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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

 -1مراحل اجرای برنامه در سطوح مختلف شبکه
با توجه به رعایت ساختار شبکه ،برنامه نیازسنجی به تفکیک سطوح شبکه برنامه ریزی شده است .در این برنامه بدلیل طراحی مداخله در هر دو جنبه
عوامل رفتاری و غیررفتاری در سطوح محیطی روستایی ،در هر خانه بهداشت حداقل دو اولویت و در مناطق شهری ،بدلیل معضالت بسیار زیاد اجرایی و
پیچیدگی نیازهای این مناطق ،در هر مرکز خدمات جامع سالمت حداقل یک اولویت در نظر گرفته شده است .بدیهی است در خصوص مداخالت آموزشی می
توان برای سایر اولویت ها با نظر مر کز بهداشت شهرستان برنامه ریزی انجام شود .وجه تمایز این برنامه از برنامه پیشین ،تعیین اولویت های سطوح باالتر بر
اساس فهرست نیازهای سطوح محیطی است .در این مرحله نیازهایی که فراوانی بیشتری دارد و یا قابلیت مداخله در سطوح پایین تر را ندارد ،جزو اولویت های
سطوح باالتر قرار می گیرد .تقویم اجرایی برنامه به مدت  2تا  4ماه سال پیش بینی شده و به دلیل زمان بری مداخالت در خصوص علل غیررفتاری ،فواصل
اجرای هر دوره نیازسنجی دو سال است.
گام های اجرایی برنامه از سطوح محیطی تا سطح وزارتی بشرح زیر پیش بینی گردیده است:

سطوح محیطی روستایی:
 -1انجام
سطوح محیطی شامل تشکیل گروه نیازسنجی سالمت ،شرکت در دوره های توجیهی – آموزشی ،تعیین نیازها ،هماهنگی ثبت نیازها ،اولویت بندی و
ارسال آنها به مرکز بهداشت شهرستان است.
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تشکیل گروه نیازسنجی سالمت
برای انجام نیازسنجی سالمت در خانه بهداشت ،ابتدا باید تیم نیازسنجی سالمت به شرح زیر تشکیل شده و از طرف پزشک مسوول مرکز،
بعنوان رییس گروه نیازسنجی ،برای آنها ابالغ زده شود (پیوست  .)3بدیهی است ،بهورز ،دبیر تیم بوده و برای به رسمیت رسیدن مصوبات
آن حضور حداقل  8نفر از اعضا الزامی است.
 .9-9-9تیم سالمت شامل پزشک مرکز بهداشتی درمانی ،کاردان یا کارشناس ناظر (یا مربی) و یک نفر از بهورزان خانه بهداشت
 .2-9-9تیم مسوولین و معتمدین محلی شامل دهیار ،رییس شورای اسالمی روستا ،روحانی و مدیر مدرسه و ......
 .3-9-9تیم سرخوشه ها متشکل از 3تا  5نفر از سرخوشه ها با هماهنگی بهورز /بهورزان خانه بهداشت که به شرح زیر تعیین می گردند:
(در صورت عدم امکان بکارگیری سرخوشه ،می توان از رابطین بهداشتی و سفیران سالمت نیز استفاده کرد)

نحوه تعیین سرخوشه :ابتدا روستای اصلی و قمر بر اساس محدوده جغرافیایی ،به  3تا  5خوشه تقسیم شده ،سپس افراد با سواد و مورد وثوق آن
خوشه ،از طرف بهورز شناسایی می شود .پس از توجیه این افراد و قبول کردن وظیفه رابط نیازسنجی خوشه خود ،بعنوان رابط آن خوشه عضو
تیم خواهد شد.
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برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی
بر اساس پیش نیازهای تعیین شده در جدول شماره  ،9-9تیم شهرستان جلسات توجیهی و آموزشی را برای تیم سالمت و تیم های
مسوولین و سرخوشه ها برگزار می نماید.
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جدول شماره  :9-9مهارت های مورد نیاز برای تیم نیازسنجی سالمت جامعه خانه بهداشت
ردیف

عنوان مهارت

1

توجیه برنامه نیازسنجی سالمت

2

آشنایی با مشکالت سالمت منطقه

تیم سالمت

تیم های مسوولین و
سرخوشه ها

*

*
*

3

مهارت های ارتباطی

*

*

4

فنون جلب مشارکت همه جانبه

*

*

5

برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی

*

*

6

کار گروهی

*

*
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زمان

این دوره برای تیم سالمت در قالب
یک کارگاه  6ساعته و برای تیم
مسوولین و سرخوشه ها در یک
جلسه  2ساعته ارایه می گردد

تعیین نیازها:
در این مرحله ،تعیین نیازها توسط تیم نیازسنجی سالمت و در سه لیست جداگانه تا حداکثر  22عنوان ،بشرح زیر انجام می شود:
 .9-3-9تیم سالمت:
تیم سالمت خانه بهداشت با هماهنگی کارگروه نیازسنجی سالمت شهرستان و پس خوراند بازدیدهای انجام شده از سطح
شهرستان و آمار و شاخص ها ،مبادرت به تعیین نیازهای سالمت خانه بهداشت می کند( .طبق فرم شماره )2
 .2-3-9تیم مسوولین و معتمدین:
مسوولین و معتمدین محلی در جلسه ای با حضور پزشک  /کارشناس مرکز و با دعوت دهیار و پیگیری بهورز ،لیست نیازهای
سالمت مد نظر خود را تنظیم می کنند .الزم به ذکر است که باید بهورز به آنها متذکر شود که این نیازها باید بر اساس فراوانی
مراجعات مردم/دانش آموزان به آنها در خصوص مشکالت سالمتی ،تعیین گردیده و فراوانی آنها را برای حداقل یک سال گذشته،
با خود همراه داشته باشند( .طبق فرم شماره 4ب)
 .3-3-9تیم سرخوشه ها:
برای تعیین نیازهای سالمت توسط تیم سرخوشه ها ،ابتدا بهورز باید لیست اسامی یک نمونه تصادفی را بشرح زیر تهیه و در
اختیار آنها قرار دهد:
 حجم نمونه در روستای زیر  9222نفر 42-52 :نفر
 حجم نمونه در روستای باالی  9222نفر 52-02 :نفر
 روش نمونه گیری :روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از پرونده های خانوار با در نظر گرفتن حجم نمونه مساوی
برای هر دو جنس و گروه های سنی در  4گروه زیر  98سال 91 ،تا  42سال 49 ،تا  62سال و باالی  62سال.
سپس سرخوشه ها با مراجعه به افراد تحت پوشش محدوده جغرافیایی خود ،نیازهای سالمتی آنها را لیست می کنند (طبق فرم
شماره  4الف) و در نهایت فهرست تمامی نیازها را بر اساس فراوانی آنها و به ترتیب اولویت با کمک بهورز در قالب یک لیست
تنظیم می کنند( .طبق فرم شماره 4ج)
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هماهنگی ثبت نیازها:
در این مرحله لیست نیاز گروههای مردمی توسط تیم سالمت بر رسی شده و با حضور تمامی اعضا ،موارد مطرح شده با توافق طرفین و
استفاده از فهرست استاندارد شده نیازها (پیوست شماره  )4اصالح شده و یا موضوعات غیرمرتبط با سالمت حذف می گردد.
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اولویت بندی
 .9-5-9اولویت بندی اولیه:
 .9.9-5-9تیم سالمت :بر اساس فرم شماره  ، 3تیم سالمت اولویت بندی خود را مجزا انجام می دهد.
 .9.2-5-9مسوولین و معتمدین محلی :بر اساس فراوانی مشکالت سالمتی مراجعین و نظر مسوولین و معتمدین محلی ،با
حضور و راهنمایی پزشک یا کارشناس /کاردان ناظر ،اولویت بندی انجام می شود( .طبق فرم شماره4ب)
 .9.3-5-9سرخوشه ها :این نیازها با نظارت بهورز ،بر اس اس فراوانی آنها اولویت بندی شده و در خصوص موارد با فراوانی
مشابه ،با تعامل پزشک یا کارشناس /کاردان ناظر  ،اولویت بندی انجام می شود( .طبق فرم 4ج)
 .2-5-9اولویت بندی نهایی:
برای تهیه فهرست نهایی نیازهای خانه بهداشت و اولویت بندی آن ،با حضور تمامی اعضای تیم نیازسنجی سالمت ،ابتدا سه
لیست نیاز های اولویت بندی شده را کنار هم قرار داده می شود .سپس با توجه به لیستی که بیشترین تعداد اولویت ها را دارد،
عدد آخرین اولویت این لیست ،بعالوه یک ،بعنوان عدد ثابت در این اولویت بندی تعیین می شود .مثال اگر لیست تیم سالمت
 94اولویت ،تیم مسوولین محلی  0اولویت و تیم رابطین یا سرخوشه ها  90اولویت داشته باشد ،بیشترین عدد مربوط به لیست
آخر است و عدد ثابت ( )98خواهد بود.
در این مرحله لیست تمامی نیازها در سه لیست را طبق فرم شماره  5در یک لیست فهرست می شود .سپس شماره اولویت هر
کدام از مشکالت و نیازها در لیستهای مختلف ،جلوی آن نوشته شده و با هم جمع می شود .در صورتی که مشکل یا نیازی در
سایر لیستها نبود ،به تعداد لیستی که در آن ،نیاز مورد نظر وجود نداشت ،عدد ثابت تعیین شده با عدد یا اعداد اولویتهای آن
نیاز جمع می شود.
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ارسال لیست اولویت بندی شده نیازها به مرکز بهداشت شهرستان
لیست اولویت بندی شده نیازها از خانه های بهداشت به مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارسال شده و در مرکز نیز این لیستها به ترتیب
اولویت و به تفکیک خانه های بهداشت تحت پوشش ،به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود (.طبق فرم شماره )6

 -2سطوح محیطی شهری
وظایف این سطوح محیطی همانند سطوح محیطی روستایی است ولی برخالف روستاها که نیازسنجی به تفکیک خانه های بهداشت انجام می شد ،در
شهرها ،نیازسنجی در سطح مراکز انجام می شود و تمامی پایگاههای یک مرکز با هم در اجرای آن مشارکت می کنند.
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تشکیل تیم نیازسنجی سالمت
برای انجام نیازسنجی سالمت در شهر ،ابتدا باید تیم نیازسنجی سالمت به شرح زیر در مرکز خدمات جامع سالمت تشکیل شده و از طرف
پزشک مرکز ،بعنوان رییس تیم نیازسنجی ،برای آنها ابالغ زده شود ( :یکی از کارشناسان مرکز ،دبیر تیم است)
 .9-9-2تیم سالمت شامل مسوول مرکز /پزشک و کارشناسان  /کاردانان مرکز ،و یک نفر از مراقبین سالمت هر پایگاه بهداشتی
 .2-9-2تیم مسوولین محلی مانند شورایارهای محالت ،شهردار منطقه و انتخاب معتمدین از روحانیون مساجد ،یک مدیر از هر مقاطع
تحصیلی مدارس (دبستان و متوسطه اول و دوم به تفکیک دخترانه و پسرانه) ،بسیج ،کالنتری ،خیرین ،سازمان های مردم نهاد
( ،)NGOاتحادیه و صنوف (حدود اعضای این تیم بین  0تا  92نفر باید باشند)
 .3-9-2تیم سرخوشه ها (انتخاب آنها بنا به صالحدید دانشگاه از مراقبین سالمت پایگاهها ،رابطین بهداشتی ،سفیران سالمت ،رابطین
سالمت محالت و  NGOها)

-2-2

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی
همانند سطوح محیطی روستایی است
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:تعیین نیازها
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: بجز در خصوص تیم سرخوشه که بشرح زیر انجام می شود، همانند سطوح محیطی روستایی است
 ابتدا مسوولین مرکز باید لیست اسامی یک حجم نمونه تصادفی از جمعیت تحت،برای تعیین نیازهای سالمت توسط تیم سرخوشه ها
:پوشش را با محدوده زیر تعیین کنند
 نفر922 ، نفر تحت پوشش22222 جمعیت زیر



 نفر952 ، نفر تحت پوشش42222  تا22222 بین



 نفر222 ،  نفر تحت پوشش42222 باالی



 بصورت خوشه ای یا پرونده خانوار با، کدپستی، از طریق کد ملی فرم سرشماری،روش نمونه گیری به ترتیب اولویت



49 ، سال42  تا91 ، سال98  زیر، گروه های سنی4 در نظر گرفتن حجم نمون مساوی در هر دو جنس و به تفکیک
. سال انجام گیرد62  سال و باالی62 تا
 الف) و در نهایت4 سپس سرخوشه ها یا مراقبین سالمت با مراجعه به این افراد نیازهای سالمتی آنها را لیست می کنند (طبق فرم شماره
.فهرست تمامی نیازها را بر اساس فراوانی آنها تنظیم می کنند
:هماهنگی ثبت نیازها
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همانند سطوح محیطی روستایی است
اولویت بندی
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همانند سطوح محیطی روستایی است
ارسال لیست اولویت بندی شده نیازها به مرکز بهداشت شهرستان
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لیست اولویت بندی شده نیازها در مرکز دسته بندی شده و با تعیین اولویت اول به همراه سایر نیازهای مرکز به مرکز بهداشت شهرستان
)0 ( فرم شماره.ارسال می شود
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چارچوب ابالغ و فرم ها
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متن ابالغ اعضای تیم نیازسنجی سالمت جامعه
بسمه تعالی
شماره :

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشتی دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی .......................

تاریخ :

جناب آقای /سرکار خانم ............................

با سالم و احترام
همانگونه که مستحضرید سالمتی محورتوسعه پایدار و الزمه ارتقاء استانداردهای زندگی می باشد و دراین راستا همکاری گروهی جهت
یافتن و اولویت بندی کردن مشکالت سالمت جهت برنامه ریزی صحیح باهدف حل این مشکالت می تواند به افزایش بهره وری نظام سالمت کشور
کمک کند .براین اساس مرکزبهداشتی درمانی /مرکزسالمت جامعه /.................................خانه بهداشت

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

اقدام به تشکیل تیم نیازسنجی

سالمت جامعه نموده است .بدیهی است فعالیت جمعی در این مورد موجب تعیین و تمرکز بر مشکالتی که سالمتی را بیشتر تحت الشعاع قرار می
دهند،

می گردد .لذا نظر به شایستگی و عالقه مندی شما به مسائل بهداشتی بدین وسیله به عضویت دراین تیم منصوب می گردید .امید

است با استعانت از الطاف بی دریغ پروردگار یکتا این امر موجبات خدمات بهینه به جامعه را فراهم نماید.

با تشکر
.............
رئیس تیم نیاز سنجی سالمت جامعه

8

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

متن دعوتنامه جلسات اعضای تیم نیاز سنجی سالمت جامعه
بسمه تعالی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شماره :

دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

تاریخ :

مرکز بهداشت شهرستان .......................

عضو محترم تیم نیاز سنجی سالمت جامعه .........................
جناب آقای /سرکار خانم............................
با سالم و احترام

نظر به عضویت شما در تیم نیاز سنجی سالمت جامعه و با توجه به اینکه روند استخراج نیازهای سالمت منطقه طبق برنامه در
حال اجراست ،لذا بدین وسیله از شما دعوت بعمل می آید در اولین ........ /جلسه تیم نیاز سنجی سالمت که در تاریخ  ...........................از
ساعت ...........لغایت  .............در محل .......................برگزار خواهد شد ،شخصا شرکت فرمائید.

با تشکر
.............
رئیس تیم نیاز سنجی سالمت جامعه

1

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فرم شماره 1

دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم مشخصات اعضای شرکت کننده در جلسات تیم نیازسنجی سالمت جامعه
نام شهرستان . ..................................................... .نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت ..............................................نام خانه بهداشت  ...................................تاریخ جلسه .......................
.......................................................................................................

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت
محلی

شماره تماس
اداری

ثابت

همراه

امضاء

92

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم شماره 2

فرم تعیین نیاز های سالمت در تیم سالمت
نام شهرستان

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

نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  ....................نام خانه بهداشت  ............................تاریخ جلسه.................... :
....................................................... .....

اولویت

منابع اخذ (استخراج ) نیاز

فهرست نیازهای سالمت منطقه

9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

99

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

دستورالعمل تکمیل فرم تعیین فهرست نیازهای سالمت درتیم سالمت
 این فرم قبل از تشکیل تیم نیازسنجی سالمت جامعه درکلیه واحد های سطوح محیطی (مراکز خدمات جامع سالمت ،مراکز بهداشتی درمانی و خانه های
بهداشت ) جهت استخراج مشکالت سالمت توسط هر یک از اعضای تیم تکمیل گردیده و سپس در جلسه تیم سالمت جمع بندی و اولویت بندی می گردد
.
 درجدول نام واحد بهداشتی (مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  /خانه بهداشت) که تیم سالمت در آن تشکیل شده ثبت می گردد.
 درقسمت تاریخ جلسه  :تاریخ تشکیل جلسه ازجمله روز /ماه/سال ثبت خواهدشد.
 درستون فهرست نیازهای سالمت  :مشکل  /مشکالت سالمت به ترتیب اولویت ( با استفاده از فرم شماره  )3و بر اساس آمار و شاخصها توسط اعضای تیم
سالمت مطرح می شود ،نوشته خواهد شد .
 درستون منابع اخذ (استخراج) نیاز :شاخص یا شاخص ها مثال ( درصد دفع غیر بهداشتی زباله  /درصد افراد دارای فشارخون باال و ) ............و درصورت نبود
شاخص نظر کارشناسی  /مشاهده  /پسخوراند و  ...ثبت خواهد شد .
 درستون اعضای شرکت کننده  :اسامی شرکت کنندگان  -سمت اعضای شرکت کننده ثبت و درستون امضا توسط اعضای شرکت کننده امضا خواهد شد .
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فرم شماره 3

دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم اولویت بندی مشکالت سالمت تیم سالمت
نام شهرستان . ..................................................... .نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت ..............................................نام خانه بهداشت  ...................................تاریخ جلسه ............................

جتج.......................................................................................................

تعیین میزان اولویت مشکل
ردیف

مشکل (برنامه)

فراوانی

مشکل

مداخله

مداخله

مداخله

9-5

9-5

9-5

9-5

9-5

9-5

جمع نمرات

فهرست مشکالت سالمت

شاخص فعلی

شیوع و

شدت

فوریت

امکان

اثربخشی

رتبه مشکل
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

دستورالعمل تکمیل فرم اولویت بندی مشکالت سالمت تیم سالمت
 .9این فرم توسط اعضای تیم سالمت تکمیل خواهد شد .
 .2در ستون ردیف :از شماره یک تا بیست ،بسته به تعداد مشکالت سالمت که به تصویب تیم سالمت واحد مربوطه رسیده ثبت می گردد.
 .3در ستون لیست مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش  :اعضای تیم سالمت ،فهرست مشکالت سالمت تعیین شده را لیست می کنند.
 .4در ستون شاخص فعلی مشکل :باتوجه به مشکل سالمت لیست شده ،در صورت داشتن شاخص ،آخرین شاخص آن را ثبت می کنند.
 .5در ستون تعیین میزان اولویت مشکل  :مشکالت سالمت براساس معیارهای تعیین شده توسط تیم سالمت اولویت بندی می شوند  .اعضای تیم سالمت باید توجه کنند که در دادن نمره به
معیار مورد نظر به ترتیب به کمترین تاثیر در بروز مشکل معیار نمره  ، 9در صورتیکه معیار مورد نظر اهمیت کمی دارد نمره  ، 2اهمیت معیار مورد نظر متوسط باشد نمره  ، 3اهمیت معیار مورد
نظر زیاد باشد نمره  4و اهمیت معیار مورد بررسی ،خیلی زیاد باشد نمره  5را به آن اختصاص می دهند همچنین اعضای تیم می توانن د عالوه بر معیار های مندرج در این ستون ها از معیار های
دیگری نیز استفاده کرده آن را در ستون خالی اولویت بندی نوشته وبراساس ستون های قبلی امتیاز دهد.
 .6در ستون جمع نمرات  :مجموع نمرات اعضا را در هر ردیف جمع بندی و جمع آن را در ستون مربوطه درج می کنند .
 .0در ستون رتبه مشکل :با توجه به جمع نمرات هریک از مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش ،مشکل سالمتی که بیشترین نمره را آورده رتبه اول و بقیه براساس آن با توجه به تعداد مشکالت
سالمت لیست شده رتبه بندی و رتبه مربوطه هرمشکل در ردیف مربوطه ثبت خواهد شد .
 در باالی فرم شماره صفحه گذاشته شود زیرا ممکن است برای تکمیل به دو صفحه از فرم مربوطه مورد نیاز باشد( .حداکثر  22مشکل)
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..................

فرم شماره  4الف

فرم پرسشگری از مشکالت سالمت مردم
نام شهرستان  ..................... .نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  .....................نام خانه بهداشت  ..............................تاریخ
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..............................:

شما خودتان چه مشکالت سالمتی دارید و در محل سکونت و زندگی (روستا  /محله  /شهر) شما چه مشکالت سالمتی وجود دارد؟
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم شماره  4ب

فرم تعیین نیاز های سالمت و اولویت بندی آنها در تیم مسوولین و معتمدین
نام شهرستان

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

نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  .........................نام خانه بهداشت  .......................تاریخ جلسه.................... :
....................................................... .....

اولویت

فهرست نیازهای سالمت منطقه

فراوانی

9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

96

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم تعیین نیاز های سالمت و اولویت بندی آنها در تیم سرخوشه ها
نام شهرستان

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

فرم شماره  4ج

نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  .........................نام خانه بهداشت  .......................تاریخ جلسه.................... :
....................................................... .....

اولویت

فهرست نیازهای سالمت منطقه

فراوانی

9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

اعضای شرکت کننده

سمت و امضاء

90

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

دستورالعمل تکمیل فرم تعیین فهرست و اولویت بندی نیازهای سالمت

در تیم مسوولین و معتمدین و تیم سرخوشه ها (فرم  4ب و ج)
 این فرم در زمان برگزاری جلسات آموزشی – توجیهی در اختیار اعضای تیم مسوولین و معتمدین و سرخوشه ها قرار داده می شود .آنها بر
اساس مشکالت سالمت ی که به آنها مراجعه شده و یا از مردم پرسشگری می کنند ،فرم را تکمیل کرده و برای ارائه درجلسه تیم نیازسنجی
سالمت جامعه ،همراه خود می آورند تا پس از یکسان سازی و هماهنگی آنها ،توسط اعضای هر تیم جمع بندی و اولویت بندی شود.
 درقسمت تاریخ جلسه  :تاریخ تشکیل جلسه ازجمله روز /ماه/سال ثبت خواهدشد.
 درستون فهرست نیازهای سالمت  :مشکل  /مشکالت سالمتی که اهالی منطقه به آنها مراجعه داشته و یا ذکر کرده اند را به ترتیب
اولویت ثبت می کنند.
 درستون فراوانی :در این ستون فراوانی مراجعات و یا تعداد اهالی منطقه که آن مشکل را مطرح کرده اند را می نویسند.
 درستون اعضای شرکت کننده  :اسامی شرکت کنندگان  -سمت اعضای شرکت کننده ثبت و در ستون امضا توسط اعضای شرکت کننده
امضا خواهد شد .
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فرم شماره 5

دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فهرست و اولویت بندی مشکالت سالمت تیم نیازسنجی سالمت جامعه
نام شهرستان  ..................... .نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  .....................نام خانه بهداشت  ..............................تاریخ

ردیف

رتبه اولویت در فهرست تیم

فهرست نیازهای سالمت

سالمت

مسوولین و
معتمدین

سرخوشه ها

جلسه........................:

جمع رتبه
اولویت

اولویت
نهایی

9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22
نام و نام خانوادگی و امضای نماینده تیم سالمت

نام و نام خانوادگی و امضای
نماینده تیم مسوولین و معتمدین

نام و نام خانوادگی و امضای نماینده سرخوشه ها
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شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم شماره 6

فرم گزارش لیست مشکالت سالمت در سطوح محیطی روستایی
نام شهرستان ....................................... .نام مرکز بهداشتی درمانی روستایی ..............................................................تاریخ تنظیم .............................................................................................

رتبه

مشکالت سالمت خانه بهداشت

مشکالت سالمت خانه بهداشت

مشکالت سالمت خانه بهداشت

مشکالت سالمت خانه بهداشت

مشکالت سالمت خانه بهداشت

اولویت

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

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

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

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

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

9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22

22

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم شماره 7

فرم گزارش لیست مشکالت سالمت در سطوح محیطی شهری
نام شهرستان  .................................. .مرکز خدمات جامع سالمت  ...............................................تاریخ

رتبه
اولویت
9
2
3
4
5
6
0
8
1
92
99
92
93
94
95
96
90
98
91
22

فهرست نیازهای سالمت

جلسه................................................:

29

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فرم شماره 8

دانشکده  /د انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...................

فرم بررسی و اولویت بندی عوامل موثر دربروز مشکل اولویت دار سالمت
نام شهرستان . ................................................. .نام مرکز بهداشتی درمانی  /مرکز خدمات جامع سالمت  ................................................نام خانه بهداشت  ...................................تاریخ جلسه ..........................
................................................................

عنوان مشکل اولویت دار ......................................................................................:

گروه  /گروه های هدف................................................................................................................:
تعیین میزان اولویت عوامل موثر بر بروز مشکل

ردیف

عوامل رفتاری موثر در بروز مشکل

ردیف

عوامل غیر رفتاری موثر در بروز مشکل

شیوع و فراوانی

شدت مشکل

فوریت مداخله

امکان مداخله

اثربخشی مداخله

9-5

9-5

9-5

9-5

9-5

شیوع و فراوانی

شدت مشکل

فوریت مداخله

امکان مداخله

اثربخشی مداخله

9-5

9-5

9-5

9-5

9-5

رتبه عامل
جمع نمرات

9-5

جمع نمرات

9-5

رتبه عامل

22

شیوه نامه اجرایی برنامه نیازسنجی سالمت جامعه

دستورالعمل تکمیل فرم بررسی عوامل موثر در بروز مشکل اولویت دار سالمت
 -1این فرم توسط اعضای تیم نیازسنجی سالمت جامعه تکمیل خواهد شد
 -2در قسمت دوم باالی فرم  :عنوان مشکل سالمت اولویت دار تایید شده از سطح شهرستان را ثبت کرده و گروه و یا گروههای که بطور مستقیم با مشکل اولویت دار مواجه می باشند ،در ستون بعد
درج می گردند .
 -3در ستون ردیف  :اعداد از شماره یک تا  ......بسته به تعداد عوامل موثرکه موجب بروز مشکل اولویت دار شده توسط اعضای تیم ثبت می گردد .
 -4در ستون تعیین میزان اولویت عوامل  :با توجه به معیار ها عوامل موثر را اولویت بندی می نمایند  .باید توجه کنند که در دادن نمره به معیارهای موورد نظور بوه ترتبوب کمتورین تواثیر در بوروز
مشکل نمره  ، 9در صورتیکه معیار مورد نظر تاثیر کمی دارد نمره ، 2تاثیر معیار مورد نظر متوسط باشد نمره  ، 3تاثیر معیار مورد نظر زیاد باشد نمره  4و تاثیر معیار موورد بررسوی خیلوی زیواد باشود
نمره  5را به آن اختصاص می دهند همچنین اعضا می توانند عالوه بر معیار های مندرج در این ستون ها از معیار های دیگری نیز استفاده کرده آن را در سوتون خوالی اولویوت بنودی تعیوین کورده و
امتیاز دهند.
 -5در ستون جمع نمرات  :مجموع نمرات را در هر ردیف جمع بندی و جمع آن را در ستون مربوطه درج می کنند.
 -6در ستون رتبه مشکل :با توجه به جمع نمرات هریک از عوامل موثر در بروز مشکل ،عاملی که بیشترین نمره را آورده رتبه اول و بقیه براساس آن با توجه به تعداد عوامل لیست شده رتبه بندی و
رتبه مربوطه هر عامل در ردیف مربوطه ثبت خواهد شد .
* در باالی فرم شماره صفحه گذاشته شود زیرا ممکن است برای تکمیل به چند صفحه از فرم مربوطه مورد نیاز باشد
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پیوست 4
فهرست استاندارد شده نیازها (مشکالت سالمت)
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ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

9

دیابت

25

افسردگی

41

سوانح و حوادث ترافیکی

03

مصرف خودسرانه داروها

2

فشارخون باال

26

استرس و اضطراب

52

ماالریا

04

یائسگی

3

بیماری قلبی عروقی

20

خودکشی

59

سالک  ،کاالآزار

05

عوارض اشعه های مغناطیس ناشی از موبایل

4

سرطان دستگاه تنفس(حنجره-ریه)

28

بیماریهای انگلی دستگاه گوارش

52

سرطان پوست

06

هیپوتیروئیدی نوزادان

5

سرطان پستان

21

سوء تغذیه

53

اختالل رشد کودکان

00

اضافه وزن و چاقی

6

عوارض دوران بارداری و پس از زایمان

32

سل

54

تاالسمی

08

اسکولیوز

0

سرطان دستگاه گوارش تحتانی

39

عفونت های دستگاه تناسلی زنان

55

مسمومیتهای غیر غذایی

01

کیفوز(قوز بودن پشت)

8

کم خونی فقر آهن

32

بیماریهای منتقله از راه جنسی

56

آبله مرغان

82

نقص مادرازدی در نوزادان متولد شده

1

HIV/AIDS

33

مرگ مادران باردار

50

اوریون

89

نارسایی مزمن کلیه

92

هپاتیت ب

34

سزارین

58

بیماریهای شغلی

82

بیماریهای پوستی

99

هپاتیت آ

35

سوانح و حوادث در کودکان

51

بیماریهای مزمن تنفسی شغلی

83

مضرات استفاده از سموم کشاورزی

92

اختالالت رفتاری دانش آموزان
(شب ادراری-لکنت زبان-ناخن جویدن-پرخاشگری)

36

سوء مصرف مواد
(مواد مخدر-محرک – نیروزا)

62

سرطان دستگاه گوارش فوقانی(مری،
معده و روده باریک)

84

کرنیکتروس
(عقب ماندگی ذهنی ناشی از زردی نوزادی)

93

بیماریهای حاد تنفسی (آنفلوانزا ،سینوزیت ،پنمونی)

30

زایمان زودرس

69

کودک آزاری

85

پای دیابتی

94

بیماری های منتقله از ناقلین

38

عوارض عدم تغذیه با شیر مادر

62

خشونت علیه زنان

86

دفع غیربهداشتی زباله

95

بی اختیاری ادرار در دوران سالمندی

31

شپش

63

گواتر

80

دفع غیربهداشتی فاضالب

96

اختالالت بینائی و شنوائی در دوران سالمندی

42

گال

64

صرع

88

دفع غیربهداشتی فضوالت حیوانی

90

سقوط و عدم تعادل در دوران سالمندی

49

کچلی

65

عقب ماندگی ذهنی

81

کم تحرکی

98

افسردگی و اختالل خواب در دوران سالمندی

42

بیماریهای دهان و دندان

66

اعتیاد به مصرف دخانیات

12

سرطان دهانه رحم

91

مشکالت گوارشی در دوران سالمندی

43

هاری

60

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

19

سرطان تخمدان

22

دمانس و فراموشی در دوران سالمندی

44

کمردرد

68

عوارض پرجمعیت بودن خانوار

12

سرطان پروستات

29

بیماریهای منتقله از راه تزریق مشترک

45

مسمومیتهای غذائی

61

مشکالت بلوغ دختران

13

سرطان بیضه

22

تب مالت

46

آسم

02

مشکالت بلوغ پسران

14

عدم مهارت های زندگی

23

بیماری های اسهالی

40

حاملگی ناخواسته

09

تب های خونریزی دهنده

15

آب آشامیدنی ناسالم

24

استئوپروز

48

سوانح و حوادث خانگی

02

آلزهایمر(بیماری فراموشی)

16

سبزیجات ناسالم
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