ساحل اهیذ – اًجوي ضایعات ًخاعی –
اًجوي سالهت خاًَادُ – هَسسِ " خاًِ
دٍست ایٌجاست " – خاًِ کَدک آسام -

کاًَى َّش ٍ خالقیت – کلیٌیک سعادت
آتاد – اًجوي هعتاداى گوٌام – کلیٌیک ًذای
آساهص دسٍى – هَسسِ هْش ٍ هاُ – کلیٌیک
دکتش خالصی – کلیٌیک تشک اعتیاد یضداى –
هَسسِ کاساَّش پشٍس – کلیٌیک تْاس ًَ –
اًجوي پشخَساى گوٌام – کلیٌیک رّي تشتش
– کاًًَْای اجتواعی سالهت هحَس – اًجوي
ًیکَتیٌیْای گوٌام – کلیٌیک دکتش هشداًی

7
8
9

باسی ًشاط سالوٌدی

باسی ٍیژُ افزاد دارای
هعلَلیت

ًام تاصی ّا

کَصُ تِ سش – دٍهیٌَ – ضطشًج – لیَاى چیٌی

تعذاد هخاطة

ً 85فش

ًام تاصی ّا

تَچیا – هچ اًذاصی – داست – طٌاب کطی –
ضطشًج – تذهیٌتَى – هیٌی گلف – ضشتات
پٌالتی – هاس ٍ پلِ

10

تعذاد هخاطثیي

11

ًَع ًوایص
ًوایش ّای هیداًی
تعذاد هخاطثیي

12
13

جشٌَارُ غذا

14

ًوایص خیاتاًی سالهت تا عٌَاى " چاقی ٍ
الغی "
ً 110فش

ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ)

-

تعذاد هطاسکت کٌٌذگاى

-

ًَع خذهات(ًام تثشیذ)

15

ً 225فش

ٍیژُ بزًاهِ هٌطقِ در هحل
گذر سالهت

هطاٍسُ تِ کَدکاى ٍ خاًَادّای اٍتیسن –
اطالع سساًی دس صهیٌِ تیواسی اٍتیسن –
ًقاضی خیاتاًی افشاد داسای اٍتیسن – اجشای
تشًاهِ ّای ضاد ٍ فشٌّگی

"گذر اٍتیسن " ٍ
ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ) اًجوي اٍتیسن – هَسسِ هْشگاى پژٍُ –
"هعزفی هٌطقِ دٍ
هذسسِ تشاًِ صًذگی – کلیٌیک ًذای آساهص
بعٌَاى هٌطقِ دٍستدار
دسٍى – خاًِ کَدک آسام
اٍتیسن "

16

18

تعذاد تشگضاسی

 144تشًاهِ

19

هحل تشگضاسی

سشاّای هحالت – هساجذ (هسجذ ثاس ا، ..

20
21

ارتقای سَاد سالهت شْزًٍداى

17

تعذاد هخاطثیي

ً 220فش

کالس یا کارگاُ

تعذاد هخاطثیي
ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ)
ًام ّوایص

22
23

ّوایش هٌطقِ ای

26

ارائِ خدهات سالهت هحَر بِ افزاد
کوتز بزخَردار

24
25

هسجذ سیذ الطْذاء ،هسجذ اهام حسیي ) -
هذاسس ٍ هْذ کَدک ( ضْیذ اللی  ،دتستاى
علَی  ،دتستاى سشٍش  ،هذسسِ ًسَاى ،
ّطتشٍدی  ،دتیشستاى ّذی ،دتیشستاى ساُ
صیٌة  ،هذسسِ طاّشُ ،هذسسِ  12فشٍسدیي ،
ٌّشستاى گل یاس  ،پیص دتستاًی هذاد سًگی
 ،هذسسِ هخاتشات ،هذسسِ ضْیذ صالحی )

هیادیي هیَُ ٍ تزُ بار /هتزٍ

ً 5111فش
هشاکض تْذاضت هٌطقِ
خَد هشاقثتی ٍ هطاسکت اجتواعی

ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ) داًطکذُ طة سٌتی داًطگاُ ضْیذ تْطتی –
کلیٌیک رّي تشتش – سادیَ سالهت
تعذاد هخاطثیي

ً 85فش

تعذاد ایستگاُ

 10تشًاهِ ) تاصاس تشُ تاس دسیا  ،صادقیِ ،
هْستاى ،سپْش ،طشضت ،تْشاى ٍیال ،آسواى،
دادهاى ،خشهشٍدی ،تْشٍد )

ًَع خذهات(ًام تثشیذ)

هطاٍسُ پضضکی  -هطاٍسُ تغزیِ – هطاٍسُ
دیاتت – هطاسٍُ هاهایی – سٌجص فطاس خَى
– غشتالگشی ًوایِ تَدُ تذى  -سٌجص قٌذ
خَى

هشاکض تْذاضت ضوال غشب سطح هٌطقِ – 2
کلیٌیک تاتاى

27

ٍاحذّای ّوکاس(ًام تثشیذ)

28

تعذاد هخاطثیي

29

تعذاد افشاد خذهات گیشًذُ

ً 75فشکَدک کاس – ً 25فش صًاى سشپشست
خاًَاس

30

ًَع خذهات

هطاٍسُ پضضکی -سٌجص قذ ٍ ٍصى – هطاٍسُ
تغزیِ – هطاٍسُ صًاى  -تجَیض هکول ّای
داسٍیی

ٍاحذّای ّوکاس

هشکض پضضکی تْشٍد – خیشیي سالهت ( تاهیي

افزاد هحزٍم ٍ بی بضاعت
31

ً 520فش

داسٍ تیواس اى )  -ضشکت صٌایع دیٌِ
تعذاد تشًاهِ
هحل تشگضاسی

پایش سالهت پزسٌل
شْزداری ٍ شْزًٍداى

ًَع خذهات

ساختواى ضْشداسی هٌطقِ دٍ – کالًتشی 134
ضْشک قذس – اسکاى کاسگشی ًاحیِ – 6
سشاّای هحالت
ً 1872فش
تست سل – سٌجص تشاکن استخَاى  -اًذاصُ
گیشی اکسیژى – هطاٍسُ طة سٌتی  -ضٌَایی

سٌجی – سٌجص حس تَیایی – آًایض
تشکیثات تذى – سوع سیِ – هطاٍسُ تغزیِ –
سٌجص فطاس خَى – سٌجص قٌذخَى –
هطاٍسُ دًذاًپضضکی – اًذاصُ گیشی ًوایِ
تَدُ تذى

ایستگاُ سالهت

32

تعذاد افشاد خذهات گیشًذُ

 23تشًاهِ

ٍاحذ ّای ّوکاس

تیواسستاى حضشت سسَل اکشم ( ظ ) –
تیواسستاى تْوي  -اداسُ سفاُ ضْشداسی هٌطقِ
 - 2کلیٌیک ایشاًوْش – ضشکت الگاًس –
داًطگاُ ضْیذ تْطتی – داًطگاُ تشتیت هعلن
ًسیثِ  -پایگاُ تْذاضت تْشاى ٍیال – کلیٌیک
دًذاًپضضکی آساهیس – هشکض تْذاضت ضوال
غشب

33

جشٌَارُ غذا

جشٌَارُ ًَشیدًیْای

سالن (ّذف هعشفی
ًَضیذًیْای سالن ٍ سٌتی
ٍ جایگضیٌی ًَضیذًیْای
صٌعتی)
جشٌَارُ صبحاًِ سالن

34

ٍاحذ ّای ّوکاس

-

هکاى تشگضاسی

تَستاى سالهت

تعذاد هخاطثیي

ً 65فش

تعذاد تشًاهِ

 5تشًاهِ

هکاى تشگضاسی

هشکض هعلَلیي سپْش – هذسسِ ضْیذ هحالتی –
دتستاى هذاد سًگی – سشای هحلِ تَحیذ

ٍیژُ بزًاهِ بَسِ ای

پزٍاس بادبادکْا بز فزاس
بزای خدا

36

تَر سالهت

35

-

رٍاًشٌاسی ٍ اجزای
باسیْای سالوٌدی

ٍرسشی – جشٌَارُ صبحاًِ
دٍرّوی هعلَلیي

تعذاد تشًاهِ

 4تشًاهِ

هکاى تشگضاسی

تاغ گلْا – تاغ ایشاًی

تعذاد هخاطثیي

ً 145فش

صهاى تشگضاسی

98/2/2

هکاى تشگضاسی

سشای هحلِ ضْشآسا

تعذاد هخاطة

ً 100فش

صهاى تشگضاسی

98/2/4

هکاى تشگضاسی

صهیي چوي ستاسخاى

تعذاد هخاطة

ً 60فش

ٍاحذ ّوکاس

اداسُ اجتواعی ٍ فشٌّگی ًاحیِ  – 4هشکض

آسواًْا – ّوایش

پیادُ رٍی – اجزای هسابقِ

37

تعذاد هخاطثیي

ً 880فش

سالن ٍ اّدای جَایش

هعلَلیي سپْش – کاًَى هعلَلیي – خاًِ ٍسصش
ستاسخاى

