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اداره بهداشت عمومی کانتی لوس آجنلس

و متخصص بهداشت عموم( Jonathan E. Fielding, MD, MPH )دکتر   
رئیس و متصدی بهداشت  

اداره بهداشت 

 عموم کانتی لوس آجنلس

 ماموریت اداره بهداشت عمومی

                                                          کانتی لوس آجنلس حفاظت

 از بهداشت، جلوگیری از

                                                                     بیماری، و ترفیع بهداشت

 و سالمتی متامی افراد در کانتی لوس

.آجنلس است

اداره بهداشت عمومی چگونه                                                                       
به جامعه کمک می کند؟

اداره بهداشت عمومی بر پیشگیری مترکز 
دارد و برای حفاظت و بهبود بهداشت جامعه 

در زمینه های متعددی کار می کند.   
چه برای بازرسی از رستوران ها، کنار دریا، خانه های 

ساملندان؛ درمان بیماریهای عفونی در یک مرکز بهداشت 
عمومی؛ پاسخگویی به حوادث ناگهانی یا موارد 

اضطراری، همچون بیماری همه جا گیر یا زلزله؛ آموزش 
عموم مردم و رهبران جامعه از طریق رویدادها و جلسات؛ 

اجنام بررسی هایی برای ارزیابی بهداشت جمعیت؛ یا ایجاد 
خط مشی هایی در راستای بهبود بهداشت باشد، 

کار این اداره را می توان در سرتاسر 
4300 مایل مربع کانتی لوس 

آجنلس مشاهده و احساس کرد.

هر روز و شب، حدود 4000 
کارمند که در 39 برنامه 

این اداره، متعهد به 
حفاظت از بهداشت 

ساکنین در کانتی لوس 
آجنلس هستند، در صدد 

ایجاد جامعه ای بهتر، ساملتر 
برای زندگی  می باشند.
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�در جریان آخرین اخبار در مورد  
اداره بهداشت عمومی باشید

www.publichealth.lacounty.gov :وب سایت

www.facebook.com/lapublichealth :انگلیسی

www.twitter.com/lapublichealth

www.youtube.lapublichealth

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اداره 
بهداشت عمومی این بارکد را اکسن کنید.

آیا می دانید که اداره بهداشت عمومی....

�رستورانها و بازارها و کامیونهای حامل مواد غذایی را بازرسی کرده و به آنها  �•
منره می دهد تا از بیماریهای ناشی از غذا جلوگیری مناید؟ 

برای کسب اطمینان از محوطه های امن برای شنا، بر آب های اقیانوس ها و  �•
استخر ها نظارت می کند؟

افراد مبتال به بیماریهای مقاربتی و ویروس اچ ای وی/ ایدز را درمان می کند؟ �•

و ایجاد  و بالیای طبیعی  برای موارد اضطراری  تا  �به ساکنین کمک می کند  �•
شده توسط مردم آماده شوند؟ 

�به بازرسی بیمارستانها و خانه های ساملندان می پردازد و به آنها جواز اعطاء  �•
می کند؟

را کنترل  �حیوانات، جانورها و حشراتی که ممکن است بیماری تولید کنند  �• 
می کند؟

�برای هماهنگ کردن مراقبتهای زنان باردار که بارداری پرمخاطره ای را طی می  �•
کنند، بازدید خانگی اجنام می دهد؟  

آزمایشگاهی  �برای شناسایی بیماری ها و خطرات بهداشتی، خدمات  �• 
فراهم می کند؟



مرکز بهداشت عمومی در  
 Antelope Valley   

335-B East Ave. K-6  
Lancaster, CA 93535 

)661( 723-4526

  مرکز بهداشت عمومی
241 N. Figueroa St.   

Los Angeles, CA 90012 
)213( 240-8204

مرکز بهداشت عمومی  
 Curtis R. Tucker  

123 W. Manchester Blvd.  
Inglewood, CA 90301 

)310( 419-5325

در   بهداشتی عمومی    مرکز 
Glendale

501 N. Glendale Ave.   
Glendale, CA 91206 

)818( 500-5750
   فقط خدمات  مایه کوبی و سل؛ 

کلینیکهای سل با تعیین وقت 
مالقات کار می کنند

  مرکز بهداشت عمومی در 
Hollywood/Wilshire

5205 Melrose Ave.   
Los Angeles, CA 90038 

)323( 769-7800

در    مرکز بهداشت عمومی 
Monrovia

330 W. Maple Ave.   
Monrovia, CA 91016 

)626( 256-1600

  مرکز بهداشت عمومی در 
North Hollywood
5300 Tujunga Ave.   

N. Hollywood, CA 91601 
)818( 766-3982 

�فقط خدمات مربوط به 
بیماریهای مقاربتی

   مرکز بهداشت عمومی در 
Pacoima

13300 Van Nuys Blvd.   
Pacoima, CA 91331 

)818( 896-1903
  فقط خدمات  مایه کوبی و سل؛ 

�کلینیکهای سل
با تعیین وقت مالقات کار می کنند. 

  مرکز بهداشتی عمومی 
Pomona

750 S. Park Ave.   
Pomona, CA 91766 

)909( 868-0235

بهداشت عمومی    مرکز 
Ruth Temple

3834 S. Western Ave.   
Los Angeles, CA 90062 

)323( 730-3507
�فقط خدمات مربوط به بیماری 

های مقاربتی.

   مرکز بهداشتی و سالمتی  
Simms/Mann

 2509 Pico Blvd.     
Room 325 

Santa Monica, CA 90405 
)310( 998-3203

�فقط خدمات مربوط به بیماری 
های مقاربتی.

Martin Luther King, Jr. مرکز   
برای بهداشت عمومی

11833 S. Wilmington Ave.   
Los Angeles, CA 90059 

)323( 568-8100

  مرکز بهداشت عمومی در 
Torrance

711 Del Amo Blvd.   
Torrance, CA 90502 

)310( 354-2300

  مرکز بهداشت عمومی در 
Whittier

7643 S. Painter Ave.   
Whittier, CA 90602 

)562( 464-5350

برنامه ها و خدمات

اداره بهداشت عمومی 14 مرکز بهداشتی دایر کرده است که به آنهایی 
که بیمه سالمتی یا تامین کننده معینی برای مراقبتهای بهداشتی ندارند 
، خدمات رایگان و کم هزینه ای را ارائه می دهد. خدمات ارائه شده شامل 
و درمان بیماری های  آزمایش  و درمان، و  مایه کوبی، سل )TB( ، غربالگری 

مقاربتی)STD( است.  

نواحی برنامه ریزی خدمات مراکز بهداشت عمومی

کانتی لوس آجنلس به هشت منطقه جغرافیایی، یا نواحی برنامه ریزی 
اداره بهداشت  )SPA( خدمات تقسیم شده است. این نواحی به 
عمومی امکان فراهم منودن بهداشت عمومی و خدمات بالینی که با 

نیازهای خاص این نواحی مطابقت دارد را  ارائه می دهند.  

رشته جامعی از برنامه ها برای اداره بهداشت عمومی                                                                                                                                           
امکان حفاظت و بهبود بهداشت ساکنین کانتی لوس 

آجنلس را فراهم می کنند. 
در اینجا برخی از برنامه های این اداره درج شده است.

خدمات بهداشتی کودکان: غربالگری و درمان افراد 21 ساله و کمتر.   

�بیماری های مزمن: مترکز بر کاهش وقوع آنها از طریق تغییرات محیطی و 
سبک زندگی. 

کنترل و پیشگیری بیماریهای مسری: در صدد کاهش عوامل ریسک از طریق 
نطارت بر بیماری، و ارتقاء رفتاری ساملتر است. 

خدمات بهداشت جامعه: از طریق مراکز بهداشت عمومی، خدمات بالینی و 
مدیریت پرونده ارائه می دهد. 

آمادگی و پاسخگویی برای موارد اضطراری: ساکنین را در مقابل خطرات مربوط 
به بهداشت عمومی، همچون بیماریهای عفونی و تروریسم میکربی آماده می کند. 

بهداشت محیطی: با کنترل عوامل محیطی شامل بازرسی در رستورانها، به 
ارتقاء کیفیت زندگی می پردازد. 

ارزیابی بهداشت و بیماری های همه گیر: برای جمع آوری اطالعات در مورد شرایط و 
رفتارهای بهداشتی، پرسشنامه هایی را گردآوری می کند.  

بازرسی تسهیالت بهداشتی: مسئولیت ارائه جواز و اعتبارگذاری برای حدود 
دارد. را به عهده  2000 تسهیالت بهداشتی 

اچ ای وی/ایدز: در صدد است تا از گسترش ویروس اچ آی وی/ایدز جلوگیری کند. 

ایمن سازی: از جامعه، علیه بیماری های  قابل پیشگیری از طریق مایه کوبی  
حافظت می کند.

بهداشت مادر، کودک و نوجوانان:  خدماتی را برای این گروهها ارزیابی و طرح ریزی 
کرده و به اجرا می گذارد.

حتقیقات در مورد بهداشت عمومی: از طریق اجرای قوانین مربوط به بهداشت 
عمومی، از بهداشت محافظت می کند.   

آزمایشگاه بهداشت عمومی: از طریق تست های زمایشگاهی از بهداشت 
عمومی محافظت می کند.  

بهداشت ساملندان: به کیفیت زندگی  برای افراد ساملند و خانواده های آنها بهبود 
می بخشد.

بیماریهای مقاربتی: برای پیشگیری و کنترل بیماریهای مقاربتی در سرتاسر کشور 
تالش می کند.

پیشگیری و کنترل استفاده از مواد مخدر: در راستای کاهش استفاده از مواد 
مخدر، از طریق برنامه های جتربه شده و دفاع از خط مشی ها کوشش می کند. 

سل: با تشخیص زود هنگام بیماری فعال و درمان عفونت نهفته، در صدد پیشگیری 
از انتقال این بیماری است. 

کنترل بیماری هاری از طریق  بهداشت عمومی دامپزشکی: در مورد بروز بیماری 
های حیوانات و گزیدگی حیوانات حتقیقات به اجنام می رساند.

بهداشت زنان: از طریق برنامه ریزی راهبردی، شامل خط  تلفن اضطراری برای 
بهداشت زنان، در صدد بهبود بهداشت است.

 

با چه شخصی باید متاس گرفت؟

شناسنامه ها )گواهی تولد( و 
گواهی فوت 

�شناسنامه  
)213( 240-7812

�گواهی فوت  
)213( 240-7816

خدمات بهداشتی کودکان
خدمات بهداشتی کودکان در 
کالیفرنیا )CCS( - خدمات 
مراقبتهای بهداشتی برای 
کودکانی که دارای نیازهای 

�مراقبتی ویژه هستند
)800( 288-4584

برنامه بهداشت و جلوگیری از 
 -)CHDP(  معلولیت کودکان

دسترسی به آزمایشات 
بهداشتی پشگیرانه برای خانواده 

های کم درآمد/با درآمد محدود 
و کودکانی که پوشش مدیکل/ 

 Medi-Cal دارند 
)800( 993-2437

�برنامه های آمادگی برای 
موارد اضطراری

)213( 637-3600

 بیماری های غذایی
 )213( 240-7821 

تا  تا جمعه  از8  صبح  ) دوشنبه 
از ظهر(   5 بعد 

 )213( 974-1234 
)اه هتفه رخآ و اه رصع (

آچ آی وی/ایدز و بیماریهای 
مقاربتی

)800( 367-2437
تا جمعه  از9  صبح  )دوشنبه 

از ظهر- �تا 5 بعد 
انگلیسی و اسپانیولی( 

 )800( 758-0880 
 )جوابگوی اتوماتیک 24 

ساعته - انگلیسی و اسپانیولی(
 )213( 744-5949 

تا  )دوشنبه تا جمعه  از9  صبح 
5 بعد از ظهر- مربیان بهداشت 

در دسترس می باشند(

مایه کوبی
)213( 351-7800

درجه بندی و بسنت رستوران 
)888( 700-9995

مواد مخدر
)626( 299-4193

بهداشت عموم دامپزشکی و 
کنترل بیماری هاری 
)877( 747-2243

بهداشت زنان
 )626( 569-3850 

تا جمعه  از8  صبح  ) دوشنبه 
از ظهر(   تا 5 بعد 

 )800( 793-8090 
)خط تلفن اضطراری

 برای خامنهای کم درآمد(

در ذیل فهرستی از خدمات و اطالعات متاس مربوط به برخی از برنامه 
هایی که توسط اداره بهداشت عمومی کانتی لوس آجنلس ارائه می 

شود درج شده است.  

برای فهرست کامل تر، اطالعات متاس به روز شده، یا برای گزارش خطری که 
�متوجه بهداشت عمومی است، به وب سایت اداره به نشانی  
 www.publichealth.lacounty.gov مراجعه منایید. 

مورد سایر خدمات بهداشتی و انسانی کانتی لوس آجنلس با شماره 2-1-1 
متاس بگیرید.
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Community Health Services Administration: )213) 240-8040

West (SPA 5)

South (SPA 6) 
Serving the  
communities of  
South Central  
Los Angeles,  
West Los Angeles,  
and the Santa Monica  
Bay region
(323) 730-3515

East (SPA 7) 

South Bay (SPA 8) 
Serving the  
communities of  
the Gateway Cities,  
East Los Angeles,  
and the South Bay
(562) 464-5478

Antelope Valley (SPA 1)

San Fernando Valley (SPA 2) 
Serving the  
communities of  
Antelope, Santa  
Clarita, San Fernando  
and Crescenta valleys 
(818) 487-0063

San Gabriel Valley (SPA 3) 

Metro (SPA 4) 
Serving the  
communities of  
Hollywood, Downtown  
Los Angeles, and  
San Gabriel Valley
(213) 240-8049

SPA Administrative Offices


