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شیوه وامه اجرایی ویازسىجی سالمت در استان فارس

گبم بِ گبم تب ًیبزسٌجی سالهت جبهعِ

گرٍُ آهَزش ٍارتقبی سالهت
هعبًٍت بْذاضتی
داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی استبى فبرس
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هقدهِ:
دسثش٘بٔ ٝخذیذ ٘یبصسٙدیٞ ،ذف پیذا وشدٖ ٘یبصٞبی سالٔتی ثشای ا٘دبْ ٔذاخّ ٝثشای وبٞص یب حُ آٖ ٞب است  ٚیبفتٗ ٔٛضٛػبتی ثشای ا٘دبْ فمظ
ٔذاخالت آٔٛصضی ٔذ ٘ظش ٘یست .ثٙبثشایٗ دس ٘یبصسٙدی سالٔت دسٞش خب٘ ٝثٟذاضت حذالُ د ٚاِٛٚیت  ٚدس ٞشٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت حذالُ
یه اِٛٚیت ٔطخع ٔی ضٛد تب ثشای آٖٞب ٔذاخّ ٝعشاحی  ٚاخشا ضٛد .فبغّ ٝصٔب٘ی ا٘دبْ ٘یبصسٙدی سالٔت ٕٞچٌ ٖٛزضتٞ ٝشدٚسبَ یىجبس خٛاٞذ
ثٛد.

ضیَُ ی اجرای ًیبزسٌجی سالهت در خبًِ ّبی بْداضت
دس ٞشخب٘ ٝثٟذاضت س ٝتیٓ ٘یبصسٙدی ٔدضا ث ٝضشح صیشتطىیُ ٔی ضٛد .اػضبی ٞش یه اص ایٗ س ٝتیٓ ثبیذ ضٙبسبیی ضٛد  ٚسییس ٌشٜٚ
٘یبصسٙدی سالٔت آٖ خب٘ ٝثٟذاضت (پضضه ٔسؤٔ َٚشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٔشثٛط) ثشای ایٗ اػضب ٘بٔ ٝای ٔجٙی ثش دسخٛاست ٔطبسوت دس تیٓ
ٔشثٛط ثشای ثٝدست آٚسدٖ ٘یبص اسسبَ ٔی وٙذ.
.I

تطکیل تین ّبی ًیبزسٌجی در خبًِ ّبی بْذاضت:
 -1تین سالهت :ضبُٔ پضضه ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٔشثٛع ،ٝوبسداٖ یب وبسضٙبس ٘بظش آٖ خب٘ ٝثٟذاضت  ٚثٟٛسصاٖ خب٘ ٝثٟذاضت
 -2تین هسؤٍالى ٍ هعتودیي هحلی :ضبُٔ دٞیبس ،سئیس ضٛسای اسالٔی سٚستب/سٚستبٞبی تحت پٛضص ،سٚحب٘ی ٔ ٚذیشٔ/ذیشاٖ
ٔذاسس وّیٔ ٝمبعغ تحػیّی (حذالُ چٟبس ٘فش)
 -3تین ًوبیٌدگبى هردم (سرخَشِ ّب)ٔ :تطىُ اص ٘ 3فش اص ٔیبٖ خٛد ٔشدْ ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ( ٜسشخٛض )ٝو ٝتٛسظ ثٟٛسصاٖ خب٘ٝ
ثٟذاضت ثشای ٞش ٔٙغم ٝاص سٚستب/سٚستبٞبی تحت پٛضص اص ٔیبٖ خٛد ٔشدْ یب سفیشاٖ سالٔت یب داٚعّجبٖ سالٔت تؼییٗ ٔی ض٘ٛذ.
ثشای تؼییٗ سشخٛضٞ ٝب:
اثتذا ثٟٛسص تٕبٔی ٔٙبعك تحت پٛضص خب٘ ٝثٟذاضت اػٓ اص سٚستبی اغّی یب لٕش سا ث٘ 3 ٝبحی ٝوّی تمسیٓ ٔی وٙذ (تٛغیٔ ٝی ضٛد
اٌش سٚستبی لٕش ثضسٌی داسد آٖ سا یه ٘بحی ٝدس ٘ظش ثٍیشد  ٚسٚستبی اغّی سا ث ٝد٘ ٚبحی ٝتمسیٓ وٙذ یب فبسؽ اص ایٗو ٝچٙذ سٚستب
تحت پٛضص خب٘ ٝثٟذاضت است سٚستبی اغّی سا ث ٝس٘ ٝبحی ٝتمسیٓ وٙذ)
سپس ثٟٛسص خب٘ ٝثٟذاضت اص ٞش یه اص ایٗ ٘ٛاحی سٌ ٝب٘ ٝیه ٘فش فشد ثب سٛاد ٛٔ ٚسد اعٕیٙبٖ و ٝلبدس ثٔ ٝػبحج ٝثب ٔشدْ ثبضذ اص
ثیٗ خٛد ٔشدْ /سفیشاٖ سالٔت یب داٚعّجبٖ سالٔت ٕٞبٖ ٘بحی ٝا٘تخبة ٔی وٙذ و ٝاص ایٗ ث ٝثؼذ ث ٝایٗ س٘ ٝفش سشخٛض ٝی ٘بحیٝ
خٛد ٌفتٔ ٝی ضٛد .ایٗ س٘ ٝفش سشخٛض ٝتیٓ ٘یبصسٙدی سالٔت ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔشدْ سا تطىیُ ٔی دٙٞذ.
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.II

هراحل اجرایی بِدست آٍردى ًیبزّبی سالهت تَسط ّر تین ًیبزسٌجی
 -1تین سالهت:


ٞ 1-1ش یه اص اػضبی تیٓ سالٔت ثبیذ لجُ اص ضشوت دسخّسِ ٝیستی اص ٘یبصٞبی سالٔت ٔٙغمٛٔ ٝسد ٘ظش سا ثب روش ٔٙبثغ ثٝدست آٚسدٖ
آٖ ٘یبص (ٔثال اص ٔٙجغ آٔبسٞب  ٚضبخعٞب یب اص ٔٙجغ پس خٛسا٘ذ ثبصدیذ وبسضٙبسبٖ ضٟشستبٖ اص آٖ ٔٙغم )ٝدس فشْ ضٕبسٛ٘ 2 ٜضت ٚ ٝثٝ
ثٟٛسص خب٘ ٝثٟذاضت تحٛیُ دٙٞذ.



 1-2ثٟٛسص خب٘ ٝثٟذاضت ٘یبصٞبیی وٞ ٝش یه اص اػضبی تیٓ سالٔت دس فشْ 2

٘ٛضت ٝا٘ذ سا ثب تٛخ ٝث ٝفٟشست استب٘ذاسد ػٙبٚیٗ

٘یبصٞبی سالٔت ٔغبثمت داد ٕٝٞ ٚ ٜی ٘یبصٞب سا دس فشْ ضٕبسٚ 3 ٜاسد ٔی وٙذ  ٚث ٝتؼذاد اػضبی تیٓ سالٔت اص فشْ ضٕبس ٜد ٚتىٕیُ
ضذ ،ٜوپی ٔی ٌیشد.


 1-3دس خّس ٝی تیٓ سالٔت ٞش یه اص اػضب ثٞ ٝشیه اص ٘یبصٞبی سالٔت ٘ٛضت ٝضذ ٜدس فشْ ضٕبسٜ
ضذ ٜدس ایٗ فشْ ٕ٘ش1 ٜتب5
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عجك ٔؼیبسٞبی ٌ 4ب٘ ٝروش

ٔی دٞذ ٚ .خٕغ ٕ٘شٞ ٜش ٘یبص سا دس ست ٖٛآخش ٔی ٘ٛیسذ.

 1-4ثٟٛسص ٔحتشْ ٕ٘ش ٜای سا وٞ ٝش یه اص اػضبی تیٓ سالٔت ثٞ ٝشیه اص ٘یبصٞبی سالٔت داد ٜاست دس فشْ ضٕبسٚ 4 ٜاسد ٔی وٙذ  ٚدس
ست ٖٛآخش خٕغ ٕ٘ش ٜای وٞ ٝش ٘یبص ثذست آٚسدٔ ٜی ٘ٛیسذ.



 1-5ثٟٛسص ٔحتشْ ٘یبصٞبی تؼییٗ ضذ ٜتٛسظ تیٓ سالٔت سا ث ٝتشتیت ٕ٘ش( ٜاص ٕ٘ش ٜثضسٌتش ثٕ٘ ٝش ٜوٛچىتش) دس فشْ ضٕبسٚ 5 ٜاسد ٔی
وٙذ.

 -2تین هسئَلیي ٍ هعتودیي هحلی:


اثتذا ٔسؤٔ َٚشوض ثشای خّت ٕٞىبسی دٞیبس ٘بٔ ٝای عجك فشْ  1تٙظیٓ ٔی وٙذ  ٚثشای أ ٚی فشستذ).
 2-1سٚش وبس دس تیٓ ٔسئِٛیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی ٔطبث ٝتیٓ سالٔت است یؼٙی  ٕٝٞی اػضب پیص اص خّس٘ ٝیبصٞبی سالٔت سا اص ٔٙظش
خٛد ٚاسد فشْ ضٕبسٜ
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ٔی وٙٙذ  ٚآٖ سا ث ٝدٞیبس تحٛیُ ٔی دٙٞذ.

 2-2دس خّس ٝای ثب حضٛس ٔسؤِٚیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی ػض ٛتیٓ ٘یبصسٙدی و ٝدس ٔحُ دٞیبسی تطىیُ ٔی دٞذ ثشسٚی ٘یبصٞبی اػالْ
ضذ ٜثحث ٔی ضٛد.
 2-3پس اص ثحث دس ٔٛسد ٘یبصٞبی سالٔت ٔٙغم ٚ ٝاخٕبع ثش سش ٔٛضٛػبت ،دٞیبس عی ٘بٔ ٝای ٔىتٛة خغبة ث ٝپضضه ٔشوض خذٔبت
خبٔغ سالٔت ٔشثٛع٘ ٝیبصٞبی سالٔت اص ٔٙظش اػضبی ٌش ٜٚخٛد سا دس لبِت فشْ ضٕبس6 ٜ

ثٚ ٝی اػالْ ٔی وٙذ .سبد ٜتش است ثٍٛییٓ

و ٝدٞیبس پبسخ ٔىتٛة خٛد خغبة ثٔ ٝسئٔ َٛشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت سا ث ٝایٔ ٍٝ٘ٛٙی دٞذ و" ٝپس اص تطىیُ خّسٔ ٝسئِٛیٗ ٚ
ٔؼتٕٛدیٗ ٔحّی ٘یبص ٞبی سالٔت ث ٝلشاس صیش ٔٛسد اخٕبع لشاس ٌشفت:

٘ nفش ٌفتٙذ فالٖ ٔٛضٛع ٘یبص سالٔت است ٘ m ٚفش ٌفتٙذ

فالٖ ٔٛضٛع ٘ p ٚفش ٌفتٙذ فالٖ ٔٛضٛع اِی آخش".
تَجِ :اگر گزارش ارسبلی دّیبر بِ فرهت هَرد ًظر ًبَد فرض خَاّین کرد هَضَعبت اعالم شدُ در ًبهِ بِ ترتیب اٍلَیت
ًَشتِ شدُ است.
ٔ 2-4سؤٔ َٚشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت پس اص دسیبفت ٘بٔ ٝی دٞیبساٖ آٖ سا ث ٝخب٘ ٝثٟذاضت ٔشثٛع ٝتحٛیُ ٔی دٞذ  ٚثٟٛسص ٞش خب٘ٝ
ثٟذاضت اثتذا ػٙبٚیٗ ٘یبصٞبی اػالْ ضذ ٜتٛسظ تیٓ ٔؼتٕذیٗ ٔ ٚسؤِٚیٗ ٔحّی سا ثب ػٙبٚیٗ استب٘ذاسد ٔغبثمت داد ٚ ٜػٙبٚیٗ خبسج اص ایٗ
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ِیست سا حزف  ٚػٛٙاٖ سبیش ٔٛضٛػبت روش ضذ ٜسا ثب ٔٛضٛػبت ِیست استب٘ذاسد ٕٞخٛاٖ ٔی وٙذ .دس آخش ٔٛضٛػبت اػالْ ضذ ٜتٛسظ
تیٓ ٔسئِٛیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی و ٝػٙبٚیٗ آٖ استب٘ذاسد  ٓٞضذ ٜسا ث ٝتشتیت اِٛٚیت ٚاسد فشْ ضٕبسٔ 7 ٜی وٙذ..

 -3تین ًوبیٌدگبى هردم (سرخَشِ ّب):
 3-1ثشای تؼییٗ اػضبی تیٓ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔشدْ (سشخٛضٞ ٝب) اثتذا ثٟٛسصٙٔ ،غم ٝتحت پٛضص خٛد سا ث ٝس٘ ٝبحی ٝتمسیٓ ٔی وٙذ.
ٔؼیبس تمسیٓ ثٙذی ٔی تٛاٖ غشفبً ثشاسبس خغشافیبی ٔحُ یب ثش اسبس خٕؼیت ثبضذ ث ٝایٗ ٔؼٙی ؤٕ ٝىٗ است ثٟٛسص تطخیع دٞذ وٝ
سٚستبی اغّی سا ث ٝد ٚلسٕت تمسیٓ وٙذ ٘ ٚبحی ٝس ْٛسا ث ٝیىی اص سٚستبٞبی لٕش و ٝخٕؼیت لبثُ تٛخٟی داسد اختػبظ دٞذ یب ایٗوٝ
فمظ سٚستبی اغّی سا ث ٝس٘ ٝبحی ٝتمسیٓ وٙذ.
 3-2سپس ثٟٛسص اص ٞش ٘بحی ٝیه ٘فش اص ثیٗ ٔشدْ آٖ ٘بحی ٝسا ث ٝػٛٙاٖ سشخٛض ٝا٘تخبة ٔیىٙذ .سشخٛض ٝثبیذ فشدی داسای ػالیك
سالٔت ثبضذ  ٚضٕٗ ثبٛٞش  ٚثب روبٚت ثٛدٖ تٛاٖ ثشلشاسی استجبط ثب سبیش اٞبِی ٘بحیٔ ٚ ٝػبحج ٝثب آٖٞب  ٚثجت ٘ظشات ٔشدْ دس ٔٛسد
٘یبصٞبی سالٔت ٔٙغمٔ ٚ ٝشدْ ٘بحی ٝخٛد سا داضت ٝثبضذ .ایٗ فشد ٔی تٛا٘ذ اص ٔشدْ ػبدی یب اص سفیشاٖ سالٔت یب ٟ٘بیتبً داٚعّجبٖ سالٔت
٘بحیٔ ٝشثٛع ٝا٘تخبة ضٛد.
 3-3پس اص تؼییٗ سشخٛضٞ ٝب  ٚتٛخی ٝآٖٞب تٛسظ ثٟٛسص ،ثٟٛسص ٔحتشْ اص فٟشست افشاد سبوٗ دس ٞش ٘بحی ٝثٝغٛست تػبدفی
افشادی دس ٌشٞ ٜٚبی سٙی  ٚخٙسی ٔختّف ٔؼبدَ تؼذاد ٔطخع ضذ ٜدس ثٙذٞبی صیش سا ا٘تخبة وشدِ ٚ ٜیست ٔی وٙذ ِ ٚیست اسبٔی
ٕٞشا ٜثب آدسس آٖٞب سا ث ٝسشخٛضٞ ٝش ٘بحی ٝتحٛیُ ٔی دٞذ.

تعذاد افرادی کِ بَْرز ببیذ بِصَرت تصبدفی برای ّر ًبحیِ فْرست کٌذ ٍ تحَیل سرخَضِ ًبحیِ هربَطِ دّذ
الف) ثشای سٚستبٞبی صیش ٘ 1111فش خٕؼیت ،ثٟٛسص دس ٞشیه اص ٘ 3بحی ٝث ٝغٛست تػبدفی ٔ2شد 61-31سبَ 2 ،صٖ  61-31سبَ1 ،
سبِٕٙذ ثیص اص  61سبَ 2 ،دختش یب صٖ  31-19سبَ 2 ،پسش یبٔشد  31-19سبَ ٚ 2 ،اِذ داضٗ آٔٛص دختشٚ 2 ،اِذ دا٘ص آٔٛص پسشٚ 1 ،اِذ وٛدن
صیش  6سبَ سا ا٘تخبة وٙذ
ة) ثشای سٚستبٞبی ثب ثیص اص ٘ 1111فشخٕؼیت  ،ثٟٛسص ٔحتشْ اص ٞشیه اص ٘ٛاحی سٌ ٝب٘ ٝث ٝغٛست تػبدفی ٔ 3شد  61-31سبَ3 ،
صٖ  61-31سبَ  2 ،سبِٕٙذ ثیص اص  61سبَ 3 ،صٖ یب دختش  31-19سبَٔ 3 ،شد یب پسش  31-19سبَٚ 2 ،اِذ دا٘ص آٔٛص دختشٚ 2 ،اِذ دا٘ص
آٔٛص پسشٚ 2 ،اِذ وٛدن صیش  6سبَ سا ا٘تخبة وٙذ  ٚاسٓ  ٚآدسس آٖ ٞب سا ث ٝسشخٛض ٝی آٖ ٘بحی ٝتحٛیُ ٔی دٞذ.
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سشخٛضٞٝب ث ٝآدسس  ٚافشاد ٔطخع ضذٔ ٜشاخؼٔ ٝی وٙٙذ  ٚاص آٖٞب یه سؤاَ سا ٔی پشسٙذ:

"از ًظر ضوب ًیبزّبی سالهت هردم ایي ًبحیِ ٍ رٍستبی هب چیست؟"
3-5

سشخٛض ٝپبسخ افشاد سا دس فشْ  8یبدداضت ٔی وٙذ.
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3-6

سشخٛض ٝخٕیغ ٘ظشاتی سا و ٝثب پشسیذٖ سؤاَ ثبال اص افشاد تؼییٗ ضذ ٜثٝدست آٔذ ٜاست ،دس لبِت فشْ ضٕبس 9 ٜثٝ

ثٟٛسص تحٛیُ ٔی دٞذٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝطٟٛد است ایٗ فشد ٔطخع ٔی وٙذ ٞش ٘یبص سالٔتی ثیبٖ ضذ ٜتٛسظ ٔشدْ تٛسظ چٙذ
٘فش اص ٔػبحج ٝض٘ٛذٌبٖ ٌفت ٝضذ ٜاست.
3-7

ٞشیه اص سشخٛضٞ ٝب فشْ ضٕبس 9 ٜسا و ٝتىٕیُ وشد ٜاست ،ث ٝثٟٛسص تحٛیُ ٔی دٞذ.

3-8

ثٟٛسص ٞش سِ ٝیست سا و ٝاص سشخٛضٞ ٝب ٌشفت ٝثب  ٓٞیىی وشد ٚ ٜپس اص ٔغبثمت ػٙبٚیٗ ثب فٟشست ػٙبٚیٗ استب٘ذاسد

ٔدذدا دس فشْ ضٕبس 9 ٜخذیذ ٚاسد ٔی وٙذ  ٚدس ست ٖٛآخش ٔدٕٛع تؼذاد افشادی و ٝآٖ ٘یبص سا ثیبٖ وشد ٜا٘ذ ٔی ٘ٛیسذ.
3-9

ثٟٛسص ٘یبصٞبی ٌفت ٝضذ ٜتٛسظ ٔشدْ سا ثش اسبس ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی ث ٝتشتیت دس فشْ 11

ٚاسد ٔی وٙذ .ثٌٝ٘ٛٝ

ای و٘ ٝیبصٞبی ثب فشاٚا٘ی ثیطتش اثتذا ٘ ٚیبصٞبی ثب فشاٚا٘ی وٕتش دس ا٘تٟبی ِیست لشاس ٌیش٘ذ.
دس پبیبٖ ایٗ ٔشحّ ٝاص ٘یبص سٙدی ثٟٛسص خب٘ ٝثٟذاضت سِ ٝیست اص ٘یبصٞبی سالٔت سا و ٝث ٝتشتیت اِٛٚیت ٘ٛضت ٝضذ ٜا٘ذ پیص س ٚخٛاٞذ داضت:
یه ِیست ٔشثٛط ث ٝتیٓ سالٔت ،یه ِیست ٔشثٛط ثٔ ٝؼتٕذیٗ ٔ ٚسئِٛیٗ ٔحّی  ٚیه ِیست خٕغ ثٙذی ضذ ٜسشخٛضٞ ٝب.
.III

اٍلَیت بٌذی ًْبیی ًیبزّبی سالهت تعییي ضذُ ٍ اًتخبة دٍ اٍلَیت خبًِ بْذاضت برای طراحی هذاخلِ
ثشای تٟی ٝفٟشست ٟ٘بیی ٘یبصٞبی خب٘ ٝثٟذاضت ٚاِٛٚیت ثٙذی آٖ ٞب:


اثتذا سِ ٝیست ٘یبصٞبی اِٛٚیت ثٙذی ضذِ( ٜیست تیٓ سالٔت ِ ٚیست ٔسئِٛیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی ِ ٚیست سشخٛضٞ ٝب) وٙبس
 ٓٞلشاس دادٔ ٜی ضٛد.



ثّٙذتشیٗ ِیست ا٘تخبة  ٚػذد آخشیٗ ػٛٙاٖ سا ثٝػال ٜٚیه ٔیوٙیٓ  ٚث ٝػٛٙاٖ ػذد ثبثت دس یه خب یبدداضت ٔی وٙیٓٔ .ثالً
اٌش دس ثّٙذتشیٗ ِیست  12اِٛٚیت ٔطخع ضذ ٜاست ،ػذد  12سا ثٝػال ٜٚیه ٔی وٙیٓ  ٚػذد  13سا ث ٝػٛٙاٖ ػذد ثبثت دس
٘ظش ٔیٌیشیٓ.



دسایٗ ٔشحّ ٝتٕبٔی ٘یبصٞبی ٘ٛضت ٝضذ ٜدس سِ ٝیست دسفشْ ضٕبس 11 ٜفٟشست ٔی ضٛد.



ثشای ٞش ٘یبص دس فشْ ضٕبس 11 ٜستج ٝاِٛٚیت آٖ دس ٞشوذاْ اص ِیست ٞبی سٌ ٝبِ٘( ٝیست تیٓ سالٔتِ ،یست تیٓ ٔؼتٕذیٗ ٚ
ٔسِٚٛیٗ ِ ٚیست تیٓ سشخٛضٞ ٝب) دس خّٛی آٖ ٘ٛضتٔ ٝی ضٛد .دس غٛستی و ٝآٖ ٘یبص دس یه یب دٚتب اص ِیست ٞب ٘جٛد ث ٝخبی
ستج ٝاِٛٚیت آٖ ٘یبص دس آٖ ِیست ػذد ثبثت ٔحبسج ٝضذ ،ٜسا ثجت ٔی وٙیٓ  ٚدس فشْ ٔ 11ی ٘ٛیسیٓ( .دس ٔثبَ صد ٜضذ ٜػذد
ثبثت ٔ 13حبسج ٝضذ).



س ٝػذد اِٛٚیت ٞش ٘یبص دس ٞش ِیست سا و ٝدسس ٝست ٖٛفشْ ٛ٘ 11ضت ٝایٓ خٕغ ٔی وٙیٓ  ٚدس ست ٖٛخٕغ ستج ٝاِٛٚیت ٔی
٘ٛیسیٓ.



ث ٝتشتیت ٞشچ" ٝػذد" خٕغ ستج ٝاِٚی ٝوٕتش ثبضذ آٖ ٔٛضٛع دس اِٛٚیت ثبالتش لشاس ٔیٌیشد  ٚدسست ٖٛاِٛٚیت ٟ٘بیی (فشْ11
اِٛٚیت ٞب اص 1تب ٔ 21طخع ٔیضٛد.



ٕ٘بیٙذ ٜتیٓ سالٔتٕ٘ ،بیٙذ ٜتیٓ ٔسؤٚالٖ ٔ ٚؼتٕذاٖ ٕ٘ ٚبیٙذ ٜسشخٛضٞ ٝب فشْ ضٕبس 11 ٜسا أضب ٔیوٙٙذ.
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*ًکتِ

دس ٘ظش است ثشای ا٘دبْ تدضی ٚ ٝتحّیُ فٛق ٘شْ افضاسی اص سٛی ٚصاست ٔتجٛع عشاحی  ٚثبسٌزاسی ضٛد .دس ایٗ غٛست ثبیذ ٔٛضٛػبت

تؼییٗ ضذ ٜدس ٞشیه اص ِیست ٞبی سٌ ٝب٘ ٝبِ ترتیب اٍلَیت ٚاسد ٘شْ افضاس ٔشثٛع ٝضٛد تب ٘شْ افضاس ِیست ٟ٘بیی اِٛٚیت ٞبی خب٘ ٝثٟذاضت سا دس
اختیبس لشاس دٞذ.

.IV

ارسبل لیست اٍلَیت بٌذی ضذُ ًیبز ّب بِ هرکسبْذاضت ضْرستبى



اثتذا ِیست ٘یبصٞبی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت و ٝث ٝتشتیت فٛق اِٛٚیت ثٙذی ضذ ،ٜثٔ ٝشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٔشثٛع ٝاسسبَ ٔی ضٛد.



وبسداٖ ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ِیست ٘یبصٞبی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت سا پس اص تأییذ سئیس ٔشوض عی ٘بٔ ٝای ثٔ ٝشوض ثٟذاضت ضٟشستبٖ
(ٚاحذ آٔٛصش ٚاستمبی سالٔت) تحٛیُ ٔی دٞذ.

.V

اًتخبة دٍ اٍلَیت بِ ازای ّر خبًِ بْذاضت از بیي لیست ًیبزّبی اٍلَیت بٌذی ضذُ اعالم ضذُ آًْب

کارشناس آموزش و ارتقای سالمت شهرستان پس اص دسیبفت ِیست ٘یبصٞبی اِٛٚیت ثٙذی ضذٕٝٞ ٜی خب٘ٞٝبی ثٟذاضت:


اثتذا ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ تٕبٔی ٘یبصٞبی اػالْ ضذ ٜتٛسظ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ضٟشی ِ ،یست وبّٔی اص ػٙبٚیٗ
٘یبصٞبی اػالْ ضذ ٜتٟیٔ ٝی وٙذ.



سپس ٔیضاٖ تىشاس ٞش ػٛٙاٖ اص ٘یبصٞبی اػالْ ضذ ٜسا دس ثیٗ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ضٟشی ثٝغٛست دسغذ
ٔطخع ٔی وٙذ.



ِیست اِٛٚیت ٞبی ٞش خب٘ ٝثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ضٟشی سا ثٝعٛس خذاٌب٘ ٝثشسسی ٔی وٙذ  ٚاص ثبالی ِیست ث ٝسٕت پبییٗ،
د ٚاِٛٚیتی و ٓٞ ٝدس سغح خب٘ ٝثٟذاضت لبثُ ٔذاخّ ٝثبضٙذ  ٓٞ ٚوٕتش اص  31دسغذ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت
ضٟشی آٖ ػٛٙاٖ سا اػالْ وشد ٜثبضٙذ ا٘تخبة  ٚث ٝػٛٙاٖ اِٛٚیت ٞبی آٖ خب٘ ٝثٟذاضت یبدداضت ٔی وٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ٕٔىٗ است اِٛٚیت
ا ٚ َٚد ْٚیب اِٛٚیت ا ٚ َٚس ْٛیب اِٛٚیت د ٚ ْٚس ْٛیب اِٛٚیت د ٚ ْٚپٙدٓ یب  ...خب٘ ٝثٟذاضت ث ٝػٛٙاٖ اِٛٚیت ا ٚا٘تخبة ضٛد.



تٕبْ ٘یبصٞبیی و ٝخب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت اػالْ وشد ٜا٘ذ ِٚی آٖ ٘یبصٞب یب دس سغح خب٘ ٝثٟذاضت ٔذاخّ ٝپزیش تطخیع داد٘ ٜطذ ٜا٘ذ یب ثیص اص
 31دسغذ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ضٟشی ث ٝآٖ ٘یبص اضبس ٜوشد ٜا٘ذ ،دس لبِت ٘بٔ ٝای ثٔ ٝؼب ٖٚثٟذاضتی ضٟشستبٖ
اػالْ ٔی ضٛد تب ٚاحذ ٔشثٛع ٝثشای سفغ ایٗ ٘یبص ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی تذٚیٗ وٙذ  ٚدس ایٗ ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ثش خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضتی و ٝآٖ ٘یبص سا
اػالْ وشد ٜا٘ذ ثبیذ تبویذ ضٛد.

.VI


هذاخلِ بر دٍ اٍلَیت در سطح خبًِ بْذاضت
پس اص ٔطخع ضذٖ د ٚاِٛٚیت ٞش خب٘ ٝثٟذاضت وبسضٙبس آٔٛصش  ٚاستمبی سالٔت عی ٘بٔ ٝای ٔىتٛة ،د ٚاِٛٚیت ٞش خب٘ ٝی ثٟذاضت سا
ث ٝآٖ خب٘ ٝثٟذاضت اػالْ ٔی وٙذ.



خب٘ ٝثٟذاضت ثب ٕٞىبسی تیٓ سالٔت ٔٙغم( ٝپضضه ،وبسداٖ  ٚوبسضٙبسبٖ) ٘سجت ث ٝتؼییٗ ػُّ سفتبسی  ٚػُّ غیش سفتبسی ٞش اِٛٚیت الذاْ
ٔی وٙذ.
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پس اص تؼییٗ ػُّ سفتبسی ٞش اِٛٚیت ،ثش٘بٔ ٝسیضی الصْ سا ثشای ٔذاخّ ٝآٔٛصضی ثشای سفغ ایٗ ػُّ سفتبسی ا٘دبْ ٔی دٞذ  ٚثشای اخشایی ضذٖ
ایٗ ثش٘بٔ ٝسیضی خذٌ َٚب٘ت آٔٛصش سا ثشای د ٚاِٛٚیت ٔطخع ضذ ٜتىٕیُ ٔی وٙذ.



پس اص تؼییٗ ػُّ غیش سفتبسی ٞش اِٛٚیت ،دستٛس وبس خّسبت آتی ضٛسای ثٟذاضتی سٚستب ث ٝایٗ د ٚاِٛٚیت  ٚػُّ غیش سفتبسی آٖ اختػبظ
ٔی یبثذ (دس ٚالغ ٔٛضٛع خٛدٔشالجتی اختٕبػی آٖ سٚستب ایٗ د ٚاِٛٚیت  ٚػُّ غیش سفتبسی آٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد) تب ساٞىبسٞبی غیش
آٔٛصضی ثشای سفغ ایٗ ٘یبصٞب  ٚػُّ غیشسفتبسی آٖٞب ٔطخع ضٛد  ٚثشآٖ اسبس ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی تٙظیٓ ضٛد.



ثب تٛخ ٝث ٝساٞىبسٞبی ثیبٖ ضذ ٜدس ضٛسای ثٟذاضتی ثشای ٞش اِٛٚیت  ٚػُّ غیشسفتبسی آٖ ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ٔطبسوتی ثشای حُ آٖ ٞب تٙظیٓ ٚ
اخشا ٔی ضٛد.

ًیبز سٌجی در هٌبطق ضْری
.I

ٔسؤ َٚا٘دبْ ٘یبص سٙدی دس ٔٙبعك ضٟشی "سئیس ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت" آٖ ٔٙغم ٝاست.

.II

دس ضٟش ٘یض س ٝتیٓ ٘یبصسٙدی ث ٝضشح صیش دس ٔٙغم ٝتحت پٛضص ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت تطىیُ ٔی ضٛد .پس اص ضٙبسبیی اػضبی
ٞش تیٓ ،سئیس ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ث ٝػٛٙاٖ سئیس ٌش٘ ٜٚیبصسٙدی عی ٘بٔ ٝای ا٘دبْ ٘یبصسٙدی سا اص آٖٞب دسخٛاست ٔی وٙذ.
ًکتِ :یىی اصوبسضٙبسبٖ ٔشوض یب ٔشالجبٖ سالٔت پبیٍبٞ ٜبی تحت پٛضص ث ٝػٛٙاٖ دثیش ٌش٘ ٜٚیبصسٙدی ا٘تخبة ٔیضٛد.
ًکتِ :ثشای ث ٝسسٕیت سسیذٖ ٌش ٜٚتیٓ سالٔت ٌ ٚشٔ ٜٚسؤِٚیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی ثشای ا٘دبْ ٘یبصسٙدی ،حضٛس ٘ػف ثٝػال ٜٚیه
٘فشاص اػضب الصْ است.

سِ تین ًیبزسٌجی کٌٌذُ در سطح هٌطقِ تحت پَضص ّر هرکس خذهبت جبهع سالهت
-1

تین سالهت ضبُٔ ٔسؤٔ َٚشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ،وبسضٙبسبٖ /وبسداٖ ٞبی ٔشوض  ٚیه ٘فشاص ٔشالجبٖ سالٔت ٞش پبیٍبٜ
سالٔت تحت پٛضص

-2

تین هسؤٍالى ٍ هعتودیي هحلی ٔب٘ٙذ ضٟشداس ٔٙغم ،ٝضٛسایبسی ٞبی ٔحالت ٔٙغمٙٔ ،ٝتخت سٚحب٘یٔ ٖٛسبخذ ،یه ٔذیش اص
ٔذیشاٖ ٞش ٔمغغ تحػیّی ٔذاسس (دثستبٖ ٔٚتٛسغ ٝا ٚ َٚد ْٚث ٝتفىیه دختشا٘ ٚ ٝپسشا٘ ،)ٝثسیح ،وال٘تشی ،خیشیٗ ،سبصٔبٖ ٞبی
ٔشدْ ٟ٘بد ،اتحبدی ٚ ٝغٛٙف (حذالُ ٘ 5فش)

-3

تین سرخَشِّب ٔتطىُ اص ٘ 4فش (یه ٘فش اص ٞش یه اص چٟبس ٘بحی ٝتمسیٓ ضذ ٜتٛسظ ٔسئٔ َٛشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت)

تعییي سرخَشِ ّب در هٌبطق شْری
ٔسؤٔ َٚشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٔحذٚد ٜخغشافیبیی تحت پٛضص ٔشوض سا ثً 4 ٝبحیِ تمسیٓ ٔی وٙیذ  ٚدسٞش ٘بحی ٝیه فشد سا ثٝ
ػٛٙاٖ سشخٛض ٝا٘تخبة ٔی وٙذ (خٕؼبً ٘ 4فش) .سشخٛضٔ ٝی تٛا٘ذ اص ٔشدْ ػبدی ،داٚعّجبٖ سالٔت ،سفیشاٖ سالٔت ثبضذ.
7

8

.III

هراحل اًجبم ًیبز سٌجی در هٌبطق ضْری
ٔشاحُ تؼییٗ ٘یبصٞب دس ٔٙبعك ضٟشی ٕٞب٘ٙذ ٘یبصسٙدی دسخب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت است ثب ایٗ تفبٚت و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثشای ا٘دبْ ٔػبحج ٝثب

ٔشدْ تٛسظ ٞش سشخٛض ٝث ٝعشیك صیش تؼییٗ ٔی ضٛد.
برای مراکس خدمات جامع سالمتی که جمعیت زیر  21هسار وفر را تحت پوشش دارود:

اص ٞش ٘بحیٔ 3 ٝشد  61-31سبَ 3 ،صٖ  61-31سبَ 2 ،سبِٕٙذ ثیص اص  61سبَٔ 3 ،شد یب پسش  31-19سبَ 3 ،صٖ یب دختش 31-19
سبَٚ 4 ،اِذدا٘ص آٔٛصدختشٚ 4 ،اِذ دا٘ص آٔٛص پسشٚ 3 ،اِذ وٛدن صیش  6سبَ ا٘تخبة ضٛد ( .حدٓ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛش ٘بحی٘ 25 ٝفش ٔیضٛد ٚ
خٕغ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدس ٘ 4بحی٘ 111 ٝفش خٛاٞذ ضذ)
برای مراکس خدمات جامع سالمتی که جمعیت بیه  21هسار تا  41هسار وفر را تحت پوشش دارود:

اص ٞش ٘بحیٔ 5 ٝشد  61-31سبَ 5 ،صٖ  61-31سبَ 3 ،سبِٕٙذ ثیص اص  61سبَٔ 5 ،شد یب پسش  31-19سبَ 5 ،صٖ یب دختش 31-19
سبَٚ 5 ،اِذ دا٘ص آٔٛصدختشٚ 5 ،اِذ دا٘ص آٔٛص پسشٚ 5 ،اِذ وٛدن صیش  6سبَ ا٘تخبة ضٛد ( .اص ٞش ٘بحی٘ 38 ٝفش حدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی ضٛد
و ٝدس ٔدٕٛع ٘ 4بحی ٝحدٓ ٕ٘٘ 152 ٝ٘ٛفش خٛاٞذ ضذ)
برای مراکس خدمات جامع سالمتی که جمعیت بیش از  41هسار وفر را تحت پوشش دارود:

اص ٞش ٘بحیٔ 7 ٝشد  61-31سبَ 7 ،صٖ  61-31سبَ 4 ،سبِٕٙذ ثیص اص  61سبَٔ 7 ،شد یب پسش  31-19سبَ 7 ،صٖ یب دختش 31-19
سبَٚ 6 ،اِذ دا٘ص آٔٛصدختشٚ 6 ،اِذ دا٘ص آٔٛص پسشٚ 6 ،اِذ وٛدن صیش  6سبَ ا٘تخبة ضٛد ( .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاص ٞش ٘بحی٘ 51 ٝفش خٛاٞذ ضذ
 ٚدس ٔدٕٛع ٘ 4بحی ٝحدٓ ٕ٘٘ 211 ٝ٘ٛفش خٛاٞذ ضذ)
سبیش ٔشاحُ ضجی٘ ٝیبص سٙدی دس سغح سٚستب است.

.IV

اًتخبة یک ًیبز بِ عٌَاى اٍلَیت ّر هرکس خذهبت جبهع سالهت
پس اص ا٘دبْ ٘یبصسٙدی تٛسظ ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٚ ٚاسد وشدٖ ٘یبصٞبی ِیست ضذ ٜدس ٞشیه اص سِ ٝیست تیٓ
سالٔتٔ ،سؤِٚیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی  ٚسشخٛضٞ ٝب دس ٘شْ افضاس ٔشثٛط  ٚدسیبفت ِیست اِٛٚیت ٞبی ٔشوض اص ٘شْ افضاسِ ،یست ٔشثٛط
تٛسظ کارشناس آموزش و ارتقای سالمت شهرستان ثشسسی ضذٔ ٚ ٜطبث ٝآ٘چ ٝدس ٔٛسد ٘یبصٞبی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ا٘دبْ ضذ ،دس
آخش ثشای ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ٔشثٛع ٝیه ٔٛضٛع سا و ٓٞ ٝوٕتش اص  31دسغذ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت ٔ ٚشاوض خذٔبت خبٔغ سالٔت
آٖ ٔٛضٛع سا ثیبٖ وشد ٜا٘ذ  ٚاص عشف دیٍش آٖ ٔٛضٛع دس سغح ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت لبثُ ٔذاخّ ٝثبضذ ،ا٘تخبة  ٚث ٝػٛٙاٖ
اِٛٚیت ٔشوض عی ٘بٔ ٝوتجی ث ٝایطبٖ اػالْ ٔی ضٛد.

.V


هذاخلِ بر رٍی تک اٍلَیت هرکس خذهبت جبهع سالهت
پس اص ٔطخع ضذٖ ته اِٛٚیت ٞش ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت وبسضٙبس آٔٛصش  ٚاستمبی سالٔت عی ٘بٔ ٝای ٔىتٛة ،یه اِٛٚیت ٞش
ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت سا ث ٝآٖ ٔشوض اػالْ ٔی وٙذ.



تیٓ سالٔت ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت ثب تطىیُ خّس ٝای ٘سجت ث ٝتؼییٗ ػُّ سفتبسی  ٚػُّ غیش سفتبسی ته اِٛٚیت اػالْ ضذ ٜث ٝایطبٖ
الذاْ ٔیىٙذ.
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پس اص تؼییٗ ػُّ سفتبسی ته اِٛٚیت ٔشوض ،ثش٘بٔ ٝسیضی الصْ سا ثشای ٔذاخّ ٝآٔٛصضی خٟت سفغ ایٗ ػُّ سفتبسی ا٘دبْ ٔی دٙٞذ  ٚخٟت
اخشایی ضذٖ ایٗ ثش٘بٔ ٝسیضی ،خذٌ َٚب٘ت آٔٛصش دس ٞش پبیٍب ٜسالٔت تحت پٛضص آٖ ٔشوض تىٕیُ ٔی وٙذ.



پس اص تؼییٗ ػُّ غیش سفتبسی اِٛٚیت ،دستٛس وبس خّسبت آتی ضٛسای ثٟذاضتی ٔٙغم ٝسا آٖ اِٛٚیت  ٚػُّ غیش سفتبسی آٖ لشاس ٔی دٙٞذ تب
ساٞىبسٞبی غیشآٔٛصضی ثشای سفغ آٖ ٔطىُ  ٚػُّ غیشسفتبسی آٖ استخشاج  ٚتجذیُ ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ػّٕیبتی ٌشدد  ٚدس ٚالغ ٔٛضٛع
خٛدٔشالجتی اختٕبػی آٖ ٔٙغم ٝایٗ اِٛٚیت  ٚػُّ غیش سفتبسی آٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد.



ثب تٛخ ٝث ٝساٞىبسٞبی ثیبٖ ضذ ٜدس ضٛسای ثٟذاضتی ثشای اِٛٚیت  ٚػُّ غیشسفتبسی آٖ ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ٔطبسوتی ثشای حُ آٖ ٞب تٙظیٓ  ٚاخشا
ٔی ضٛد.

تَضیح

ػُّ ٞش ٘یبص سالٔت ٔی تٛا٘ذ ث ٝد ٚدست ٝتمسیٓ ثٙذی ضٛد:

 .1علل رفتاری ث ٝػّّی ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝثٛ٘ ٝع سفتبس ٔشدْ ٚاثست ٝاست ٔ ٚؼٕٛالً ثب مداخالت آموزشی لبثُ سفغ ضذٖ یب ٔحذٚد ضذٖ
است .اص لجیُ ا٘ٛاع ػبدتٞبی ٘بٔٙبست فشدی ٔب٘ٙذ ثی تحشوی  ،تغزی٘ ٝبٔٙبست ،سا٘ٙذٌی ٘بٔٙبست  ٚسفتبسٞبی پشخغش  ٚثٟذاضت فشدی ٚ
الذأبت حفبظتی ٔٙضَ ثشای پیطٍیشی اص ثیٕبسی ٞب ...ٚ
علل غیر رفتاری ث ٝػّّی ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝث ٝسیبست ٞب  ٚتػٕیٓٞبی ٔسئِٛیٗ ثش ٔی ٌشدد ٔ ٚؼٕٛالً ثب جلب حمایت و advocacy

.2

ثبیذ ثش آٖٞب تأثیش ٌزاضت ٔ ٚذاخالت آٔٛصضی دس ٔٛسد آٖٞب ٔؼٕٛالً ثی اثش است ٔب٘ٙذ شرایط محیطی(خٕغ آٚسی ٘ىشدٖ ٔىب٘یض ٜصثبِ،ٝ
ٚخٛد ٔٙبصَ ٔخشٚث ٝؤ ٝحّی ثشای تىثیش ػبُٔ سبِه ضذ ٜاستٚ ،خٛد سًٞبی ٍِٚشدٚ ،خٛد وطتبسٌبٞ ٜبی غیشٔدبص ،ػشض ٝدخب٘یبت دس
ٔشاوض تٟی ٚ ٝتٛصیغ ٔٛاد غزاییٚ ،خٛد ٘ذاضتٗ ٔحُ ٔٙبست ٚسصش دس ٔحیظ ،ضغُ ٞبی ثی تحشن یب ضغُ ٞبی پش استشس) ،اجتماعی
(استشس ٞبی ٘بضی اص اختٕبع ٔب٘ٙذ ٘ٛع ٔجّٕبٖ ضٟشی) و اقتصادی(٘ذاضتٗ دستشسی ثٔ ٝی ٜٛخبت تبص ٜیب ٔبٞی ِ ٚجٙیبت سبِٓ  )...ٚداس٘ذ
.

کارشناس آموزش سالمت شهرستان باید کلیه نیازهای شهری و روستایی را جمع آوری کرده ،بر اساس
فراوانی آنها را اولویت بندی کند و برای گروه آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشتی ارسال کند.
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بسوَ تعالی

شماره:

ّزارت بِداشت درهاى ّ آهْزش پسشکی

فرم 1

داًشگاٍ علْم پسشکی ّ خدهات بِداشتی درهاًی استاى فارش
شبکَ بِداشت ّ درهاى شِرستاى.
هرکس خدهات جاهع سالهت

شهردار /دهیار

تاریخ:

................................................................................

..........................................................................................................

محترم....................................................

جناب آقای /سرکار

خانم..........................................

با سالم و احترام

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝستحضشیذ سالٔتی ٔحٛستٛسؼ ٝپبیذاس  ٚالصٔ ٝاستمبی استب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ٔی ثبضذ  ٚدسایٗ ساستب ٕٞىبسی ٌشٞٚی خٟت
یبفتٗ  ٚاِٛٚیت ثٙذی وشدٖ ٔطىالت سالٔت خٟت ثش٘بٔ ٝسیضی غحیح حُ ایٗ ٔطىالت ٔی تٛا٘ذ ٘تبیح ّٕٔٛس تشی داضت ٝثبضذ .ثش ایٗ اسبس
ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت  ..........................دس ٘ظش داسد ٘یبصٞبی سالٔت ٔٙغم........................... ٝسا ثب ٕٞىبسی ضٕب ٔسئٔ َٛحتشْ ثذست آٚسدِ .زا
خٛاٞطٕٙذ است ثب تطىیُ ٌشٞٚی ٔتطىُ اص اػضبی ضٛسای اسالٔی یب ضٛسایبسی ٞبٔ ،ذیشاٖ ٔذاسس ٔمبعغ ٔختّف تحػیّیٙٔ ،تخت سٚحب٘یٖٛ
ٔسبخذ ٙٔ ٚتخت ثبصاسیبٖ  ٚاغٙبف ٔحُ ٘سجت ثٔ ٝطخع وشدٖ حذاوثش ٘ 21یبص سالٔت اص دیذٌبٔ ٜسئِٛیٗ ٔ ٚؼتٕذیٗ ٔحّی  ٚاسسبَ آٖ دس
لبِت فشٔت صیش ث ٝایٗ ٔشوض ٕٞىبسی الصْ ٔجز َٚفشٔبییذ.
بب تطکر
.............................................................................................. .........

رئیس هرکس خدهبت جبهع سالهت
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........................................................ ..

فرم 6

ًیبزّبی سالهت هردم ٍ هٌطقِ از دیدگبُ هسئَلیي ٍ هعتودیي هحلی ضْر  /رٍستبی -----------

ردیف

عٌَاى ًیبز سالهت از دیدگبُ هسئَلیي ٍ هعتودیي هحلی

تعداد افرادی از گرٍُ کِ ایي ًیبز سالهت را بیبى هی کٌٌد

1
2
3
4
5
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

هشخصبت افراد شرکت کٌٌذُ در ًیبزسٌجی سالهت هٌطقِ بِ عٌَاى هسئَلیي ٍ هعتوذیي هحلی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

سوت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضب

12

سوت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی شْردار  /دّیبر :
تبریخ ٍ اهضب:

اهضب

ّزارت بِداشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

فرم 2

داًشگاٍ علْم پسشکی ّ خدهات بِداشتی درهاًی استاى فارش
فرم تعییي ًیازُای سالهت تْسط اعضای تین سالهت
شبکَ بِداشت ّ درهاى.......................هرکس خدهات جاهع سالهت.......................................خاًَ بِداشت...................................

فهرست نیازهای سالمت منطقه

ردیف

منابع و مصادیق بیان این نیاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
01

تبریخ ٍ اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادکی اعالم کٌٌدُ فْرست ًیبزّب:
سمت در تیم سالمت:




مسوول مرکز خدمات جامع سالمت⃝
کاردان/کارشناس مرکز خدمات جامع سالمت⃝
بهورز/مراقب سالمت⃝
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دستورالعمل تكميل فرم 2
 .1هریك از اعضا تیم نیاز سنجي  11مشكل اول سالمتي كه طبق توضیحات مرحله سوم نیازسنجي بدست آورده اند را در ستون دوم
ثبت مي نمایند.
 .2مشكل بهداشتی مشکالتی است که بطور مستقیم سالمت مردم را تهدید و به خطر می اندازند.
 .3مقابل هریك از مشكالت بهداشتی مصادیق و منابع مورد استفاده در تعیین آن مشكل ذكر مي شود.بطور مثال نوشته میشود :مشاهده
مستقیم مشكل در منطقه یا بروز  7مورد جدید از آن بیماري در منطقه یا نظر  5نفر ازاهالي كه با آنها مصاحبه شده است.
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ّزارت بِداشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

فرم 3

فرم اولویت بندی نیازهای سالمت تیم سالمت
شبکه بهداشت و درمان....................مرکز خدمات جامع سالمت....................خانه بهداشت

معیارىای امتیازدىی

ردیف

عنٌان مشکل بيذاشتی

شیٌع ً
فراًانی
()1-5

15

شذت
()1-5

فٌریت
مذاخلو
()1-5

امکان ً
اثربخش
بٌدن
مذاخلو
()1-5

نمره

دستورالعمل تكميل فرم 3
.1

ثشای أتیبص دٞی ثٔ ٝطىالت ثٟذاضتی ٔٙؼىس ضذ ٜتٛسظ اػضبی تیٓ ٘یبص سٙدی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاضت یب پبیٍبٞ ٜبی ثٟذاضتی ٔیجبضذ.

 .2ست ٖٛد ْٚتٛسظ دثیش تیٓ ٘یبصسٙدی  ٚپس اص دسیبفت اص وّی ٝاػضب تیٓ ٘یبص سٙدی  ٚثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٔطىالت ثٟذاضتی ٔٙؼىس ضذ ٜدس
ایٗ وبسثشٌٟب ٕٞچٙیٗ یىی وشدٖ ػٙبٚیٗ تىشاسی تىٕیُ ٔیطٛد .سپس و ٝست ٖٛد ْٚاٖ تىٕیُ ضذ ٜاست ث ٝعشیك ٔمتضی ث ٝتؼذاد اػضبء
تىثیش ضذ ٚ ٜدس اختیبس اٟ٘ب لشاس دادٔ ٜیطٛد.
ٞ .3شیه اص اػضب ثشحست ٔؼیبسٞبی أتیبص دٞی چٟبس ٌب٘ ٝروشضذ ٜدس وبسثشي ثٞ ٝشیه اص ٔطىالت ثٟذاضتی ٘ٛضت ٝضذ ٜدس ست ٖٛد ْٚأتیبص
 1تب  5داد ٚ ٜدس خذ َٚثجت ٔی ٕ٘بیٙذ.
 .4خٟت أتیبصدٞی یىسبٖ ٕ٘شات سا عجك ٔؼیبسٞبی ویفی ریُ ا٘تخبة وٙیذ :

خيلي كم = 1

كم = 2

متوسط = 3

زياد = 4

خيلي زياد = 5

 .5پس اص أتیبص دٞی ث ٝوّیٔ ٝطىالت  ٚوّیٔ ٝؼیبسٞب خٕغ أتیبصات وست ضذ ٜتٛسظ ٞش ٔطىُ ثٟذاضتی دس ست ٖٛآخشٔ ٚمبثُ ٞشیه اص
ٔطىالت دسج ٔی ضٛد.
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ّزارت بِداشت،درهاى ّ آهْزش پسشکی

فرم 4

دفتر آهْزش ّ ارتقاء سالهت

کاربرگ اّلْیت بٌدی هشکالت بِداشتی در تین سالهت

ردیف

عنٌان نیاز سالمت

نمره داده شذه بو ىر نیاز تٌسط اعضای تیم سالمت

نفر1

نفر2

نفر3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

17

نفر4

نفر5

نفر6

نفر7

نفر8

جمع کل
نمره نیاز

رتبو نيایی
نیاز

دستورالعمل تكميل فرم 4
 .1فشْ  4ثشای خٕغ ثٙذی أتیبصات داد ٜضذ ٜثٞ ٝشیه اص ٔطىالت ثٟذاضتی تٛسظ اػضب ثٙٔ ٝظٛس اِٛٚیت ثٙذی وشدٖ آٖٞب ٔیثبضذ.
 .2ست ٖٛد ْٚفشْ  4تٛسظ دثیش تیٓ ٘یبصسٙدی  ٚپس اص دسیبفت فشْ 2اص وّی ٝاػضب تیٓ ٘یبص سٙدی  ٚثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٔطىالت ثٟذاضتی ٔٙؼىس
ضذ ٜدس ایٗ وبسثشي ٞب ٕٞچٙیٗ یىی وشدٖ ػٙبٚیٗ تىشاسی تىٕیُ ٔی ضٛد.
 .3پس اص تىٕیُ فشْ ( 3ثست ٝث ٝسغح تیٓ ٘یبص سٙدی) تٛسظ ٞش یه اصاػضب ،دثیش تیٓ ٘یبص سٙدی جمع امتیاز داده شده به هر مشكل و توسط
هریك از اعضا را به ترتیب از آنها سؤال کرده و در جدول فرم  4ثبت مي کند.
 .4دبیر تیم نیازسنجي جمع امتیازات کسب شده توسط هر مشکل را در ستون امتیاز کل درج کرده و رتبه بدست آمده توسط هر مشکل را
(بسته به امتیاز کل کسب شده) در ستون آخر ثبت می نماید.
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فرم 8

فرم پرسشگری از اّبلی در خصَص ًیبزّبی سالهت هٌطقِ ٍ هردم

پرسش از مردم" :از ًظر ضوب ًیبزّبی سالهت هردم ایي ًبحیِ ٍ رٍستبی هب چیست؟"
پاسخ نفر اول

-1

-3

-2

پاسخ نفر دوم

-1

-3

-2

پاسخ نفر سوم

-1

-3

-2

پاسخ نفر چهارم

-1

-3

-2

پاسخ نفر پنجم

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2

پاسخ نفر ....

-1

-3

-2
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گسارش ًیبزّبی سالهت هردم ٍ هٌطقِ اعالم ضدُ تَسط آىّب پس از پرسطگری تَسط سرکبرخبًن/جٌبة آقبی -----
------سرخَضِ ًبحیِ--------------ضْر  /رٍستب----------ردیف

عٌَاى ًیبز سالهت از دیدگبُ هردم

فرم 9

تعداد افرادی کِ در هصبحبِ ایي ًیبز سالهت را بیبى هی کٌٌد

1
2
3
4
5
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سرخَشِ ًبحیِ : ------
تبریخ ٍ اهضب:
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فرم 5
جوع بٌدی ًیبزّبی اعالم ضدُ تَسط اعضبی تین سالهت هرکس خدهبت جبهع سالهت  /خبًِ بْداضت-------------
ردیف

جوع کل ًورُ ًیبز

عٌَاى ًیبز سالهت از دیدگبُ اعضبی تین سالهت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

21

فرم 7
جوع بٌدی ًیبزّبی اعالم ضدُ تَسط تین هسئَلیي ٍ هعتودیي هحلی هرکس خدهبت جبهع سالهت  /خبًِ بْداضت----------
ردیف

عٌَاى ًیبز سالهت از دیدگبُ هسئَلیي ٍ هعتودیي هحلی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

22

تعداد افرادی از گرٍُ کِ ایي ًیبز سالهت را بیبى کردُ اًد

فرم 11

جوع بٌدی ًیبزّبی اعالم ضدُ تَسط هردم تحت پَضص هرکس خدهبت جبهع سالهت  /خبًِ بْداضت----------

ردیف

تعداد افرادی کِ ایي ًیبز سالهت را بیبى کردُ اًد

عٌَاى ًیبز سالهت از دیدگبُ هردم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

23

ٍزارت بْداضت درهبى ٍ آهَزش پسضکی

فرم 11

داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بْداضتی درهبًی استبى فبرس
فْرست ٍ اٍلَیت بٌدی هطکالت سالهت ًیبزسٌجی ضدُ
ضبکِ بْداضت ٍ درهبى ضْرستبى-------------هرکس خدهبت جبهع سالهت------------خبًِ بْداضت------

فيرست نیاز ىای سالمت

رتبِ ًیبز در ّریک از فْرست ّبی تین ّبی سِ گبًِ ًیبزسٌجی

ردیف

رتبِ در فْرست تین

رتبِ در فْرست تین

رتبِ در فْرست

سالهت

هسئَلیي ٍ هعتوذیي هحلی

تین سرخَضِ ّب

جمع رتبو
ىای نیاز

رتبو نيایی
نیاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
ًبمً ،بم خبًَادگی ٍ اهضبی ًوبیٌذُ تین

ًبمً ،بم خبًَادگی ٍ اهضبی ًوبیٌذُ تین

ًبمً ،بم خبًَادگی ٍ اهضبی ًوبیٌذُ تین

سالهت:

هسئَلیي ٍ هعتوذیي هحلی :

سرخَشِ ّب:

24

بسوِ تعبلی

فرم 12

ٍزارت بْداضت،درهبى ٍ آهَزش پسضکی

شماره:

داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بْداضتی درهبًی استبى فبرس

تاریخ:

هرکس بْداضت ضْرستبى-------------
اٍلَیت ّبی سالهت هرکس خدهبت جبهع سالهت-----------
اٍلَیت ّبی سالهت خبًِ بْداضت----------

ٔسئٔ َٛحتشْ ٔشوض خذٔبت خبٔغ سالٔت --------
ثب سالْ  ٚاحتشاْ
ضٕٗ تطىش اص تطىیُ تیٓ ٞبی ٘یبصسٙدی  ٚاسائ٘ ٝتبیح آٖ دس ٔٙغم ٝتحت پٛضص خٛد ،اِٛٚیت ٞبی سالٔت ا٘تخبة ضذ ٜاص ِیست اسسبِی
ٔشوض/خب٘ ٝثٟذاضت -------------ث ٝلشاس صیش اػالْ ٔی ٌشدد ِزا خٛاٞطٕٙذ است ٘سجت ث ٝتطىیُ تیٓ سالٔت ٔشوض/خب٘ ٝثٟذاضت الذاْ
فشٔٛد ٚ ٜثب تؼییٗ ػُّ سفتبسی ٌ ٚشٞ ٜٚبی ٞذف ٞش اِٛٚیت ٘سجت ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔذاخّ ٝآٔٛصضی ثشای سفغ یب ٔحذٚد وشدٖ آٖ ٘یبص
سالٔت الذاْ ٕ٘بیی ذ  ٚثب تؼییٗ ػُّ غیش سفتبسی ٞش اِٛٚیت آٖ سا دس دستٛسوبس ضٛسای ثٟذاضت ٔٙغم/ٝسٚستب لشاس داد ٚ ٜثب تؼییٗ ساٞىبسٞبی
غیش آٔٛصضی ثشای سفغ ایٗ ػُّ غیشسفتبسی ثش٘بٔ ٝػّٕیبتی ٔطبسوتی سا ثب ٕٞىبسی ضٛسای ثٟذاضت (ٔٛضٛع خٛدٔشالجتی اختٕبػی) تٙظیٓ ٚ
اخشا ٕ٘بییذ .أیذ است ثب ایٗ ٍ٘ب ٕٝٞ ٜخب٘ج ٝث ٝد ٚاِٛٚیت ٔٙتخت صٔی ٝٙسفغ یب ٔحذٚد وشدٖ آٖ ٘یبص دس د ٚسبَ آتی فشا ٓٞضٛد.

ردیف

علل غیر رفتاریرفتاری مشکل

نیازهای اولویت دار
.0

گروه هدف اختصاصی

علل رفتاری مشکل
.0

.0

.2

.2

.0

.0

.2

.2

.0

.0

.2

.2

.0

.0

.2

.2

1
.2

.0

2
.2

هعبٍى بْداضتی ضبکِ بْداضت ٍ درهبى ضْرستبى
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