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  استان قزوین دیده بانی سالمتکمیته  آئین نامه 

  مقدمه

بند الف دومین کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی  ـ مصوبه1بر اساس اسناد باال دستی شوراي دیده بانی سالمت 

ضمیمه به شرح  2تبصره و  2ماده و  7با  ،ـ برنامه پنجم توسعه کشور2 3/11/87مورخه  طرح جامع سالمت استان قزوین

  .ایجاد می گردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دبیر خانه سیاست گذاري سالمت در ذیل 

  :تعریف

محل . که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام درونداد هاي اطالعاتی و فرایند هاي موجود عمل می کند نظامی است دیده بانی 

دیده بانی به عنوان ابزاري سیاست محور، عمدتاً  .دست یافتن به درونداد هاي پایه، سلسله اي از منابع اولیه اطالعات است

طور خاص اطالعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاري و بر روي اطالعات سودمند براي تصمیم گیري و عمل سالمت و ب

  .تصمیم گیري سالمت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد

مانند نظام هایی که بیماري هاي واگیر دار، وضعیت تغذیه  (ظرفیت مراقبت و پایش عموماً در تعدادي از نظام هاي خاص  

سالمت، داراي ظرفیت  نظامین برخی گروه هاي مستقر در همچن. وجود دارد) یا عملکرد نظام هاي سالمت سروکار دارند

هاي گوناگونی براي تحلیل و تولید گزارش هایی هستند که تولید سناریو ها، تهیه سیماي سالمت و تصمیمات مربوط به 

 سالمت عمومی و نظام هاي سالمت را می گیرند نیز به نسبتی که ظرفیت تحلیل و کاربرد اطالعات براي تصمیم گیري

  .دیدبانی را تشکیل می دهند یند، بخش تجربمبتنی بر شواهد را داشته باش

  هدف) 1ماده 

  هم افزایی مراجع جمع آوري اطالعاتی سازمانها  و دستگاه ها براي ارائه تصویر روشن از وضعیت سالمت مردم استانـ 1

  نظام سیاست گذاري استانـ کاربست  گزارش هاي دیده بانی در 2

  نظام هاي اطالعاتی مرتبط با سالمت و کاهش همپوشانی ها و مغایرت هاـ انسجام 3

  ـ افزایش سرعت شناسایی مشکالت سالمت و تصمیم گیري براي آن4

  ـ پایش برنامه ها و سیاست هاي سالمت استان5

  

  و محل استقرار ساختار)2ماده 

.دبیر خانه است محل تشکیل دیده بانی در دبیر خانه سیاست گذاري سالمت و زیر نظر این.1

.مدیر کل اطالعات و فناوري استانداري می باشددیده بانی سالمت کمیته رئیس .2

.است دانشگاه علوم پزشکی بانی مسئول آمار معاونت بهداشتیه دیدکمیته دبیر .3
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علوم نفر می باشد که یکی از اعضاء باید عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه  10اعضاء کمیته دیده بانی .4

.پزشکی و متخصص آمار زیستی باشد

عضو  که بیشترین تاثیر بر سالمت دارند ها و دستگاه هاي اجرایی استان واحد هاي آمار سازمان مسئولین  کلیه.5

.بانی می باشنده دید

.داحکام تمام اعضاء کمیته دیده بانی توسط  دانشگاه علوم پزشکی و با امضاء ریاست دانشگاه و استاندار می باش.6

.در هیات رئیسه و کارگروه سالمت و امنیت غذایی می باشد کمیته دیده بانی آیین نامهمحل تصویب .7

کمیته دیده بانی در دبیرخانه سیاست گذاري سالمت تشکیل شده و دعوت نامه مربوطه و کاربست مصوبات در .8

.مراجع تصمیم گیري توسط دبیر خانه سیاست گذاري سالمت انجام خواهد شد

  

  وظایف) 3ماده 

مندرج در پیوست یک و دو آیین نامه جمع آوري، ادغام و ذخیره داده ها و اطالعات ثانویه.1

تعیین و تصویب برنامه عملیاتی ساالنه  کمیته دیده بانی سالمت به همراه بودجه مورد نیاز.2

تدوین و تنظیم گزارش ساالنه دیده بانی سالمت و ارائه آن به مراجع تصمیم گیري.3

ارت بر صحت و دقت و اعتبار داده هاي جمع آوري شده  در زیر سیستم هانظ.4

برون سپاري و تایید گزارش هاي ضروري و اولویت دار در دیده بانی سالمت استان.5

تعیین پیمایش دوره اي استان و برون سپاري  و نظارت بر اجراي آنها.6

دیده بانیاجراي برنامه ها و عملیاتی کردن ابالغ هاي ملی در زمینه .7

بر (کلیه گزارش هاي دیده بانی طبق تعریف می بایست عالوه بر داده ها و اطالعات سطح بندي شده ): 1(تبصره 

می بایست شامل تحلیل داده ها و روند علت .......) اساس گروه هاي جمعیت و دهک هاي اقتصادي مناطق جغرافیایی

  .شناسی و ارائه پیشنهادات باشد

.روهاي انسانی اندیشگاه سالمت براي تدوین گزارش ها می توان استفاده کرداز نی): 2(تبصره 

  

  شیوه تصمیم گیري) 4ماده 

بانی توسط رئیس و دبیر شورا در جلساتی که  با نصف بیشتر اعضاء ه دید کمیته تصمیمات مربوط به مسائل1

.تشکیل می گردد، گرفته می شود

در مراکز دولتی و خصوصی ) حقیقی و حقوقی(افراد،  محققان وهیات علمیسفارش پروژه هاي دیده بانی به کلیه 2

.نظام برون سپاري مربوطه را تصویب نماید دیده بانی،  و غیر دولتی انجام خواهد شد و الزم است کمیته

  .کمیته موظف است در اولین سال فعالیت، دوره هاي آموزشی مرتبط به دیده بانی سالمت را برگزار نماید3
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  منابع) 5ماده 

  :منابع انسانی موردنیاز) الف

منابع انسانی مربوط به زیر سیستم هاي موجود1

مجموعه اي از محققان و اعضاي هیات علمی2

یک کارشناس و کاردان براي کمک به مدیریت دبیر خانه کمیته دیده بانی3

  :منابع مالی) ب

منابع مربوط به مدیریت داده ها و اطالعات سالمت واحد بودجه مربوط به انجام پروژه هاي دیده بانی از محل تجمیع 1

هرسال  میزان بودجه تجمیعی توسط معاونت توسعه تعیین و با توجه به برنامه . هاي تابعه دانشگاه تامین خواهد شد

این تخصیص در قالب تفاهم نامه هاي رسمی دبیرخانه . عملیاتی ساالنه کمیته دیده بانی تخصیص داده خواهد شد

.بانی سالمت مستقر در معاونت بهداشت ابالغ می گردد و بودجه به دبیر خانه کمیته دیده. است گذاري استسی

پروژه هاي دیده بانی که اطالعات مربوط به سایر دستگاه ها را جمع آوري و تحلیل می نماید از منابع مشارکتی سایر 2

.دستگاه ها استفاده نمود

از مثل اتاق، کامپیوتر و نرم افزار هاي الزم و همینطور بودجه مورد نیاز براي دیدبانی  تجهیزات مورد نی منابع فیزیکی و3

.سالمت توسط معاونت بهداشتی تامین می گردد

  

  ارزشیابی) 6ماده 

میزان داده ها ي جمع : بانی سالمت هر شش ماه یکبار از طریق شاخص هاي عملکرد مثل ه ارزشیابی فعالیت هاي دید

جام شده  صورت پایش هاي ان، مصوبات و ه هاشده، تعداد گزارشات تهیه شده و انتشار یافته، میزان مشاور آوري و تحلیل

  .می گیرد

  ) 7ماده 

رسیده است و از زمان تصویب قابل اجراء و ......به تصویب..... ر تاریخ د ضمیمه 2تبصره و  2 این آئین نامه در هفت ماده و 

  .می تواند مورد بازبینی مجدد قرار گیرد یازن همچنین هرسال یکبار بر حسب
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  شاخص هاي عدالت در سالمت:  1ضمیمه 

  شاخص هاي سالمت

میزان مرگ و میر نوزادان.1

  میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسال . 2

  سال  5میزان مرگ و میر کودکان زیر . 3

  میزان مرگ و میر مادران . 4

  هاي عروق کرونرمیزان مرگ و میر ناشی از بیماري . 5

  امید زندگی در بدو تولد .6

  بروز  دیابت . 7

  بروز سل . 8

  ) داخل شهر ، خارج شهر(بروز حوادث ترافیکی . 9

  بروز حوادث غیر ترافیکی. 10

بروز  تمام سرطان ها. 11

  سال  65تا  45شیوع استئوپروز در زنان . 12

  بروز اختالالت خفیف روانی . 13

  بروز بیماري شدید روانی . 14

  بروز اقدام به خودکشی کامل و ناکامل . 15

  سال  12در جمعیت  DMFTمیانگین . 16

  دسترسی به خدمات عمومی سالمت . 17

  دسترسی به خدمات  تخصصی سالمت . 18

  بهره مندي از مراقبت هاي اولیه سالمتی . 19

  بهره مندي از  خدمات درمان اعتیاد. 20

  

  اي محیط فیزیکی و زیر ساختشاخص ه

دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی .1

  درصد روزهاي سال که طبق تعریف هواي پاك دارند . 2
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  شاخص هاي توسعه انسانی

سال  5شیوع کم وزنی در کودکان زیر .1

  سال طبق تعریف  64تا  15شیوع اضافه وزن و یا چاقی در سنین . 2

  ماهگی   6تغذیه انحصاري با شیر مادر در کودکان تا . 3

  سال  35سال و باالي  18میزان باروري اختصاصی سنی زیر . 4

  شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد . 5

  در گروه سنی ) حداقل سواد خواندن و نوشتن(نرخ باسوادي . 6

  سال  49تا  15

  ) سال تمام 6(نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی . 7

  سال تمام در آموزش پیش دبستانی 5نرخ خالص ثبت نام کودکان . 8

نرخ ماندگاري تا پایان دوره دبستان .9

  فعالیت فیزیکی . 10

  سرانه فضاي اصلی ورزشی . 11

  بروز معلولیت به تفکیک متوسط و شدید بر طبق تعریف . 12

  شی دسترسی معلولین متوسط و شدید  به خدمات توانبخ. 13

  درصد زنان سرپرست خانوار که از حمایت هاي اجتماعی طبق تعریف برخوردارند . 14

  سال و باالتر  13شیوع مصرف مواد دخانی در جمعیت . 15

  بروز سوء مصرف مواد طبق تعریف . 16

  تعداد مساجد، تکایا و حسینیه هاي  موجود . 17

  

  شاخص هاي توسعه اقتصادي

خط فقر مطلق . 1

  خط فقر شدید . 2

  درصد بیکاري طبق تعریف کشوري . 3

  سهم هزینه هاي سالمت در هزینه هاي غیر خوراکی خانوار . 4

  

  



6

  شاخص هاي حکمرانی

پوشش بیمه پایه . 1

  پوشش بیمه مکمل . 2

  درصد شرکت در انتخابات مجلس . 3

نسبت خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهري به تعداد رابطین بهداشت این مراکز که در سال بررسی . 4

  ماه فعالیت داشته اند  6شاخص ها حداقل 

  

   دیده بانی سالمتشاخص هاي :  2ضمیمه 

  :شاخص هاي جمعیت

رشد ساالنه جمعیت.1

امید به زندگی.2

)سال 6باالي (درصد باسوادي .3

جمعیت شهري و روستاییدرصد .4

درصد جمعیت زنان.5

درصد جمعیت دانش آموزي.6

درصد جمعیت دانشجویی.7

درصد جمعیت کارگري.8

کهنسال/درصد جمعیت سالمند.9

  :شاخص هاي موالید و مرگ

  سال 59تا  15مرگ در گروه سنی .1

  ده علت اصلی مرگ. 2

  میزان مرگ خام. 3

  میزان تولد خام. 4

  :سالمت خانواده شاخص هاي

پیشگیري از بارداريپوشش روش هاي مدرن .1

میزان حاملگی پرخطر.2

میزان حاملگی ناخواسته.3

پوشش مراقبت از زنان باردار.4
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نسبت زایمان انجام شده به طرق سزارین.5

LBW)(درصد تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد.6

  :شاخص هاي واکسیناسیون

پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یکسال.1

  :شاخص هاي تغذیه

سال6شیوع الغري، کوتاه قدي در کودکان زیر .1

  :سالمت جوانان ، نوجوانان و مدارس شاخص هاي

نسبت دانش آموزان مبتال به اختالالت جسمی روانی.1

پوشش واکسیناسیون توام دانش آموزان سال اول دبیرستان.2

  :بیماري هاي واگیر و غیر واگیر شاخص هاي

بار بیماریها.1

ور ماژ  میزان بروز تاالسمی .2

شیوع ژرفشاري خونمیزان .3

درصد مصرف سیگار روزانه.4

م تحرکیکدرصد .5

مصرف لبنیات.6

مصرف میوه و سبزي.7

خودکشی هاي منجر به مرگ.8

میزان بروز کم کاري تیرویید نوزادان.9

نسبت موفقیت درمان بیماران سل ریوي اسمیر مثبت.10

میزان بروز وبا.11

HIVشیوع  .12

Bشیوع هپاتنیت .13

Cشیوع هپاتیت .14

بروز بروسلوز.15

بروز حیوان گزیدگی.16

بروز هاري انسانی .17

تعداد آنفلوانزاي قطعی فصلی.18
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تعداد آنفلوانزاي پرندگان قطعی.19

میزان بروز حوادث خانگی.20

  :شاخص هاي سالمت محیط و حرفه اي

درصد خانوار هاي روستایی که زباله را بروش بهداشتی جمع آوري و دفع می نمایند.1

ع و فروش مواد خوراکی بهداشتی داراي معیار بهسازي و بهداشتیدرصد مراکز تهیه و توزی.2

نسبت کارگاه ها و شاغلین تحت پوشش بازدید بهداشت حرفه اينسبت .3

نسبت کارگاه هاي داراي عامل زیان آور.4

میزان بیماري هاي شغلی در استان.5

  :شاخص هاي مدیریت خدمات بهداشتی

نسبت ارجاعات به متخصص توسط پزشک خانواده.1

نسبت ارجاعات به پاراکلینیک توسط پزشک خانواده.2

  :منابع مالی شاخص هاي

سهم هزینه هاي بخش سالمت از بودجه عمومی.1

)شاخص هاي عدالت(سهم پرداخت افراد از خدمات درمانی به کل پرداخت هاي خدمات درمانی.2

:شاخص هاي خدمات درمانی

نفر جمعیت 1000نسبت تخت دایر بیمارستان به .1

)اشغال تخت(بستري درصد .2

نفر جمعیت 1000بار بستري به .3

میانگین اقالم دارویی در نسخ.4

نسخ /نسخ حاوي داروي کورتیکو استرویید / نسخ حاوي داروي تزریقی/ درصد نسخ حاوي داروي آنتی بیوتیک .5

حاوي تداخالت درجه یک

پوشش بیمه هاي درمانی.6

  :اجتماعی شاخص هاي

نسبت سرباري.1

نرخ ازدواج.2

طالقنرخ .3

شاخص سرمایه اجتماعی.4

شاخص نشاط.5
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شاخص کیفیت زندگی.6

  :هاي مسکنشاخص 

نرخ اجاره نشینی.1

متوسط اجاره بهاي ماهانه.2

  :محیط زیستهاي شاخص 

باقی مانده سموم و دارو ها و مواد شیمیایی در فرآورده هاي خام دامی و کشاورزي.1

  :شاخص هاي سالمت معنوي

سالمت استاندرصد عملیاتی شدن مصوبات شوراي .1

  :شاخص هاي امنیت عمومی

شاخص زندانی شدن.1

شاخص سرقت.2

شاخص قتل.3

  شاخص تکدي.4

  


