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سالنامه آماري استان تهران6931-

مقدمه
اطالعات اين فصل شامل نيروي انساني شاغل در دانشگاه هاي
علوم پزشكي استان ،تأسيسات و تجهيزات بهداشتي و درماني
بخش خصوصي و دولتي و فعاليتهاي انجام شده در زمينه
پيشگيري و درمان بيماري هاي انسان و دام توسط بخش
دولتي ميباشد.
جمعآوري آمـارهاي مـربوط به فعاليتهاي بـهداشـتي و
درماني كشـور براي نخسـتين بار در سال  ،1553توسط
وزارت بهداري سابق آغاز شد و تا سال  1531توسط وزارتخانه
مذكور ادامه يافت.
در سال  ،1531با ادغام دانشگاههاي علوم پزشكي و
بيمارستانهاي وابسته به آن ،وزارت بهداري سابق در قالب
تشكيالت جديد و با نام "وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي" وظيفه جمعآوري و ارائه آمـار فعاليـتهاي
بـهداشـتي را عهدهدار شده و از آن زمان تاكنون ،بهطور
مستمر به انجام اين امر اشتغال داشته است.
اطالعات اين فصل توسط سه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران ،ايران و شهيدبهشتي جمع آوري و
ارائه شده است .دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال  1531با
دانشگاه علوم پزشكي تهران ادغام گرديد ولي در شهريور ماه
 1512در اولين جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،انتزاع
كامل اين دو دانشگاه به تصويب رسيد.

شايان ذكر است تهيه آمار مربوط به پزشكان شاغل در بخش
خصوصي در حال حاضر توسط سازمان نظام پزشكي صورت
ميگيرد و چون امكان ارائه آنها بصورت استاني و به هنگام
وجود ندارد ،تاكنون در سالنامه آماري استان ارائه نشده است.
اطالعات مربوط به پيشگيري و درمان بيماريهاي دام نيز
توسط اداره كل دامپزشكي استان ارائه گرديده است.

تعاريف مفاهيم
پزشك :بـه افرادي اطـالق مـيشود كه تحصيـالت پزشكـي
را در يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج از كشـور بـه پايان
رسانيده و به اخـذ پاياننامـه نايل شـدهاند و مـدارك آنان
مـورد تأييد وزارت بهـداشت ،درمـان و آمـوزش پزشكي است.
آمار پزشكان شامل پزشك عمومي ،دندانپزشك ،داروساز،
دكتراي علوم آزمايشگاهي ،دكتراي تخصصي ،پزشك متخصص
و پزشك فوق تخصص ميباشد.

تخصـص

دنـدانپـزشـكـي:

ارتـــودنســي،

انـدودنـتـيـكـس ،آسيبشنـــــاسي دهان و دندان،
بيماريهاي فك و دهــــان و دندان ،پاتولوژي فك و
صـــــورت ،پروتز دنداني ،پريودنتـولوژي ،جراحي دهان و
فك و صورت ،دندانپزشكي ترميمي ،دندانپزشكي اطفال.
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صنعتي،

رشتـههاي مـربـوط باشد ،مانند آسايشگاه روانـي ،مجـذومين،
مسلولين و معتادين.

پيراپزشك :به غير پزشكي كه در زمينه بهداشت و درمان

درمانگاه :مراكز خدمات درماني سرپايي است مجتمع از

فعاليت داشته باشد ،اطالق ميشود.

حداقل  2اتاق مجهز به سرويس هاي عمومي درماني سرپايي
كه تحت نظر يك يا چند پزشك عمومي يا متخصص اداره
مي شود.

تخصص داروسازي:

داروسازي،

داروسازي

فارماكولوژي ،فارماسوتيكس ،فارماكوگنوزي.

بهـورز (بهداشتيار) :به فردي اطالق ميشود كه بومـي و
مقيـم روستـا ميبـاشد و بـا حداقـل سـواد دوره ابتـدايي،
دوره دوسـاله آموزش عملي و نظري مربوطه را گذرانده است.

مراکز جراحي محدود و سرپايي :به مراكزي اطالق

تخت ثابت (مصوب) :عبارت است از تخت هايي كه

مي شود كه پس از انجام اعمال جراحي اعم از بدون بيهوشي
يا با بيهوشي ،بيمار ظرف مدت چند ساعت قادر به ترك مركز
بوده و نياز به بستري شدن نداشته باشد.

است.مفهوم اين آمادگي و دسترسي بيمار به تخت بيمارستاني
به مفهوم وجود امكانات تخصصي ،نيروي انساني ،تجهيزات،
پول و ساير منابع براي استفاده بيمار به منظور اعاده سالمت،
تشخيص بيماري و ساير خدمات در زمينه اهداف بيمارستان
است.

پايگاه سالمت :واحدي مستقر در مناطق روستايي با بيش از

بيمارستان براي آن داراي مجوز بهره برداري است.
تخت فعال :عبارت است از تختي كه آماده براي پذيرش بيمار

مؤسسات درماني :به تمامي مراكز درماني اعم از بيمارستان،
زايشگاه و آسايشگاه كه مجهز به تخت درماني باشند ،مؤسسه
درماني اطالق ميشود .اين مؤسسات به سه گروه زير تقسيم
ميشود:
 مؤسسات درماني وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزشپزشكي.
 مؤسسات درماني خصوصي. ساير مؤسسات درماني ،مانند مؤسسات درماني وابسته بهسازمان تأمين اجتماعي ،مؤسسات خيريه ،بنياد شهيد ،بانك
ملي و غيـره.
بيمارستان :مكاني است كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي با استفاده از امكانات تشخيصي،
درماني ،بهداشتي ،آموزشي و پژوهشي به منظور درمان و
بهبودي بيماران سرپايي و بستري به صورت شبانهروزي
تأسيس ميگردد و به بيمارستان عمومي و تك تخصصي
تقسيم ميشود.
زايشگاه :واحدي است كه حداقل داراي  13تخت ،پزشك
متخصص در امر زنان و زايمان و يك اتاق عمل باشد.
آسايشگاه :واحدي است كه حداقـل داراي  13تخـت و
تسهيالت و خـدمات عمـومي الزم بوده و داراي يك يا چندين
بـخش اختصــاصي همراه بـا گـروه پـزشكان متخصـص در
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 3666نفر جمعيت و كليه مناطق شهري است و جمعيتي
حدود  12366نفر پوشش مي دهد .پرسنل در آن شامل ماما،
كاردان بهداشتي زن ،كاردان بهداشتي مرد و خدمتگزار است.
تسهيالت زايماني :واحدي مستقر در روستا و در جوار مراكز
بهداشتي و درماني روستايي است كه داراي حداقل  5نفر
كاردان مامايي 5 ،نفرتميزكار و يك راننده آمبوالنس كه 21
ساعته به زايمانهاي طبيعي كمك كرده و موارد پيچيده را به
نزديكترين بخش بيمارستاني اعزام مي دارد.
مراکز خدمات جامع سالمت :شامـل درمانگاه ،كلينيك،
پليكلينيـك و مركـز بهداشـت است .فعاليت مركز بهداشت
عموماً انجام واكسيناسيون و در مواردي توأم با خدمات درماني
است.
خانه بهداشت :واحدي مستقر در روستاست كه غالباً چند
روستاي ديگر (روستاهاي قمر) را نيز پوشش ميدهد .جمعيت
تحت پوشش هر خانه بهداشت با  2مجوز (زن و مرد) حدود
 2666نفر است بهورزان زن و مرد ،كاركنان خانه بهداشت
هستند كه بومي بودن آنها (اسكان در روستاي اصلي يا
روستاهاي قمر) از شرايط ضروري است.
آزمايشگاه تشخيص پزشكي :واحدي است كه بر طبق
مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده و
در آن آزمايشهاي بيولوژيك ،ميكروبيولوژي ،سـرولوژي،
بيوشيميايي ،ايمونوهماتولوژي ،خونشناسي ،بيوفيزيكي،
سلولشناسي ،بافتشناسي ،ژنتيك سلولي و ملكولي و ساير
آزمايشها بر روي مواد و نمونههاي حاصل از بدن انسان با
هدف به دست آمدن اطالعات جهت تشخيص ،پيشگيري يا
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پيگيري درمان و يا ارزيابي و سنجش سالمت انجام ميشود و
شامل دو بخش باليني و تشريحي است.

وي با آخرين خونگيري قبلي بيشتر از  12ماه باشد.

مراکز تـوانبخشي :بـه تمامي واحدهاي درماني اطالق

اهداکننده بار اول :اهداكنندهاي كه براي اولين بار در يكي

ميشود كه صرفاً كار درمان فيزيكي بدن را انجام ميدهند.
اين مؤسسات ،شامل فيزيوتراپي ،كاردرماني ،گفتاردرماني،
شنواييسنجي ،بيناييسنجي و ارتوپدي فني ميباشد و نحوه
استقرار آن به دو صورت مستقل و غيرمستقل است .آن دسته
از توانبخشيهايي كه در داخل يك بيمارستان يا يك درمانگاه
باشد" ،غيرمستقل" و توانبخشيهايي كـه بدون وابستگي
بههيچ مركز ديگري عمل كند" ،مستقل" ناميده ميشود .آمار
اين بخش از سال  ،1533در سالنامه آماري كل كشور درج
شده است.

از مراكز انتقال خون موفق به اهداي خون ميشود و سابقه
هيچگونه اهداي قبلي ندارد.

مؤسسات تشخيصي ،درماني ،هستهاي :تشخيص و درمان
بيماريها با استفاده از انرژي به صورت اشعه است كه توسط
پزشكان متخصص پرتونگاري ،تكنسينهاي پرتونگاري و
كارمندان تجربي واجد شرايط خاص و داراي مجوز از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،انجام ميشود .در اين
فصـل ،منظور از مركز پـرتونگاري ،محل انجام آزمايشهاي
پرتوشناسي و ارائه خدمات پرتونگاري است كه صالحيت آن
به تأييد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
داروخانه :مؤسسهاي است پزشكي كه با اخذ پروانه مخصوص
از كميسيون قانوني ماده  ،26تأسيس شده و با داشتن مسئول
فني واجد شرايط به ارائه خدمات دارويي و عرضه دارو ،شير
خشك ،مكمل غذايي رژيمي ،غذاهاي كمكي شيرخواران ،لوازم
مصرفي پزشكـي و فراوردههاي آرايشي و بهداشتي مجاز
مبادرت مينمايد.
مراجعه کنندگان :منظور افراد مراجعه كننده به پايگاهها و
مراكز انتقال خون كشور جهت اهداي خون ميباشد.
اهداي خون کامل :فرآيندي است كه در طي آن افراد
داوطلب و مراجعه كننده جهت اهداي خون ،در صورتي كه
واجد شرايط الزم )طبق استاندارد علمي( براي اين امر بوده و
خون آنها فاقد خطر و آسيب براي گيرنده و يا دهنده خون
شناخته شود ،نسبت به خونگيري از آنها در كيسههاي حاوي
ماده ضد انعقاد و نگهدار  )1( CPDA-1يا  )2( CPDاقدام
ميگردد.
اهداکننده مستمر :اهدا كنندهاي كه فاصله اهداي خون وي
با آخرين خونگيري قبلي كمتر از  12ماه باشد.

اهداکننده با سابقه :اهدا كنندهاي كه فاصله اهداي خون

گلبول قرمز متراکم ( : )9()RBCبعد از جداسازي  266يا
236ميليليتر پالسما از خون ،گلبول قرمز متراكم تهيه
ميشود و در دماي  1تا  3درجه سانتيگراد نگهداري ميشود.
پالسماي تازه منجمد) : )4( (FFPپالسمائي است كه يا
مستقيماً از خون كامل تهيه ميشود يا از سانتريفوژ ثانويه
 )3( PRPبه دست ميآيد و در اسرع وقت فريز ميشود.
پالسما از آب ،حدود  %3پروتئين و  %5كربوهيدرات و چربي
تشكيل شده است .حجم يك واحد پالسما حاصل از خون
كامل معموالً  266تا  236ميليليتر و اين پالسما را  3تا 3
ساعت پس از جمعآوري خون بسته به نوع ماده ضد انعقاد
بايد تهيه و فريز نمود.
پالکت کنسانتره( : )1پالكتها از واحدهاي خون كامل به
وسيله دو مرحله سانتريفوژ تهيه ميشود .واحدهاي پالكتي
بايد شامل حداقل  16 16×3.3پالكت در ميزان كافي پالسما
(معموالً  13تا 16 36ميليليتر) باشند .اين واحدها ميتوانند
به صورت منفرد مصرف شوند يا پولد شده ( 1تا  3عدد)
و به صورت يك دوز پالكتي براي گيرنده ارسال گردند.

گزيده اطالعات
در سال  1513بيش از  51هزار تخت ثابت در  131موسسه
درماني (شامل بيمارستان ،زايشگاه و آسايشگاه) استان وجود
داشته است كه  13/2درصد اين موسسات وابسته به دانشگاه
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان
مي باشند.
الزم به ذكر است در اين سال  1531مركز ارائه دهنده
مراقبت هاي اوليه بهداشتي (شامل مراكز خدمات جامع
سالمت ،پايگاه سالمت ،تسهيالت زايماني و خانه هاي
بهداشت فعال) در استان فعاليت داشته اند كه  21/2درصد از
اين مراكز وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني  35/1 ،درصد پايگاه سالمت 6/63 ،درصد
تسهيالت زايماني و  22/5درصد خانه هاي بهداشت
مي باشد.
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در سال  1513تعداد  1663آزمايشگاه تشخيص پزشكي،
 2363داروخانه 316 ،موسسات تشخيصي ،درماني و
هسته اي و  2563مركز توانبخشي در استان وجود داشته
است.
همچنين در اين سال  3131پزشك (شامل پزشكان خارجي
و همچنين پزشك ،دندانپزشك و داروساز) و بيش از  25هزار
پيراپزشك در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني استان شاغل بوده اند.

1 Citrate Phosphate Dextrose Adenine.
2 Citrate Phosphate Dextrose.
5 Red Blood Cells
1 Fresh Frozen Plasma..
3 Platelet Rich Plasma.
3Random Platelet.
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