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هاگسترش شبكه   1 کنشلو -

استانداردهای شبکه 

 بهداشت و  درمان



PHCمکعب 





اصول کلی ساختار طرح های گسرتش شبکه های 
 هبداشتی درمانی کشور

تؼییي هقیاس اداری ٍ جغزافیایی،هذیزیت ،تزًاهِ  •
ریشی،آهَسش،پطتیثاًی ٍ پایص ٍاحذّای هستقز در ًظام 

 ضثکِ
سطح تٌذی ٍ ادغام خذهت اس طزیق ًظام ارجاع 
ارائِ خذهت اس طزیق سیستن ارجاع 
ادغام خذهات 



 سطٌح مختلف ارائو خذمت در نظام شبكو سالمت

 رٚستايي ٚ ضٙزيخذِات جاِغ سالِت سغح اٚي ضاًِ ِزاوش  . 
 خذِات ِزاوش  سيزِجّٛػٗ سالِت ٘اي پايگاٖ ٚ تٙذاضت ٘اي خأٗ 

  ٔظاَ در اٌثتٗ .دٕ٘ذ ِي ًتطىي را ضٙزي ٚ رٚستايي سالِت جاِغ
  ٚاحذ اٌٚيٓ دارد، ٚجٛد ِطخصي تزٔاِٗ وٗ ِٛاردي تزاي ارجاع

  ضٛٔذ ِي ِحسٛب ِزدَ تٗ خذِت دٕ٘ذٖ ارائٗ
  ضٙزستاْ ٚ تيّارستاْ ضٙزستاْ تٙذاضتسغح دَٚ ضاًِ ِزوش 
   يا دأطگاٖ ػٍَٛ پشضىي استاْ  تٙذاضتسغح سَٛ ضاًِ ِزوش ٚ

 تيّارستاْ تخصصي  
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 سطَح هختلف ارائِ خذهت ٍ ارجاع در ًظام سالهت

رٚستای 
 لّز

رٚستای 
 سياري

رٚستای 
 لّز

    خأٗ تٙذاضت يا پايگاٖ رٚستايي

 
 پايگاٖ سالِت ضٙزي

رٚستايي( / ضٙزی) ِزکش خذِات جاِغ سالِت   

 تيّارستاْ ػِّٛی ضٙزستاْ  

 تيّارستاْ تخصصی
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  ِزوش تٙذاضت استاْ

 گسترش شبكه ها

  تيّارستأٙاي ػِّٛي  ِزوش تٙذاضت ضٙزستاْ

  سغح سَٛ

  سغح دَٚ

  ِزوش خذِات جاِغ سالِت رٚستايي

   سغح اٚي

  ِزوش خذِات جاِغ سالِت ضٙزي

تابؼو  ضّیّٗ ٚ غیز ضّیّٗ خانو ىاي بيذاشت  پايگا٘ٙای سالِت ضّیّٗ ٚ   
 غیز ضّیّٗ تاتؼٗ



:سطَح ارائِ خذهت  شْر 
 پايگاُ سالهت: سطح اٍل1.
هركس خذهات : سطح دٍم2.

 جاهع سالهت شْري
هركس بْذاشت : سطح سَم3.

شْرستاى، بيوارستاى ٍ 
 كليٌيك تخصصي شْرستاى

 رٍستا
 خاًِ بْذاشت: سطح اٍل1.
هركس خذهات : سطح دٍم2.

 جاهع سالهت رٍستايي
هركس بْذاشت : سطح سَم3.

شْرستاى، بيوارستاى ٍ 
 كليٌيك تخصصي شْرستاى
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(ادامو) اصٌل كلي نظام سالمتي كشٌر  

   جغزافيايي دستزسي سٌٙٛت
 رٚي پيادٖ ساػت يه حذاوثز تا ،خذِت ارائٗ ٚاحذاس ِزدَ وار ٚ سٔذگي ِىاْ دٚرتزيٓ فاصٍٗ

 ِزدَ حزوت عثيؼي ِسيز در ٚاحذ٘ا استمزار
      جّؼيت پزاوٕذگي ٚ تؼذاد تٗ تٛجٗ

  فزٕ٘گي دستزسي
َّي تٕاسة  أتظار ِٛرد وار حجُ تا خذِات وٕٕذٖ ارائٗ أسأي ٔيزٚي و

 ٚظايف دليك تؼزيف يؼٕي  أتظار ِٛرد وار حجُ تؼييٓ
 واروٕاْ وار تاسدٖ ِتٛسظ تؼييٓ

  اجزايي ٔياس٘اي تا آِٛسضٙا تٕاسة
   ردٖ ٘ز ٔياس ِٛرد ِٙارت ٚ دأص دليك تؼييٓ
 جاِؼٗ تا آٔٙا ِستميُ ارتثاط ٚ خذِات ارائٗ در آِٛسضي ِزاوش ضذْ درگيز
  خذِات دٕ٘ذٖ ارائٗ ِحيغي ٚاحذ٘اي در ِستمز ٔيزٚ٘اي تٛدْ تِٛي

  ِزدَ ِطاروت جٍة
  تخطي درْٚ ّ٘إ٘گي
  ِذيزيت در تّزوش ػذَ تخطٙاي سايز تا ّ٘ىاري
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 ٍاحذ ّای ارائِ دٌّذُ خذهت

:اين واحدها شامل  

خانه بهداشت 

مركز خدمات جامع سالمت روستايي 

مركز خدمات جامع سالمت شهري 

پايگاه سالمت 
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خانه بهداشت 

 ضميمه

خانه بهداشت 

 غير ضميمه

پايگاه سالمت 

 ضميمه

پايگاه 

سالمت غير 

 ضميمه

مرکز خدمات 

جامع سالمت 

 روستايی

مرکز خدمات 

جامع سالمت 

 شهری

 مرکز بهداشت

معاونت 

 بهداشتی

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی

وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 
 پزشکی

معاونت 

آموزش،پژوهشی 

 و دانشجويی

معاونت 

 درمان

معاونت 

دارو 

 ،غذا

معاونت 

 پشتيبانی



 ((Health House :خانه هبداشت
سطح   هحیطی تزیي ٍاحذ ػزضِ خذهات تْذاضتی درهاًی در ًَاحی رٍستایی است ٍ

 .اٍل هزاقثت در رٍستاّا تِ ضوار هی رٍد

      ّز خاًِ تْذاضت هوکي است ػالٍُ تز رٍستای اصلی تِ یک  یکا دٌکذ رٍسکتای قوکز
 .خذهت رساًی ًوایذ

  تؼذاد رٍستاّای تحت پَضص ی  خاًِ تْذاضت تِ ػَاهل هختلفی اس جولِ جوؼیکت
آًْا، ضزایط فزٌّگی، آب ٍ َّایی، جغزافیایی ٍ تِ ٍیژُ تِ هسیزّای ارتثاطی تیي آًْا 

 .تستگی دارد

    خاًِ ّای تْذاضت تا رػایت ضزایط دستزسی جغزافیایی ٍ فزٌّگی تکِ طکَر هتَسکط
 .راُ اًذاسی خَاٌّذ ضذ(3500تا 500)ًفز1200تزای حذٍد 

 ًفز تاضکذ هکی تایسکت    (8000تا 4000)ًفز یا تیطتز4000دٌاًچِ جوؼیت ی  رٍستا
 .خاًِ هَجَد تِ پایگاُ تثذیل ضَد
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: خاًِ تْذاضت ًیزٍی اًساًی   

  ِزد تٙٛرس يه + سْ تٙٛرس يه  جّؼيت ٔفز 1200ات
 يه ِجاٚر، تٙذاضت خأٗ دٚ تاساي تٛاْ ِي ٔفز، 1200 اس وّتز جّؼيت تزاي

   .گزفت ٔظز در ِطتزن ِزد تٙٛرس
 ِزد تٙٛرس يه + سْ تٙٛرس دٚ  ٔفز2200 تا1201 اس جّؼيت تزاي
 ٔظز در تٙذاضت خأٗ دٚ است تٙتز  ٔفز2200 اس تيطتز جّؼيتٙاي تزاي

   .داد لزار تٙذاضت خأٗ دٚ تيٓ ِطتزن را ِزد تٙٛرس ٚ ضٛد گزفتٗ

 درٔظز رٚستايي تٙذاضت پايگاٖ  تيطتز ٚ ٔفز 4000 جّؼيتٙاي تزاي
 .تٛد خٛا٘ذ ِتفاٚت پايگاٖ پزسًٕ تؼذاد جّؼيت تزاساص .ضٛد ِي گزفتٗ

 
 

 13 گسترش شبكه ها



 مرکز خدمات جامع سالمت روستايی
حضٌر پسشک آنيا در کو ىستنذ رًستاىا در پسشکی خذمات ػرضو ػمٌمی ًاحذىای 

 .دىنذ می پٌشش را جمؼيت (نفر ىسار12تا4)نفر 8000 حذًد ً دارد
 
ارجاع ً سرپايی خذمات ارائو بو بيذاشت، ىای خانو راىنمايی ً نظارت بر ػالًه 

 خذمات يا تخصصی مراقبتيای دريافت برای شيرستان بيمارستان بو نيازمنذ بيماران
 .پردازد می بستری

 
دارد قرار شير سمت بو پٌشش تحت رًستاىای جمؼيت حرکت طبيؼی مسير در 
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ضوابط احداث یک مرکز خدمات جامع 
  سالمت روستایی

در هسير طبيعي حركت هردم بَدى -1  
قرار داشتي در هسير راُ يا گلَگاُ جادُ اصلي رٍستاّاي هجاٍر  -2  
جوعيت زياد  -3  
. . .بخشذاري، دّذاري، پاسگاُ اًتظاهي ٍ : ٍجَد ٍاحذّاي اداري هثل -4  
كِ هَرد استفادُ رٍستاّاي هجاٍر . . . ٍجَد هذرسِ، دبيرستاى، حوام ٍ  -5

.باشذ  
. . . داشتي آب، برق، تلفي ٍ  -6  
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:رٍستاییخذهات جاهغ سالهت هزكش ًیزٍی اًساًی    

رٚستايي تا تٛجٗ تٗ خذِات جاِغ سالِت أسأي ِؼّٛي يه ِزوش ٔیزٚی  
اجزاي تزٔاِٗ پشضه خأٛادٖ ٚ ِزاجؼات درِأي ارجاػي اس خأٗ ٘اي 

:ػثارتست اس… تٙذاضت تاتؼٗ، ٔظارتٙا ٚ   
 ٔفز 4000يه ٔفز پشضه تاساي جّؼيتي حذٚد 

٘شارٔفز جّؼیت تحت پٛضص  یک یا جٕذ  ِزکش 20تا 12تٗ اسای ٘ز 
سالِت جاِؼٗ  تٗ ضزط رػایت دستزسی جغزافیایی یک کارضٕاص 

 سالِت رٚاْ ٚ یک کارضٕاص تغذیٗ

٘شار ٔفز جّؼیت تحت پٛضص  یک یا جٕذ  ِزکش سالِت 15تٗ اسای 
جاِؼٗ تٗ ضزط رػایت دستزسی جغزافیایی ٚ دستزسی سِأی ٔیُ 

 ٔفز دٔذأپشضه  ساػت تا خٛدرٚ یک 
٘شار ٔفز جّؼیت تحت پٛضص  یک یا جٕذ  ِزکش 15تا 10تٗ اسای ٘ز   

درصٛرت )يه ٔفز وارداْ يا وارضٕاص ػٍَٛ آسِايطگا٘ي سالِت جاِؼٗ 
 (ٚجٛد آسِايطگاٖ فؼاي ِزوش
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:رٍستاییخذهات جاهغ سالهت هزكش ًیزٍی اًساًی  اداِٗ    
یک ٔیزٚی پزستار یا تٙیار تزای ِزاکش غیز ضثأٗ رٚسی تا جّؼیت 

 ٘شار ٔفز20تا 12تحت پٛضص 
يه ٔفز ِتصذي پذيزش، آِار ٚ ِذارن پشضىي تزای ِزاکش غیز ضثأٗ 

 ٘شار ٔفز ٚ تاالتز تاضذ4رٚسی کٗ جّؼیت آْ 
 ِزالة کارضٕاص/ کارداْ یک رٚستایی جاِؼٗ سالِت ِزاکش تّاَ در

 (care Giver) سالِت
 300 تاساي) لثٛي لاتً صٕؼتي ٚاحذ٘اي ٚ ػِّٛي اِاوٓ ٚجٛد درصٛرت

 اي حزفٗ ٚ ِحيظ تٙذاضت وارضٕاص يا وارداْ يه (٘شارٔفز 15 تا10 يا ٚاحذ
  گزفت ٔظز در

 ٔفز ٘شار7 اسای تٗ یا ِٛجٛد خأٛادٖ پشضه دٚ ٘ز تاساي ِاِا ٔفز يه
 .جّؼیت

   رإٔذٖ ٔفز يه
 خذِتگشار/سزایذار ٔفز يه

.وٕذ ِي تغييز پٛضص تحت جّؼيت تزحسة فٛق ٔيزٚ٘اي ٔٛع ٚ تؼذاد   
 17 گسترش شبكه ها



وظايف مرکز خدمات جامع سالمت  
:روستايی  

هزدم ػادی درهاًی ًیاسّای  رفغ ٍ هجاٍر تْذاضت خاًِ دٌذ فؼالیتْای تز ًظارت 
 پَضص تحت رٍستاّای

جوؼیت تزای تستزی ٍ تخصصی درهاًْای هَرد در ضْزستاى تیوارستاى تِ ارجاع 
  خَد پَضص تحت

گزدآٍری، كٌتزل ٍ طثقِ تٌذی دادُ ّا 
پایص ٍ ًظارت تز استقزار تزًاهِ ّای هزتثط تا سالهت 
ٍیشیت تیواراى 
ّوکاری تا گزٍُ ّای اػشاهی اس هزكش تْذاضت ضْزستاى 
هطاركت در فؼالیتْای آهَسضی 
اػشام گزٍُ ّای سیار تِ رٍستاّای دٍرتز 
اجزای تزًاهِ ّای هزتثط تا سالهت ػوَهی 
اًجام تحقیق 

 18 گسترش شبكه ها



:پایگاه سالمت   
• هزار نفر  20تا  5پايگاه سالمت براساس تراکم جمعيت منطقه، بازای هر

راه اندازی ( توسط طرف قرارداد يا دولتی) نفر 12500متوسط برای جمعيت 

 .می شود

• در اين واحد، خدمات فعال مراقبتهای جاری برای همه افراد جامعه تحت

 .پوشش در قالب بسته خدمات سطح اول ارائه می گردد

 



 شرح وظایف پایگاه سالمت
•دوره ای و ثبت اطالعات/ سرشماری ساالنه 

•شناسايی واحدهای ارائه دهنده خدمت سالمت توسط ساير بخش ها در منطقه 

•شناسايی کامل منطقه و رسم نقشه آن 

•تشکيل پرونده سالمت خانوار 

•ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش و پيگيری آن ها با استفاده از داوطلبين، ارسال پيامک، تلفن و پيگيری درب منزل 

• سفيران سالمت خانواده، داوطلبان)تشويق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقای سالمت خود، خانواده و جامعه 

 سالمت محالت، داوطلبان متخصص، شوراهای ارتقای سالمت، سازمانهای مردم نهاد، خيرين... 

•اجرای برنامه خودمراقبتی 

•آموزش بهداشت عمومی 

•تشکيل شوراهای محلی بهداشت 

•مراقبت از زنان باردار و سالمت باروری 

•مراقبت از گروههای 

سنی شامل کودکان، نوجوانان، جوانان، ميانساالن و سالمندان 

•آموزش و مراقبت تغذيه ای 

•بهداشت مدارس 

•سالمت دهان و دندان 



 بيماريابی•

 انجام خدمات درمانی در حوزه اختيارات و آموزش های ارائه شده در بسته خدمت•

 همکاری با ساير بخشهای•

 اجتماعی فعال در منطقه

خدمات ارجاع به پزشک مرکز سالمت جامعه و کارشناسان تغذيه، سالمت روان، دندانپزشک، •

 سالمت محيط و کار

 مراقبت بيماري هاي واگير هدف و پايش رويدادهاي منجر به همه گيري ها•

 





:مرکزخدمات جامع  سالمت شهری  
 مربوط ارجاعات وپذيرای ايجاد نبود، درصورت منطقه در موجود مرکز تبديل با  سالمت جامع مرکزخدمات

 به

 عالوه و بود خواهد سالمت پايگاه از بالينی روانشناسی و تغذيه مشاوره غيرواگير، و واگير هدف های بيماری

 و مديريت آن بر

 پايگاههای بر نظارت

 پايگاه يک جامعه، سالمت مرکز هر جنب يا درون در .داشت خواهد عهده بر را خود پوشش تحت سالمت

 •دارد وجود ضميمه سالمت پايگاه عنوان با سالمت

 واحد توسط بيمار به خدمات تداوم و پيگيری مسووليت پذيرش با و دوم سطح به ارجاع طريق از خدمات ساير

 دهنده ارائه

 .گيرد می م انجام اول سطح خدمات

 درنظر جمعيت نفر هزار 50 تا 25 جمعيت با سالمت پايگاه 4 تا 2 هر بازای جامعه سالمت مرکز•

.گرفته می شود  



 وظایف مرکزخدمات جامع  سالمت شهری
پايگاه سالمت با جمعيت  4تا  2خدمات ارجاعی و نظارتی به عنوان پشتيبانی کننده برای کل جمعيت تحت پوشش •

(. پايگاه سالمت  4تا  2براساس دسترسی مناسب مردم پوشش ) هزار نفر 50تا 25بين   

:اين خدمات شامل موارد زير هستند  

خدمات پزشکی به موارد ارجاع شده از پايگاه سالمت   

 خدمات پرستاری

 خدمات مشاوره تغذيه و رژيم درمانی

 خدمات مشاوره فعاليت بدنی

 خدمات مشاوره و ترک دخانيات

 خدمات مشاوره ترک اعتياد و رفتارهای پرخطر

 خدمات سالمت روان

 مراقبت و پيگيری مبتاليان يا دارندگان عوامل خطر بيماريهای غيرواگير و واگيردار هدف ارجاع شده از پايگاه های

 سالمت تحت پوشش و در صورت لزوم، ارجاع آنها به سطوح باالتر
 

 

-3 تیم سالمت: 

• گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداش  خدمات پرستاری 2. 2تی 



 خدمات سالمت محيط و حرفه ای

خدمات توانمند سازی فرد، خانواده و جامعه برای خودمراقبتی مطابق بسته 

 خدمت خودمراقبتی

 :در صورت ضرورت خدمات زير نيز اضافه می شود•

 نفر، يک دندانپزشک؛ 15000بازای هر : خدمت دندانپزشکی

 خدمت آزمايشگاهی

 





:تیم سالمت  
 گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی هستند که بسته خدمات پايه سالمت را در اختيار•

کارشناس مراقب سالمت خانواده؛ /مدير اجرايی مرکز، کاردان: اعضای تيم سالمت شامل.افراد قرار می دهند

بهياران؛ / کارشناس سالمت محيط و کار؛ کارشناس تغذيه و رژيم غذايی؛ کارشناس سالمت روان؛ پرستاران/کاردان

 کاردا ن های پذيرش؛ پزشکان

 باتوجه به اجرای بسته خدمت خودمراقبتی، جمعيت تحت.و در صورت لزوم دندانپزشکان و کارکنان آزمايشگاه هستند

 پوشش و افراد و نمايندگان مردم و سازمانهااز جمله سفيران سالمت خانواده و داوطلبان سالمت و شوراهای ارتقای سالمت

 .سازمان ها و محالت نيز جزو اين گروه محسوب می شوند

 فردی است که سابقه تحصیلی و حرفه ای در حیطه های بهداشت خانواده؛: کارشناس مراقب سالمت خانواده/کاردان•

بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ مامايی و مبارزه با بيمار يها درمورد مردان دارد که پس از طی دوره آموزشی خاص به 

 .کارشناس چندپيشه به نام مراقب سالمت خانواده تبديل می شود/کاردان

استمرار آموزش به صورت بازآموزی های يک روز در ماه همانند آيين نامه بهورزی و براساس مشکالت و کمبودهای •

 .آموزشی افرادنيز در نظر گرفته می شود



 

:يخذمات جامغ سالمت شيرمركس نيرًي انساني    
 :با تَجِ بِ ٍظايف هراكس شْري ٍ حجن كارًيرٍي اًساًي زير الزم است 

 ٔفز پشضک ػِّٛی2ٔفز جّؼیت ،37500تٗ اسای تا 
چٕأچٗ تخص خصٛصی فؼاي در ٔغمٙحضٛر ٔذاضتٗ تاضذ در ٘رز ِزکرش ترٗ    

 ٘شار ٔفز یک دٔذأپشضک15اسای ٘ز 
 در ٘ز ِزکش یک پزستار یا تٙیار

 یک کارضٕاص یا کارضٕاص ارضذ رٚاْ
 یک کارضٕاص یا کارضٕاص ارضذ تغذیٗ

 یک کارداْ پذیزش ،آِار ٚ ِذارک پشضکی 
ٚاحذ تٙیٗ ،تٛسیغ ٚ فزٚش ِٛاد غذایی ٚ سرایز اِراکٓ   300تٗ اسای ٘ز 

 کارضٕاص تٙذاضت ِحیظ/یک کارداْ
 کارضٕاص تٙذاضت حزفٗ ای/ٚاحذ کارگا٘ی یک کاردا250ْتٗ اسای 

 خذِتگشار/یک سزایذار
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 پايگاه سالمت  و خانه هبداشت
ضثاّت ٍ تفاٍت ٍظایف ٍ ًَع ًیزٍّا پایگاُ تسالهت تا خاًِ تْذاضت 

 ّستٌذ PHCّزدٍ سطح اٍل ◦
 هزاقة سالهت  در پایگاُ-تَْرس در خاًِ تْذاضت: ًَع ًیزٍ◦
 :ٍظایف◦

 (  هزاقثت تْذاضتی فؼال)هزاجؼِ تِ هٌاسل تَسط تَْرس در خاًِ تْذاضت 
 تَسط هزاقة سالهت : در پایگاُ 

 درهاى تزخی تیواریْا تَسط تَْرس در خاًِ تْذاضت 
 خیز : در پایگاُ 

 اًجام تست پاج اسویز ٍ گذاردىIUD ُدر پایگا 
 خیز: در خاًِ تْذاضت 

 :جوؼیت تحت پَضص◦
 ًفز 1200هتَسط تزای حذٍد : خاًِ تْذاضت-ًفز12500تِ طَر هتَسط : پایگاُ سالهت 
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  متوسط جمعیت تحت پوشش هر واحد 
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 جوعيت  ٍاحذ

ًفر  1200 خاًِ بْذاشت    

ًفر  8000 هركس خذهات جاهع سالهت رٍستايي   

 ًفر 12500 پايگاُ سالهت

 ًفر 37500 شْري خذهات جاهع سالهت هركس 



:هزكش خذهات جاهغ سالهت ضثاًِ رٍسی  

هزاكشی ّستٌذ كِ در هٌاطق رٍستایی تا جوؼیت 
ّشار ًفز ٍ در گلَگاُ  12تحت پَضص تیص اس 

جوؼیتی ٍاقغ ضذُ اًذ ٍ فاصلِ  هحل استقزار اًاى  
تا خَدرٍ تیص اس ًین ساػت تا اٍلیي هزكش ارائِ  
دٌّذُ خذهات تستزی یا تستزی هَقت ضاهل 
.تیوارستاى یا هزكش ضثاًِ رٍسی دیگز هی تا ضذ  
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  مرکز بهداشت شهرستان
در سهیٌِ خذهات تْذاضتی  پطتیثاًی فٌی ایي ٍاحذ 

ٍاحذّای تْذاضتی   هذیزیتیدرهاًی ٍ تواهی اهَر 
هزاكش ضْزی ٍ رٍستایی، خاًِ ّا ٍ  )ضْزستاى 

. را تز ػْذُ دارد( پایگاّْای تْذاضتی  
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 مرکز بهداشت استان 
(معاونت بهداشتی دانشگاه )  

ایي ٍاحذ تَسیلِ ارتثاط تا هؼاًٍت  
سالهت ٍسارت، پطتیثاًی هزاكش 
. تْذاضت ضْزستاًْا را تز ػْذُ دارد  
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 مراكز حتت پوشش  در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 تعداد نوع واحد ارائه خدمت ردیف

1 
خدمات جامع سالمت مرکس 

 روستائي
15 

2 
-شهريخدمات جامع سالمت مرکس 

 روستائي
5 

 7 شهريخدمات جامع سالمت مرکس  3

 64 خانه بهداشت 4

 1 تسهيالت زايماني 5

 4 سالمت پايگاه  6

 96 جمع كل 7
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شاد و سالمت 

.باشيد  


