به نام خدا

راهنمای نحوه محاسبه
شاخصهای بهداشتی و پوشش مراقبتها
(پوستر شاخصهای بهداشتی)

تهیه کننده:
واحد آمار و رایانه
(سمیه حسانی با همکاری گروهی از کارشناسان ستادی)

0

فهرست مطالب
شماره صفحه

عنوان مطلب

بیماریهایواگیر 


2

تغذیه 

5

بهداشتروان 

7

بیماریهایغیرواگیر 


 01

بهداشتمدارس 

 01

بهداشتمحیطوحرفهای 


 01

سالمتخانوادهوجمعیت 

 20

آموزشسالمت 

 21

1

شاخصهای بیماریهای واگیر

2

شاخصهای بیماریهای واگیر
ردیف

میزان بروز بیماری

0

فرمول شاخص

عنوان شاخص

(اولین بیماری شایع در منطقه )

فصل


تعدادمواردجدیداینبیماریدرمنطقهتحتپوشش 
 _________________________________×0111

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نامبیماری 

نامبیماری 

نامبیماری 

نامبیماری 

 --------

 --------

 --------

 --------

جمعیتتحتپوششدرمعرضخطر 
میزان بروز بیماری

2

(دومین بیماری شایع در منطقه )
میزان بروز بیماری

1

4

(سومین بیماری شایع در منطقه )

تعدادمواردجدیداینبیماریدرمنطقهتحتپوشش
 _________________________________×0111
جمعیتتحتپوششدرمعرضخطر 
تعدادمواردجدیداینبیماریدرمنطقهتحتپوشش
 _________________________________×0111
جمعیتتحتپوششدرمعرضخطر 

درصد نمونه مدفوع مورد انتظار
گرفته شده از نظر التور

تعدادنمونهمدفوعگرفتهشدهجهتآزمایشالتور
 __________________________________×011
حداقلموردانتظار 


تعداد بیماران مشکوك به سل ریوی

5

که آزمایش خلط  3نوبتی
شدهاند**

1

درصد پوشش واکسن ثالث 3
کودکان زیر یکسال

دریافتكردهاند

تعدادكودكانيكهواكسنثالث1
 __________________________________×011
جمعیتزیریکسال 

%4جمعیتزیر5سالمنطقه
**موردانتظار= 2/2در0111نفرجمعیت 
 4










3

 --------

--------

--------

--------


--------

--------

 --------

 --------

راهنمایمحاسبه :
شاخصهایمیزانبروزبیماری :با توجه به اينكه اين امكان وجود دارد كه در هر فصل ترتيب بيماري اول تا سوو بوا فصول

بعد متفاوت باشد لذا الز است در قسمت باال نا بيماري و در قسمت پايين ،بروز آن بيماري درج گردد.
شاخصدرصدنمونهالتور :انتظوار ميرود شاخص نمونه التور گرفته شده باالي 08درصد باشد .بدليل اينكه شواخص فصو ي
ميباشد حداقل مورد انتظار بر  4تقسيم مي شود اين نمونه ها از هر گروه سني با هر شدت اسهال( خفيف -متوسط – شوديد
گرفته ميشود.
شاخصبیمارانمشکوكبهسلریوی در خانه بهداشت به صورت تعداد درج گردد.
شاخصدرصدپوششواكسنثالث1كودكانزیریکسال :براي محاسبه مخرج كسر در فصل بهار جمعيت زير يكسوال
1

2

3

شامل  4كل جمعيت زير يكسال مي باشد ،در فصل تابستان  4جمعيت زير يكسال ،فصول پوايي  4جميوت زيور يكسوال و در
پايان زمستان اين جمعيت كامل شده و كل جمعيت زير يكسال در مخرج كسر قرار ميگيرد .و در صورت كسر ني در هر فصل
تعداد كودكاني كه درآن فصل واكسن ثالث  3دريافت كردهاند ،قرار ميگيرد .انتظار ميرود شاخص پوشش واكسن در هور سوه
ماهه مربوط به هر كدا از واكسن ها در مناطق شهري ،روستايي ،عشاير و افاغنه باالي  59درصد باشد.


4

شاخصهای تغذیه
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شاخصهای تغذیه
ردیف

فرمول شاخص

عنوان شاخص

فصل
بهار

تابستان

پاییز

تعدادكودكانزیر8سالدچاراختاللرشد

0
2

درصد کودکان زیر  8سال دچار اختاللرشد

 __________________________________×011
تعدادكودكانزیر8سالمراقبتشده 

درصد کودکان با کوتاه قدی شدید (زیر
منحنی قرمز)

تعدادكودكاندچاركوتاهقدیشدید
 __________________________________×011
تعدادكودكانزیر8سالمراقبتشده 
تعدادافرادچاقباالی11سال(BMI≥11 ) 

1

درصد افراد چاق باالی  33سال () BMI≥33

 __________________________________×011
آنهااندازهگیریشده

تعدادافرادباالی11سالكهBMI
است 


راهنمایمحاسبه :
شاخصاختاللرشدوكوتاهقدیشدید:
به صورت شش ماهه بايد در پوستر درج شود .در پايان هر شش ماه تعداد كودكاني كه مراقبت شدهانود .در مخورج كسور قورار
ميگيرد .ممكن است يك كودك دراين شش ماه  3بار مورد مراقبت قرار گرفته باشد ولي در محاسبه شاخص آخورين مراقبوت
در آن شش ماه مورد نظر ميباشد .و وضعيت رشد كودك در آخرين مراقبت مورد نظر است .به طور مثوال كوودكي در ابتوداي
شش ماهه اول مراجعه نموده و دچار اختالل رشد بوده است .بوا آموزشوهاي الز در پايوان شوش ماهوه اول مراجعوه نمووده و
اختالل رشد برطرف شده در نتيجه آخرين مراقبت و آخرين وضعيت كودك مورد نظر ميباشد ( .ايون شواخص در پوسوتر بوه
صورت فص ي در نظر گرفته شده بود كه بدينوسي ه اصالح ميگردد و ميبايسوت شواخص فقوط در پايوان تابسوتان و زمسوتان
محاسبه و در پوستر درج گردد خواهشمند است فصل بهار و پايي توسط پرسنل محتر خانه بهداشت هاشور زده شود .
شاخصافرادباالی11سالدارای BMIباالتر يا مساوي: 11
در پايان سال اين شاخص محاسبه مي شود و فقط شامل افراد باالي  38سال كه  BMIآنها اندازه گيري شده است مي باشد.
و  BMIباالتر يا مساوي  38در صورت كسر قرار ميگيرد.

6

زمستان

شاخصهای بهداشت روان















7

شاخصهای بهداشت روان
ردیف

عنوان شاخص

0

میزان بروز بیماری اعصاب و روان

2

میزان آموزش برنامههای سالمت روان

1
4

درصد بیماران اعصاب و روان تحت مراقبت
و درمان
درصد بیماران روانی دارای تشخیص پزشک
(توسط پزشک ویزیت می شوند)

فرمول شاخص
تعدادبیماراناعصابوروانجدید
_________________________________×0111
جمعیتتحتپوششدرمعرضخطر 
افرادیكهآموزشسالمترواندیدهاند

تعداد
 _________________________________×0111
جمعیتتحتپوشش 
تعدادبیماراناعصابوروانتحتمراقبتودرمان
 __________________________________×011
كلبیماراناعصابوروانموجود 
تعدادبیمارانروانيكهدرپروندهدارایتشخیص
پزشکهستند
 __________________________________×011
كلبیماراناعصابوروانموجود 
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فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

راهنمایمحاسبه :
شاخصمیزانبروزبیماریاعصابوروان:
بيماراني كه توسط بهورز ج ء  9گروه بيماران اعصاب و روان تشخيص داده ميشووووووند به پ شك موورك معرفي ميشوند.
در صورت تشخيص پ شك ،در صورت كسر قرار ميگيرد .اين شاخص براي هر فصل جوووداگانه محوواسبه مي شود و به
صورت تجمعي نمي باشد  .و در هر فصل موارد جديد مربوط به همان فصل ثبت ميشود.
شاخصمیزانآموزشبرنامههایسالمتروان:
جهت آموزش جمعيت تحت پوشش كتابچه هاي آموزشي موجود مي باشد و سر فصل ها مشوخص اسوت  .از آنجوا كوه غالوب
آموزشها در مورد بيماريهاي اعصاب و روان است انتظار مي رود در مورد اعتياد  ،استرس و افسردگي نيو آموزشوهاي الز داده
شود .اين شاخص ني براي هر فصل بصورت جديد ثبت مي شود و تجمعي نميباشد.
شاخصدرصدبیماراناعصابوروانتحتدرمانومراقبت:كلمه(مراقبت)درپوسترشاخصهاموجودنیستكه
بدینوسیلهاصالحميگردد).

در مورد صورت اين شاخص نكات زير قابل توجه ميباشد:
 -1شامل بيماراني است كه بايد دارو مصرف كنند كه دارو را از طريق مرك بهداشتي درماني و يا از منابع ديگر تهيه و مصرف
مي نمايند .در صورت مصرف نكردن دارو در صورت كسر قرار نميگيرند.
 -2گروه دو  ،بيماراني كه در صورت كسر اين شاخص قرار مي گيرند كه احتياج به دارو ندارند ولي مراقبت مي شووند و موورد
آموزش و مشاوره قرار ميگيرند(مانند عقب مانده ذهني  .شاخص به صورت تجمعي محاسبه مويشوود و در هور فصول بيمواران
جديد و قديم فصل گذشته همراه با بيماران جديد اين فصل ثبت ميشود .پنج گروه بيماران اعصواب و روان موجوود در مخورج
كسر قرار ميگيرد (شامل تما بيماران چه تحت درمان و مراقبت باشد چه نباشد .
شاخصدرصدبیمارانروانيدارایتشخیصپزشک :
اين شاخص شامل بيماران قديمي و بيماران جديد كه در آن فصل اضافه شدهاند مي باشد كه هموه آنهوا بايود داراي تشوخيص
پ شك باشند و توسط پ شك ،بيمار تشخيص داده شوند .شاخص به صورت تجمعي محاسبه مي شود و در هور فصول بيمواران
جديد و قديم فصل گذشته همراه با بيماران جديد آن فصل ثبت مي شود .پنج گروه بيماران اعصاب و روان موجوود در مخورج
كسر قرار ميگيرد (شامل تما بيماران چه تحت درمان و مراقبت باشد چه نباشد .

9



شاخصهای بیماریهای غیر واگیر
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شاخصهای بیماریهای غیر واگیر
ردیف

0
2

1

عنوان شاخص
درصد بیماران دیابتی مراقبت شده
(توسط بهورز)
درصد بیماران مبتال به فشار خون
مراقبت شده (توسط بهورز)
درصد پوشش تنظیم خانواده زوج ناقلین
تاالسمی

فرمول شاخص
مراقبتهایانجامشدهدرفصل

تعداد
 __________________________________×011
تعدادبیمارانمبتالبهدیابت× 1
تهایانجامشدهدرفصل
تعدادمراقب 
 _________________________________×011
تعدادبیمارانمبتالبهفشارخون× 1
تعدادزوجناقليكهازوسیلهمطمئنپیشگیری
استفادهميكنند

 __________________________________×011
تعدادزوجناقلواجدشرایطبارداری 
تعدادنوزادانغربالشده 

4

درصد پوشش غربالگری نوزادان
(در فاصله سنی  3-5روزگی)

روزگي)
(درفاصلهسني1-5 
 __________________________________×011
تعدادنوزادانغربالشده 
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فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

راهنمایمحاسبه :
شاخصهای(درصدبیماراندیابتيمراقبتشدهودرصدبیمارانمبتالبهفشارخونمراقبتشده) :

صورت كسر تعداد مراقبتهاي انجا شده در سه ماه مي باشد  .به ايون صوورت كوه هور بيموار ديوابتي طبوق دسوتور العمول
ميبايست هر ماه يكبار مورد مراقبت قرار گيرد .اگر بيماري در يك ماه بيشتر از يوك بوار بوه بهوورز مراجعوه نمايود ( .جهوت
اندازهگيري فشار خون و يا  ...در صورت محاسبه نمي شود و فقط همان يك بار كه توسط بهورز طبق دستور العمل مراقبوت
شده به حساب ميآيد .در مخرج كسر ني ( تعداد بيماران ×  3قرار مي گيرد كه تعداد مراقبت هاي پيش بيني شده در يوك
فصل براي كل بيماران مبتال به ديابت ميباشد.
محاسبه شاخص براي بيماران فشار خون ني به همين منوال ميباشد.
شاخصدرصدپوششتنظیمخانوادهزوجناقلینتاالسمي:
در اين شاخص زوج ناق يني كه Vas- Tlيا هيستروكتومي انجا دادهاند و مط قه ،دچار فوت همسر و يا يائسوه شوده انود در
مخرج كسر آورده نمي شود و صورت كسر شامل زوج ناق ين استفاده كننده از روشهاي پيشگيري ( قرص ،كاندو  ،آي يوو دي
و آمپول ميباشد.
شاخصدرصدپوششغربالگرینوزادان(درفاصله5-1روزگي) :
با توجه به ارتقاي شاخص در استان مي ان مورد انتظار حداقل  09درصد مي باشد  .كه بهورز هنگا اولين مراجعه نوزادان بوه
خانه بهداشت از طريق پرسش از والدين از تاريخ غربالگري اطالع مي يابد .فقط نوزاداني كه در فاص ه  3تا  9روزگي غربالگري
شده اند در صورت كسر قرار ميگيرند.

12

شاخصهای بهداشت مدارس
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شاخصهای بهداشت مدارس

ردیف

0

عنوان شاخص

فرمول شاخص

درصد ارزیابی مقدماتی دانشآموزان پایه

تعداددانشآموزانپایهاولابتدایيكهموردارزیابي
قرارگرفتهاند 

 __________________________________×011
كلدانشآموزاناولابتدایي 
تعداددانشآموزانپایهاولراهنمایيكهموردارزیابي
قرارگرفتهاند 

 _________________________________×011
كلدانشآموزان اولراهنمایي 
تعداددانشآموزانپایهاولدبیرستانكهموردارزیابي
قرارگرفتهاند 

 _________________________________×011
كلدانشآموزان اولدبیرستان 
تعداددانشآموزانپایهاولابتدایيمعاینهشده
توسطپزشکعمومي
 __________________________________×011
كلدانشآموزاناولابتدایي 

درصد دانشآموزان پایوه اول راهنموایی

تعداددانشآموزانپایهاولراهنمایيمعاینهشده
توسطپزشکعمومي
 _________________________________×011
كلدانشآموزاناولراهنمایي 

درصد دانشآموزان پایوه اول دبیرسوتان

تعداددانشآموزانپایهاولدبیرستانمعاینهشده
توسطپزشکعمومي
 _________________________________×011
كلدانشآموزاناولدبیرستان 

درصد دانشآموزان آلوده به پودیکلوزی

تعداددانشآموزانآلودهبهپدیکلوزیسدرمقطع
ابتدایيوراهنمایي
 __________________________________×011
كلدانشآموزانمقطعابتدایيوراهنمایي 

اول ابتدایی
درصد ارزیابی مقدماتی دانشآموزان پایه

2

اول راهنمایی
درصد ارزیابی مقدماتی دانش آموزان پایه

1

اول دبیرستان
درصد دانشآمووزان پایوه اول ابتودایی

4

5

1

7

8

معاینه شده توسط پزشک عمومی

معاینه شده توسط پزشک عمومی

معاینه شده توسط پزشک عمومی

در مقطع ابتدایی و راهنمایی
درصد واکسیناسیون توأم دانوش آمووزان
اول متوسطه

تعداددانشآموزاناولمتوسطهواكسینهشده
 __________________________________×011
كلدانشآموزاناولمتوسطه 

گیریبهداشتمدارسازتابستانشروعودرفصلبهارسالآیندهبهاتمامميرسد .


شاخص
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فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

راهنمایمحاسبه :
-0درصددانشآموزانپایهاولابتدایيكهموردارزیابيمقددماتيومعایندهپزشدکيعمدوميقدرارگرفتدهاندد
(شاخصهای0و )4
از ابتداي فصل تابستان آغاز شده وانتظار مي رود تا پايان فصل پايي معاينات به طور كامل (  188درصد انجا پذيرد.
 -2جهت بدست آوردن شاخصهاي شوماره 2و3(دانشآموزانپایهاولراهنمایيواولدبیرستانكدهمدوردارزیدابي
مقدماتيقرارگرفتهاند) الز است هم زماني آن نسبت به شاخصوهاي  9و( 6دانشآمدوزانپایدهاولراهنمدایيواول
كهموردمعاینهپزشکيعموميقرارگرفتهاند)رعايت گردد .به بياني انجوا معاينوات تكمي وي دانوش آمووزان

دبیرستان
مقطع راهنمايي و دبيرستان بايستي هم مان ويا با فاص ه كوتاهي از معاينات مقدماتي اين گروه انجا پذيرد.
در خصوص معاينات مقدماتي تكمي ي مقطع راهنمايي ودبيرستان الز به ذكر است اين معاينات مي تواند از تابستان هور سوال
آغاز گردد و انتظار مي رود تا پايان زمستان تكميل گردد.
 – 3شاخصدرصددانشآموزانآلودهبهپدیلکوزیسدرمقطعابتدایيوراهنمایي 
معاينات دانش آموزان جهت پديك وزيس از مهر ماه آغاز مي شود و انتظار مي رود در فصو هاي پوايي  ،زمسوتان و بهوار تموامي
دانش آموزان به طور كامل معاينه شوند.
در مورد اين شاخص ،صورت كسر شامل اطالعاتي است كوه در نتيجوه معاينوات بهوورزان ،كاركنوان مراكو شوهري و موراقبين
بهداشت مدارس بدست آمده است و مخرج كسر شامل كل دانش آموزان هر دو مقطع ميباشد.
– 4شاخصشماره(8واكسیناسیونتوام
اين شاخص به طور ساليانه و در فصل پايي محاسبه مي شود .قابل ذكر است در روستاهايي كه فاقد دبيرستان مي باشند نيازي
به محاسبه اين شاخص نيست.
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شاخصهای بهداشت محیط و حرفهای
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شاخصهای بهداشت محیط و حرفهای

ردیف

عنوان شاخص

0

درصد کارگاههای تحت پوشش

2

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات

1

فرمول شاخص
تعدادكارگاههایتحتپوشش

 __________________________________×011
لكارگاههایموجود 

ك
تعدادشاغلینتحتپوششمعاینات
 _________________________________×011
كلشاغلینموجود 

درصد مراکز تهیه و توزیع و فوروش موواد
غذایی با معیار بهسازی

تعدادمراكزبامعیاربهسازی
 __________________________________×011
تعدادكلمراكزتهیهوتوزیعوفروشموادغذایي 
تعدادمراكزبامعیاربهداشتي

درصد مراکز تهیه و توزیع و فوروش موواد

4

غذایی با معیار بهداشتی

5

درصد اماکن عمومی با معیار بهسازی

1

درصد اماکن عمومی با معیار بهداشتی

 _________________________________×011
تعدادكلمراكزتهیهوتوزیعوفروشموادغذایي 

تعداداماكنعموميبامعیاربهسازی
 __________________________________×011
تعدادكلاماكنعمومي 
تعداداماكنعموميبامعیاربهداشتي
 __________________________________×011
تعدادكلاماكنعمومي 
درصوود آزمایشووات باکتریولوآیووک آب

تعدادنمونهباكتریولوژیکآبآشامیدنيبانتیجه
مطلوب
 __________________________________×011
تعدادكلنمونهبرداریباكتریولوژیکآبآشامیدني 

7

آشامیدنی با شرایط مطلوب

8

درصد کلر سنجی مطلوب

تعدادمواردمطلوبكلرسنجي
 __________________________________×011
تعدادكلكلرسنجي 

9

درصد پوشش کلرسنجی آب آشامیدنی

تعدادمواردكلرسنجيانجامشده
 __________________________________×011
تعدادكلرسنجيطبقاستاندارد 

 01

 00

درصد خانوارهای روستایی دارای توالوت
بهداشتی

درصد خانوارهای روستایی که فاضالب آنها
به روش بهداشتی جمعآوری و دفع میشود

تعدادخانوارهایروستایيكهدارایتوالتبهداشتي
هستند
 __________________________________×011
تعدادكلخانوارهایتحتپوشش 
تعدادخانوارهایروستایيكهفاضالبآنهابهروش
آوریودفعميشود


بهداشتيجمع
 __________________________________×011
تعدادكلخانوارهایتحتپوشش 
تعدادخانوارهایروستایيبادسترسيبهحمام 

 02

درصد خانوارهای روستایی که بوه حموام
خصوصی بهداشتی دسترسی دارند

خصوصيبهداشتي
 __________________________________×011
تعدادكلخانوارهایتحتپوشش 
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فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

تعریفواژهها :


بهداشتمحیط :
تعدادكلمراكزتهیهوتوزیعونگهداریوفروشموادغذایيواماكنعمومي :
منظور ك يه مراك تهيه ،توليد ،نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي (مشمول آئين نامه بهداشت محيط است كه در
منطقه يا محل تحت پوشش حداقل در دو سو فصل سال فعال باشد.
اماكنومراكزمشمول :به اماكني اطالق ميشود كه در دوره گ ارش دهي داراي آئين نامه اجرايي قانون اصالح ماده 13
مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي ميباشد.
تحتپوشش :ك يه اماكن و مراك (دارا و فاقد پروانه كسب كه در منطقه تحت بازديد قرار دارد.
مراكز :مراك تهيه ،توليد و نگهداري و فروش مواد غذايي ميباشد.
اماكن :منظور اماكن عمومي مشمول قانون ماده  13ميباشد.
تعدادمركزواماكندارایمعیاربهسازی :به مراك و اماكني كه نسبت به انجا مواد فصل دو آئين نامه اجرايي اصالحيه
ماده  13قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي به استثناء مواد -48-35-30-32-36-39-34-32-31-38-22
 69-64-61-92-96-91-98-45-42-43-42-41عمل كرده باشند.
تعداد مراك و اماكن داراي معيار بهداشتي :به مراك و اماكني كه نسبت به انجا مواد فصل اول و دو و سو آئين نامه اجرايي
اصالحيه ماده  13قانون مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي عمل كرده باشند.
دسترسيبهآبآشامیدني ( :دسترسي به شبكه عمومي و يا منابع بهسازي آب آشاميدني
 منظور تعداد خانوارهايي كه دسترسي به آب آشاميدني از طريق شبكه عمومي يا منابع بهسازي به مي ان حداقل بيست ليتربه ازاي هر نفر در روز حداكثر  38دقيقه پياده روي( رفت و برگشت يا حداكثر در محدوده يك كي ومتري از محل سكونت
دارند.
 -منابع بهسازي :شامل چاه ،چشمه ،قنات و مخازن جمعآوري آب باران كه ضوابط بهسازي را رعايت كرده باشد.



دسترسيبهشبکهعمومي :
منظور تعداد خانوارهاي تحت پوشش كه دسترسي به شبكه آب آشاميدني از طريق سيستم لوله كشي بصورت انشعابات
خصوصي در منازل و يا شير برداشت سيستم عمومي به مي ان حداقل بيست ليتر به ازاي هر نفر در روز با حداكثر نيم ساعت
پياده روي ( رفت و برگشت يا حداكثر در محدوده يك كي ومتري از محل سكونت دارند.
دارایتوالتبهداشتي :
منظور تعداد خانوارهايي كه داراي توالت با حداقل ضوابط :
 -1داراي اتاقك شامل سقف ،در و ديوار باشد.
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 -2اتاقك توالت داراي نور بوده و جريان هوا در آن برقرار باشد .
 -3كاسه توالت صاف ،بدون شكستگي و قابل شستشو باشد.
 -4كف اتاقك به سمت كاسه توالت شيب داشته و قابل شستشو باشد.
 -9ديوار به ارتفاع حداقل  19 cmاز كف قابل شستشو باشد.
 -6داراي چاه و يا مخ ن دفع مدفوع بوده و يا به شبكه جمع آوري فاضالب وصل باشد.
 -2در داخل مستراح و يا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار الز در دسترس باشد.
جمعآوریودفعبهداشتيزباله(پسماندها) :
جمع آوري و دفع انفرادي زباله  :منظور از دفع انفرادي اين است كه هر خانوار زباله ( پسماندهاي توليدي خود را

-

بطور اختصاصي دفع بهداشتي نمايد.
جمع آوري و دفع عمومي پسماندها  :استفاده از سيستم عمومي جمع آوري و دفع بصورت متمرك در خارج از محل

-

سكونت مي باشد.
نمونهبرداریباكتریولوژیآبآشامیدني :
نتيجه مط وب  :منظور نمونه هاي شبكه عمومي و منابع بهسازي است كه با استانداردهاي كشوري آب آشاميدني از نظر
باكتريولوژيك مطابقت داشته باشد.


بهداشتحرفهای:

كارگاه/شاغلینموجود: منظور تعداد كارگاههاي موجود در منطقه و شاغ ين كارگاههاي موجود در منطقه بر

-

اساس آمار رسمي مرك آمار ايران مي باشد.
كارگاه/شاغلینشناسایيشده :منظور تعداد كارگاههاي داراي پرونده كارگاهي در سيستم ،از آغاز فعاليت واحد

-

بهداشت حرفه اي تا كنون و تعداد شاغ ين در اين كارگاههاي شناسايي شده مي باشد .
توجه  :اگر كارگاهي براي اولين بار مورد بازديد قرار مي گيرد و پرونده جديدي براي آن تشكيل مي شود به آمار مذكور
اف وده مي شود.
-

كارگاه/شاغلینتحتپوشش: منظور تعداد كارگاههاي بازديد شده از بين كارگاههاي موجود و تعداد شاغ ين
آن بدون در نظر گرفتن تعداد بازديد ها در سه ماهه مورد نظر ميباشد.

-

كارگاه/شاغلین تحت پوشش معاینات :منظور تعداد كارگاه بازديد شده از بين كارگاههاي موجود و تعداد
شاغ يني است كه در زمان مورد نظر ،فر معاينات كارگري مصوب بطور كامل براي آنا تكميل گرديده است.
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شاخصهای سالمت خانواده و جمعیت

20

شاخصهای سالمت خانواده و جمعیت

ردیف

فرمول شاخص

عنوان شاخص

تعدادمادرانيكهقبلازبارداریمراقبتشدهاند 


0

درصد پوشش مراقبتهای پیش از بارداری

 __________________________________×011
تعدادمادرانبارداریكهبرایاولینبارمراجعهكردهاند 


درصد پوشش مراقبتهای دوران بارداری

تعدادمادرانيكهدردورانبارداریحداقل1بار
مراقبتشدهاند

 _________________________________×011
تعدادمادرانزایمانكرده 

2

(حداقل  6بار)

1

درصد موارد نیازمند مراقبت ویژه بارداری

تعدادمادرانبارداریكهحداقلیکيازمواردخطر
ذكرشدهراداراباشند
 __________________________________×011
تعدادمادرانزایمانكرده 

4

درصد سزارین انجام شده

تعدادزایمانانجامشدهبهروشسزارین
 _________________________________×011
تعدادمادرانزایمانكرده 

5

درصد پوشش حداقل  2بار مراقبت پ

از

زایمان
درصد پوشش مراقبت ویژه در تنظیم

1

خانواده*

7

درصد پوشش تنظیم خانواده

8

درصد حاملگی ناخواسته

9

درصد پاپ اسمیر انجام شده

تعدادمادرانيكهتادوماهپساززایمانحداقلدوبار
مراقبتشدهاند

 __________________________________×011
تعدادمادرانيكه11روزاززایمانآنهاگذشتهاست 
تعدادزنانواجدشرایطنیازمندمراقبتویژه
 __________________________________×011
جمعیتزنان01-49سالههمسردار 
كنندگانازروشهایپیشگیریمدرن 


كلاستفاده
 __________________________________×011
جمعیتزنان01-49سالههمسردار 
تعدادنوزادانحاصلازحاملگيناخواسته
 __________________________________×011
تعدادكلنوزادانيكهجهتاولینمراقبتمراجعه 
كردهاند 


درصد پوشش معاینه بالینی پستان (توسط

 01

فرد دوره دیده)

 00

درصد سالمندان مراقبت شده

 02

درصد سالمندان آموزش دیده

تعدادزنانيكهطبقبرنامهپاپاسمیرآنهاانجامشده 


 __________________________________×011
زنان21-15سالازدواجكرده 
تعدادزنان21-15سالمعاینهشده 
 __________________________________×011
كلزنان21-15سال 
تعدادسالمندانمراقبتشده(11سالبهباال) 
 __________________________________×011
تعدادجمعیتسالمندان(11سالبهباال) 
تعدادسالمندانآموزشدیده(11سالبهباال) 
 __________________________________×011
تعدادجمعیتسالمندان(11سالبهباال) 

درصد پوشش حداقل یکبار مراقبت دورهی

 01

نوزادی

 04

درصد مراقبت کودکان زیر یکسال

روزاولتولدحداقلیکبار

تعدادنوزادانيكهدر11
مراقبتشدهاند

 __________________________________×011
تعدادكودكانيكهدرطيفصلجارییکماههشدهاند 
تعدادكودكانیکسالهكهحداقل7بارمراقبت
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فصل
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شدهاند 

 _________________________________×011
شدهاند 
يكهدرطيفصلجاری02ماهه 
تعدادكودكان 
تعدادكودكان2سالهكهاز02تا24ماهگيحداقل
بارمراقبتشدهاند

1
 __________________________________×011

 05

درصد مراقبت کودکان در سال دوم تولد

 01

درصد مراقبت کودکان  2تا  5سال

 07

درصد مراقبت کودکان  6و  7سال

تعدادكودكان1و7سالهمراقبتشدهدراینفصل
 __________________________________×011
سالهشدهاند 

تعدادكودكانيكهدرفصلجاری1و7

درصد کودکان زیر یکسال که از شیر خشک

تعدادكودكانصفرتا02ماههكهازشیرخشک
استفادهميكنند 

 __________________________________×011

شدهاند 
تعدادكودكانيكهدرطيفصلجاری24ماهه 
تعدادكودكان1ساله،4سالهو5سالهمراقبتشده
دراینفصل 
 _________________________________×011
تعدادكودكانيكهدرفصلجاری11ماهه،48ماههو
شدهاند 
11ماهه 

 08

 09

استفاده میکنند

تعدادكلكودكانصفرتا02ماهه 

درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا
 6ماهگی**

ماههایكهانحصاراًباشیرمادر
تعدادكودكان1 
تغذیهميشوند
 __________________________________×011
شدهاند 
يكهدرطيفصلجاری1ماهه 
تعدادكودكان 

* نیازمندمراقبت ویژه تنظیم خانواده شامل :سنباالی15سال،سنزیر08سال،سابقه4باداریوبیشتر،داشتنكودكزیر1سال .
** تعریف تغذیه انحصاری با شیر مادر  :شیرخوارصرفا" باشیرمادروبدوناستفادهازهیچنوعمادهغذایيوآشامیدنيدیگرازجملهآبتغذیه
شود،دادنداروهاوقطرههایویتامینمجازاست .
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راهنمایمحاسبه :
درصدپوششمراقبتهایپیشازبارداری :

مادران بارداري كه براي اولين بار جهت مراقبت بارداري مراجعه ميكنند ،در مخرج كسر قرار ميگيرند و هر كدا از اين
مادران باردار كه فر مراقبت پيش از بارداري توسط ماما يا پ شك مرك براي آنها پر شده و در پرونده آنها موجود
ميباشد درصورت كسر قرار ميگيرد.
درصدپوششمراقبتهایدورانبارداری(حداقل1بار) :

مخرج كسر شامل مادران زايمان كرده در آن فصل ميباشد و در صورت كسر مادران زايمان كردهاي كه در دوران بارداري
حداقل  6بار مراقبت شدهاند ،با توجه به بررسي (پرونده خانوار قرار ميگيرد.
درصدمواردنیازمندمراقبتویژهبارداری :مخرج كسر شامل تما مادران زايمان كرده در آن فصل ميباشد .از تعدادمادران زايمان كرده در آن فصل هر كدا از آنها در طول دوره بارداري نيازمند مراقبت ويژه بودهاند ،در صورت كسر قرار
ميگيرد ( موارد نيازمند مراقبت ويژه ،در پرونده خانوار مشخص شده است .
درصدسزارینانجامشده:از تعداد مادران زايمان كرده در آن فصل هر كدا به روش س ارين بوده در صورت كسر قرار ميگيرد.
درصدپوششحداقل2بارمراقبتپساززایمان :تما مادراني كه در آن فصل 68 ،روز از زايمان آنها گذشته ،شمارش شده و در مخرج كسر قرار ميگيرند و در صورت كسر ،از
اين تعداد مادران كه  68روز از زايمان آنها گذشته هر كدا حداقل  2بار در طول اين  68روز مراقبت شدهاند ،و در پرونده آنها
ثبت شده در صورت كسر قرار ميگيرد.
درصدپوششمراقبتویژهتنظیمخانواده:مخرج كسر شامل زنان  18-45سال همسر دار مي باشند .در صورت كسر زنان  18-45ساله همسر داركه نيازمند مراقبت ويژه
باشند قرارميگيرند( شامل سن باالي  39سال  ،سن زير  10سال سابقه  4بارداري و بيشتر وداشتن كودك زير 3سال
ميباشد .
درصدحاملگيناخواسته :تمامي نوزاداني كه جهت اولين مراقبت مراجعه ميكنند در مخرج كسر قرار مي گيرند ،هر كدا از اين نوزادان كه حاصل
حام گي ناخواسته بودند در صورت كسر قرار مي گيرند ،مقرر شد كه در دفتر مواليد ستوني به عنوان نوع حام گي و خواسته يا
ناخواسته در نظر گرفته شود كه هنگا اولين مراجعه كودك از مادر پرسيده شود ودر دفتر مواليد ثبت شود.
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 درصد پاپ اسمیر انجام شده  :مقدار اين شاخص فقط مربوط به همان فصل مي باشد و به صورت تجمعي محاسبهنميشود .تعداد زنان 28-69سال ازدواج كرده در مخرج كسر قرار ميگيرد .تعداد زناني كه در آن فصل پاپ اسمير انجا
دادهاند و جواب پاپ اسمير در پرونده خانوار آنها موجود است در صورت كسر قرار ميگيرد.
 درصدپوششمعاینهبالینيپست:معاينه باليني پستان بايد توسط فرد دوره ديده انجا شود .اين شاخص براي هرفصل جداگانه محاسبه مي شود و به صورت
تجمعي ثبت نمي شود.
 درصدسالمندانمراقبتشده:در هر فصل تعداد سالمنداني كه تحت مراقبت هاي دورهاي ساليانه قرار ميگيرند در صورت كسر آورده مي شوند .اين شاخص
ني به صورت تجمعي محاسبه نميشود و فقط مراقبتهاي انجا شده در آن فصل ثبت ميشود و در مخرج كسرسالمندان 68
سال به باال قرار ميگيرد.
درصدسالمندانآموزشدیده:در هر فصل  3ج سه آموزشي جهت سالمندان برگ ار ميشود .هر سالمندي كه در سه ج سه آموزشي تغذيه شركت نموده
باشد در صورت كسر قرار مي گيرند و در مخرج كسرسالمندان  68سال به باال ميباشد.
درصدپوششحداقلیکبارمراقبتدورهینوزادی:در پايان هر فصل تعداد نوزاداني كه در آن فصل ( بر اساس دفتر مراقبت كودكان يك ماهه شدهاند در مخرج كسر قرار
ميگيرند و از اين تعداد نوزاداني كه حداقل يك بار در طول 38روز ابتداي زندگيشان مراقبت شدهاند در صورت كسر قرار
ميگيرند.
درصدمراقبتكودكانزیریکسال:در پايان هرفصل بر اساس دفتر مراقبت كودكان تعداد كودكانيكه در آن فصل  12ماهه شده اند ،در مخرج كسر قرار ميگيرند
سپس تعداد مراقبتهاي انجا شده كودكان  12ماهه مورد بررسي قرار ميگيرد و از اين تعداد ،كودكانيكه حداقل  2بار در طي
سال اول زندگي مراقبت شدهاند ،در صورت كسر قرار مي گيرند.
درصدمراقبتكودكاندرسالدومتولد: در پايان هر فصل بر اساس دفتر مراقبت كودكان يا پرونده خانوار  ،تعداد كودكاني كه در آن فصل  24ماهه شدهاند درمخرج
كسر قرار ميگيرد سپس تعداد مراقبتهاي انجا شده براي اين كودكان(  24ماهه مورد بررسي قرار ميگيرد .از اين تعداد
كودكاني كه از  12تا  24ماهگي حداقل  3بار مراقبت شدهاند درصورت كسر قرار مي گيرد.
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درصدمراقبتكودكان2تا5سال :در پايان هر فصل بر اساس دفتر مراقبت كودكان و يا پرونده خانوار تعداد كودكاني كه درآن فصل  36ماهه  40 ،ماهه و 68
ماهه شدهاند درمخرج كسر قرار ميگيرند .در صورت كسر تعداد كودكان  3ساله(36ماهه مراقبت شده در فصل جاري  +تعداد
كودكان4ساله ( 40ماهه مراقبت شده در فصل جاري +تعداد كودكان 9ساله ( 68ماهه مراقبت شده درفصل جاري قرار
ميگيرند.
 درصدمراقبتكودكان1و7ساله:درپايان هر فصل بر اساس دفتر مراقبت كودكان و يا پرونده خانواده تعداد كودكاني كه در آن فصل  6ساله و  2ساله شدهاند
درمخرج كسر قرار مي گيرند  .در صورت كسر تعداد كودكان  6ساله مراقبت شده فصل جاري  +تعداد كودكان  2ساله مراقبت
شده در فصل جاري قرارميگيرد.
درصدكودكانزیریکسالكهازشیرخشکاستفادهميكنند:در مخرج كسرتعداد كل كودكاني كه در اين فصل سن آنها  12-8ماهه بوده است قرار مي گيرد  .در صورت كسر تعداد
كودكاني كه در اين سن  8-12ماهه بوده اند و از شير خشك استفاده كرده اند قرارمي گيرد  .الز به ذكر است اين شاخص
شامل كودكاني كه شير مصرفي خود را به طور آزاد ني تهيه مي كنند  ،مي باشد.
 درصدتغذیهانحصاریباشیرمادر :در مخرج كسر تعداد كودكاني كه در فصل جاري  6ماهه ( 108روزه شدهاند قرا رميگيرد در صورت كسر تعداد كودكاني كه
 6ماهه ( 108روز آنها تما شده است و از بدو تولد تا 108روزگي صرفاً با شير مادر و بدون استفاده از هيچ نوع ماده غذايي و
آشاميدني از جم ه آب تغذيه شدهاند قرار ميگيرند .الز به ذكر است دادن داروها و قطره هاي ويتامين مجاز ميباشد.
تعریفتغذیهانحصاریباشیرمادر :
تغذيهاي كه شير خوار صرفاً با شير مادر و بدون استفاده از هيچ نوع ماده غذايي و آشاميدني ديگر از جم ه آب تغذيه شود،
دادن داروها ،قطرههاي ويتامين و تغذيه با شير دوشيده شده مجاز است.
تعریفتغذیهغالبباشیرمادر :
تغذيهاي است كه شير خوار با شير مادر و بدون استفاده از شير مصنوعي تغذيه ميشود ولي عالوه بر شير مادر همواره مقادير
ناچي مايعات از جم ه آب چاي و ...به شير خوار داده شده است.
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شاخصهای آموزش سالمت

ردیف

0
2

1

عنوان شاخص

فرمول شاخص

درصد جلسات برگزار شده در گروه کوچک

تعدادجلساتآموزشيبرگزارشدهدرگروهكوچک
 __________________________________×011
 02

در خانه بهداشت (نسبت به حد انتظار )
درصد جلسات برگزار شده در گروه بزرگ

فصل
بهار

تابستان

تعدادجلساتآموزشيبرگزارشدهدرگروهبزرگ
 _________________________________×011

در خانه بهداشت (نسبت به حد انتظار )

1

درصد جلسات آموزشی در گروه کوچک

تعدادجلساتآموزشيارزشیابيشدهگروهكوچک
 __________________________________×011
تعدادكلجلساتآموزشيگروهكوچکبرگزارشده

ارزشیابی شده

توسطبهورز 

4

درصد افراد گروههای هدف تعیین شده در
نیاز سنجی که تاکنون آموزش دیده اند

افرادگروههایهدفتعیینشدهدرنیازسنجي

تعداد
كهتاكنونآموزشدیدهاند
 __________________________________×011
افرادگروههایهدفتعیینشدهدر 

تعدادكل
نیازسنجي 

5

درصد جلسات آموزشی برگزار شده مبتنی
بر نیاز سنجی*

تعدادجلساتآموزشيبرگزارشدهدرگروهكوچکو
بزرگبراساسدهاولویتنیازسنجيشده
 __________________________________×011
تعدادكلجلساتبرگزارشدهدرخانهبهداشت 

شاخصهاي آموزش سالمت طبق دستورالعملها و كتابچههاي ارسال شده توسط اين واحد محاسبه گردد.
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پاییز

زمستان

