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   فعالیت   ردیف
 عدد 191497 هاي مخدر خریداري شده  تعداد آمپول  1
 عدد 202957 هاي مخدر توزیع شده  تعداد آمپول 2
 عدد 213882 هاي مخدر خریداري شده  تعداد قرص 3
 عدد 2327858 هاي مخدر توزیع شده  تعداد قرص 4
 ریال23698735474 مخدر خریداري شده  مبلغ کل داروهاي 5
 ریال 40154554182 مبلغ کل داروهاي مخدر توزیع شده  6

7 
  3623 شربت نفر)  (مرکز )  (مثبت    HIVها  متادون تحویلی به مرکز مشاوره بیماريو شربت قرص 

 1500 قرص

() رفی شده دانشگاه علوم پزشکی متادون تحویلی به مراکز ترك اعتیاد مع بوپرونورفین و شربت  تعداد قرص  8
 نفر ) (مرکز 

  184543شربت 
 1902269قرص

 مورد 4740 آباد و حومه هاي ترك اعتیاد خرم مراجعین بیماران کانسري و مراکز درمانی و کلینیک 9
 نفر 272 تعداد بیماران کانسري فعال در سطح استان   10
 نفر135 حومهختر و ، پلدآباد تعداد بیماران کانسري فعال در خرم 11
 مرکز  98 میلی 250میلی و شربت متادون  2 بوپرونورفینکننده قرص  تعداد مرکز دریافت 12
 عدد 1903769 توزیع شده به مراکز  بوپرونورفینتعداد قرص  13
 شیشه 187977 میلی توزیع شده    250تعدادشربت هایدون  14
 شیشه 22943 دهمیلی توزیع ش 250تعداد شربت تنتوراپیوم  15
 مورد 15119 اند  تعداد افرادي که به مرکز ترك اعتیاد مراجعه کرده 16
 نفر 14837 تعداد مراجعین مرد به مرکز ترك اعتیاد  17
 نفر 282 تعداد مراجعین زن به مرکز ترك اعتیاد  18
 مورد  137 درمانی و مراکز  هاي بروجرد، الیگودرز و  دورود مراجعین بیماران کانسري  شهرستان 19
 بازدید 62 که ماهانه داروي مخدر دریافت می نمایندتعداد جانبازان   20
 بازدید 915 بازدید از بیماران کانسري  21
 بازدید 444 مرکز ) 82( و مرکز مشاوره  بهزیستیترك اعتیاد و  کبازدید از مراکز درمانی و کلینی 22
 عدد 4941 متوفیهاي مخدر برگشتی از  تعداد آمپول 23
 عدد 4859 هاي  مخدر برگشتی از متوفی تعداد قرص 24
 عدد 2422239 هاي مخدر امحاء شده  ها و قرص تعداد پوکه آمپول 25
 برگ 146924 تعداد نسخ بررسی شده مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی  26
 دهپرون 422 تعداد پرونده راکد شده بیماران کانسري در سطح استان  27
 مورد 107 تعداد پاسخ استعالم مراجع قضایی و انتظامی استان 28
 شیشه 198603 میلی خریداري شده  250تعداد شربت هایدون  29
 شیشه 23311 میلی خریداري شده  250تعداد شربت تنتور اپیوم  30

 


