


 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه:

در صدر اولویتهای سازمان جهانی  ناشی از آنهاعوارض  وغیر واگیربیماریهای  پیشگیری از توسعه و کنترل 

  بهداشت قرار گرفته است.

بر اقتصاد کشورها ، موجب افزایش ناتوانی و مرگ و میر بیماریها و عوارض آنها  تحمیل هزینه های کلان

افزایش رفاه شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور های مختلف دنیا شده است یکی از برنامه جمعیت 

فعالیت بدنی ، افزایش  جمله از شیوه زندگیوتغییر در عمومی و نیز مهار و ریشه کنی بیماری های واگیر

دث باعث سوانح و حوا کاهشمصرف میوه ، سبزیجات ، شیر و لبنیات و کاهش مصرف دخانیات ،افزایش 

تعداد مبتلایان به بیماری های غیر واگیر مثل دیابت ، فشار خون بالا ، اهداف سلامت به سمت کاهش شده تا 

 پیش رود.چربی خون بالا ، سکته های مغزی ، سرطانها 

که همانا حفظ  استراتژیک خوداهداف بر این اساس سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت نیز در راستای 

سلامت کارکنان و خانواده های تحت پوشش آنها می باشد موظف است با شناسائی میزان شیوع وارتقاء سطح 

و بروز بیماری های مزمن غیر واگیر نسبت به برنامه ریزی برای کاهش آنها اقدامات پیشگیرانه طرح ریزی 

 ایش مستمر این برنامه ها از میزان پیشرفت آنان آگاهی یابد.پنموده و با 

، موید این نکته است که در زمینه بیماری های مزمن غیر واگیر فعالیت های زیادی در مناطق  مجلد پیش رو

 فمختلف سازمان بهداشت و درمان در حال اجراست . قطعا اجرای برنامه های عملیاتی و دستیابی به اهدا

 ، حمایت مدیران محترم صنعت نفت و کلیه شرکتهای تابعه را طلب می کند. سازمانی

، امیدوارم که شاهد سازمان  مناطق مختلف سطح شائبه کلیه همکاران محترم در یضمن تشکر از تلاش بلذا 

 کاهش و کنترل روز افزون بیماری های غیر واگیر و افزایش تامین سلامت جامعه تحت پوشش باشیم.

 
 دکتر حبیب اله سمیع                                                                                  

 مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

 :السلام می فرمایندامام على علیه

 ۰۱۰۱ ،غررالحکم، ح اَلص ِّح َهُ اَفْضَلُ الن ِّعَمِّ؛سلامتى بهترین نعمت است.

است این مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیرکاهش اولویتهای بهداشتی در کشورهای در حال توسعه  یکی از

 هستند درصد تمامی موارد مرگ  37کل بار بیماری ها و  درصد  0۱،مسئول  0۱0۱تا سال  بیماری های غیر واگیر

درصد بار بیماری ها در حوزه مدیترانه شرقی می باشند.به طوری که  0۱درصد مرگ های سالانه و  ۰۱مسئول همچنین 

علت اول مرگ و میر را  0عروقی ،بیماری های مزمن ریوی ،سکته و دیابت نوع دو، سه علت از  –بیماری های قلبی 

درصد بار  5۰لت د و عنتشکیل می دهد. در ایران نیز این بیماری ها از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی به شمار می رو

د. چاقی و اضافه وزن، پرفشاری خون، فعالیت فیزیکی ناکافی، ندرصد در زنان می باش 77بیماری ها در مردان و 

 .باربیماری ها را به خود اختصاص داده اند درصد ۰۰که  عامل اول خطر می باشند ۰هیپرکلسترومی و اعتیاد 

ه در جهت کاهش عوامل خطر زای فوق به منظور کاهش بروز سازمان جهانی بهداشت برنامه هایی را جهت مداخل

که بیماران مزمن به  دانش کنونی نشان می دهد .اند بیماری های عمده غیرواگیر طراحی کرده و به مرحله اجرا رسانده

تشخیصی ، طیف گسترده ای از خدمات ، نظیر  بیماریابی از طریق غربالگری و معاینات بهداشتی ،کاربرد روشهای دقیق 

خوراکی ، کاستن از آسیب ها ، اثر گذاشتن بر الگوهای رفتاری  درمانی و بازتوانی ، مبارزه با آلودگی آب ، هوا و مواد

و سبک زندگی انسان از طریق آموزش فشرده و بالا بردن استاندارد موسسات مراقبت پزشکی وایجاد و به کارگیری 

 مله خدمات بهداشتی اولیه نیاز دارند.از ج روشهای بهتر مراقبتهای جامع پزشکی

از ابتدای دهه  را برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز

به شناسایی و آگاهی از  نموده که منجرمختلف کشور اجرا  مناطقتا کنون برنامه های متعددی در کرده و آغاز  0۱

 .بیماری های غیر واگیر، عوامل خطر و ارائه راه حل هایی در این زمینه شده استوضعیت موجود 

نگاره ی حاضر که نشانگر گوشه ای از تلاش همکاران در مناطق مختلف سازمان می باشد مبین این نکته است که توان 

طح سلامت کارکنان و خانواده این عزیزان در راستای اهداف استراتژیک تعیین شده سازمان ، که همانا حفظ و ارتقاء س

های تحت پوشش می باشد فراتر از وضعیت موجود است. امید است با همیاری و همکاری مدیران محترم وزارت نفت 

در تمامی سطوح  بتوانیم با حداکثر ظرفیت، خدمت رسانی موثری داشته باشیم.بی شک استفاده از این آمار و اطلاعات 

 شنگر راه ما در رسیدن به اهداف والای سازمانی باشد. می تواند همانند چراغی ، رو
                                                                    

 دکتر مجید رزاقی                                                                          

 مدیر سلامت                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 
اهمیت مطالبات سلامت به عنوان حق اساس زندگی در قانون اساسی کشور و مطالبات حقوقی جوامع بر کسی پوشیده 

نوعی توانمندی است که به زندگی ارزش می بخشد . برجسته ترین شرکت ها ، اهدافشان را نمی باشد. سلامت در واقع 

از طریق کارکنانشان تحقق می بخشند .اهمیت سرمایه گزاری در توانمند سازی نیروی انسانی و نقش اساسی آن در 

نی بهداشت در رویکردی جامع افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی نیز مبرهن و قابل توجه می باشد. سازمان جها

 به سلامت اعتقاد داد که سلامت در محل های زیر توسعه و تکامل می یابد .

 محل کار افراد  -

 محل بازی و تفریح  -

 محل زندگی  -

 محل آموزش -

سازمان بهداشت و درمان به دلیل مسئولیت خود در تامین سلامت شاغل و خانواده در تمامی محل های بالا حضور پر 

رنگ داشته و می تواند با اجرای برنامه های مداخله ای نقش بسیار مهمی در ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش صنعت 

فاد نماید . متناسب با این مسئولیت جامع سازمان ، تیم نفت و در نتیجه بهره وری و رشد اقتصادی صنعت و کشور ای

اجرای برنامه های مراقبتی و با  در طول زمان دارد نیز بنا برآنسلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

در  سازمان، پایش مدوام اقدامات انجام شده براساس مستندات مکتوباهداف استراتژیک  با متناسبخدمات پیشگیرانه 

 ، در مسیر بهبود و ارتقاء سلامت گام بردارد.پرونده های الکترونیک و کاغذی 

 ه ای از شاخصگوشکیفیت تامین آنها و میزان کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از بیماری ها  ،پوشش ارائه خدمات

جهت تدوین سیاستها و درد وانتامید است نتایج حاصله ب .دنها مورد سنجش قرار می گیر هایی است که در این ارزیابی

 .برنامه ها برنامه ریزی های منطبق بر نیازهای سلامت جامعه صنعت نفت مورد استفاده قرار گیرد

اختلالات ،فشار خون بالا  ، گزارش حاضر که به ارزیابی برنامه های مراقبتی بیماری های مزمن غیر واگیر شامل دیابت

، نوجوانان ، های مراقبتی کودکان  های مراقبتی همچون بسته همچنین بستهاختلال اضافه وزن و چاقی و  ، چربی خون

 ، ای و ریسک های سلامت مانند میزان فعالیت فیزیکی منوپوز و ارزیابی نتایج معاینات دوره،  بارداری ،سلامت باروری 

سازمان در سطح کشور می نشانگر گوشه ای از فعالیت همکاران در مناطق مختلف پردازد ، الگوی تغذیه و غیره می 

عمق و وسطح که در آن میزان تامین خدمات سلامت با دو رویکرد گسترش کیفیت در ، با مطالعه این مجموعه باشد.

می توان برنامه های آتی ارتقاء سطح خدمات سلامت را هر چه بیشتر و  ،خدمات سلامت مورد توجه قرار گرفته ارائه

 ت نفت برنامه ریزی نمود.منطبق تر با نیاز جامعه بزرگ صنع

 همچنین و( خانواده بهداشت تیم و پرستاران ، پزشکان) مناطق خانواده لازم است از تمامی همکاران تیم سلامت 

فعالیت  ، که در مراحل تدوین این مجموعه و ارائه خدمات مقدم همتی و،  سجادی ها خانم ستادی،سرکار کارشناسان

                                             نهایت تشکر و قدردانی را به نمایم. , داشته اند

 دکتر طاهره جعفری                                                                                            

 رئیس سلامت خانواده                                                                                                       
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 مدیریت اختلالات لیپید -3
( بیماری های عروقی مغز و CHDعروقی ) _با وجود کاهش چشمگیر در شیوع بیماریهای عروقی سه اختلال بیماریهای قلبی 

( محسوب می شوند . عوامل خطر 1002درصد در سال  93بیماریهای عروق محیطی همچنان از علل عمده مرگ و میر در آمریکا ) 

، سیگار ، فشار خون بالا، مقاومت به انسولین به تنهایی یا توام با دیابت  HDL، کاهش  LDLساز اصلی این بیماری ها افزایش 

، ناشی از عوامل خطر قابل اصلاح است . در  CHDدرصد موارد خطر  58زودرس میباشد .  CHDسن و سابقه خانوادگی  آشکار ،

باعث کاهش  mg/d2 260بین عوامل قابل اصلاح ، کلسترول پلاسما اهمیت فراوانی دارد . کاهش سطح کلسترول کل به کمتر از 

طر میگردد . با وجودی که برای افزیش دقت در پیش بینی خطر بروز حتی در حضور سایر عوامل خ CHDچشمگیر خطر بروز 

یکی از  CHDدرصد موارد عوامل افزایش خطر  30عروقی ، عوامل خطر ساز جدیدی نیز پیشنهاد شده، اما هنوز در  -حوادث قلبی 

 علت دیس لیپیدمی ، فشار خون ، سیگار و دیابت میباشد .  4

باط کلسترول پلاسما و خطر بروز بیماریهای عروق کرونر را نشان داده اند . به طور مثال مطالعه چندین مطالعه اپیدمیولوژیک ارت

MRFIT  نشان داد که در حضور کلسترول بالایmg/d2 100  خطر بروز بیماریهای عروقی قلب افزایش می یابد . مطالعه هفت

ل ارتباط  وجود دارد بین افزایش سطح کلسترول پلاسما و و سطوح بالای کلسترو CHDکشور نیز نشان داد که بین افزایش شیوع 

قلب ،  -رژیم غذایی  -آترواسکلروز پیش رونده یک ارتباط علت و معلولی وجود دارد .  شواهد نهایی تایید کننده فرضیه کلسترول 

در انسان بررسی میکنند . به  CHDروز نتیجه کارآزمایی های بالینی فراوانی است که تاثیر داروهای متعدد کاهنده لیپید را در کاهش ب

می تواند  قلب  را تایید می کنند و موید این مطلبند که کاهش کلسترول  -رژیم غذایی -طور خلاصه اغلب شواهد فرضیه کلسترول

  گردد.باعث جلوگیری از بروز بیماریهای عروق کرونر قلب درصد کاهش دهد  و 40خطر بیماری حمله قلبی راتا حدود 

 خطر افزایش . است عروقی قلبی بیماریهای ایجاد در آنها عمده نقش بدلیل ها لیپوپروتئین اختلالات بالینی اهمیتبا وجود اینکه 

 لیپیدهاست سطح کاهش جهت تداخلاتی انجام جهت دیگری عمده عامل نیز شدید گلیسریدمی هایپرتری اثر در حاد پانکراتیت ایجاد

  .است الکلی غیر  (NASH)استئاتوهپاتیت ساز زمینه عامل ها لیپوپروتئین متابولیسم در اختلال طرفی از و

 سال 10 بالای افراد (درصدزنان 7/16و مردان درصد9/23) درصد  6/19تهران  شرق در بزرگ جمعیت یک در لیپید و قند مطالعه در

درصد  2/14تری گلیسیرید  میزان همچنین . است شده گزارش لیتر دسی در گرم میل 140 مساوی یا و بالاتر تام کلسترول میزان

 .لیتر است  دسی در گرم میلی 100 -400درصد زنان ( بین  4/11مردان و  درصد 4/16)

بیماران را به  9/2رخ می دهد که مرگ  MI مورد تکراری 480000و  (MI) مورد جدید سکته قلبی 500000در امریکا هر سال  

به تنهایی  CAD هزینه 2339مترتب بر آترواسکلروز کرونری در آن کشور تکان دهنده است مثلا در سال هزینه های   .دنبال دارد

  .میلیارد دلار بوده است 82برای اقتصاد ملی امریکا 

 تخمین زد که سر جمع هزینه بیماری های قلبی عروقی که شامل بیماری های کرونر (AHA) انجمن قلب امریکا 2335در سال 

(CHD)  میلیارد دلار است . شاید به همین دلیل باشد که در امریکا پر فروش ترین گروه  174سکته مغزی هم می شود بالغ بر  و

دارویی ، داروهای قلبی ـ عروقی هستند و سرمایه گذاری کمپانی دارویی برای عرضه داروهایی با هدف کاهش کلسترول ) به طور 

 .ی صورت می گیردعمده ( و رفع سایر اختلالات دیس لیپیدم

 و  LDL لیپوپروتئین یا تام کلسترول یافته افزایش سطوح میان را خفیف همراهی یک بزرگ، شناختی گیر همه طالعاتم

 مغزی سکته و سرم گلیسرید تری بالای سطوح میان را ارتباطی ها بررسی سایر  .اند داده نشان ایسکمیک مغزی سکته خطر افزایش

 .اند پیداکرده بزرگ شریان آترواسکلروز از ناشی مغزی سکته و ایسکمیک

 لیپوپروتئین سطوح کاهش ATPIII که  بزرگسالان درمان سوم پانل کلسترول، آموزش ملی برنامهدر مطالعات سطح اپیدمیولوژیک 

 .استIBکلاس  معادل  نمایند می توصیه لیپیدمی سید درمان در اولیه هدف عنوان به را
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یک سوم افراد از کلسترول بالای خود . میلیون امریکایی یا نصف جمعیت بزرگسالان مقادیر کلسترول بالاتر از نرمال دارند  200حدود 

کلسترول در محدوده   مطلع هستند تنها یک سوم تحت درمان بوده و فقط در نیمی از افراد تحت درمانکه خبر ندارند و از افرادی 

 بی خطر قرار دارد.

ن و کنترل اختلالات لیپید با افزایش موربیدیتی و مورتالیتی های متعددی همراه است که پیامد های اصلی اشخص است که عدم درمم

 آن عبارتند از :

، افزایش احتمال ابتلا به دیابت ، افزایش   Chylomicronemia syndrome  ،  ، پانکراتیت کرونر عروق ایسکمیک های بیماری

های مزمن مانند دیابت وارد همراهی این اختلال با سایر بیماری مو در بسیاری از  TIA ایایسکمیک  مغزی سکته چاراحتمال بروز د

 همراه است.تشدید عوارض دراز مدت آن بیماری  با افزایش

 

ازاجزای برنامه نتایج زیر برای ارزیابی شاخص های عمومی نظام سلامت در متوسط بیماران مبتلا به اختلال لیپید با ارزیابی هریک 

 حاصل خواهد شد :

 ارتقاء سلامت با شناسایی زود هنگام بیماری و افزایش پوشش غربالگری .2

 ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات لیپید بالا با افزایش درصد .1

  معاینه منظم و انجام آزمایش های مرتبط ،تشکیل پرونده 

 کنترل وزن 

 عالیت فیزیکی مناسبتغدیه سالم و ف 

 افزایش درصد پوشش برنامه خود مراقبتی بیماران با آموزش و افزایش آگاهی .9

 کاهش ریسک بروز عوارض اختلالات لیپید با بهبود کنترل  .4

  کنترل اختلال 

 کاهش و یا قطع مصرف سیگار 

 

 بیماران هیپرتانسیو عبارتند از:نشانه های موفقیت برنامه در نظام سلامت با بهبود شاخص های اثر نهایی در متوسط 

 کاهش عوارض حاد و بستری در بیمارستان .8

  LDLو  Very High Triglycerides اختلال دارای بیماران کرونردر عروق ایسکمیک های بیماری کاهش درصد .6

  TIA و ایسکمیک مغزی های استروککاهش درصد   .7

   Very High Triglyceridesدارای اختلال  بیماران پانکراتیت درکاهش درصد بروز  .5

 کاهش درصد بروز دمانس  .3

 TIA ایسکمیک یا  مغزی های و استروک CADکاهش بستری بعلت  .20

 کاهش میزان مرگ و میر .22
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 شاخص هاي پوشش برنامه مدیریت و مراقبت اختلالات لیپید : الف(
 

 غربالگری اختلالات لیپید  :.1
 

با شناسایی این بیماری در جامعه تحت پوشش از طریق فراخوان فعال و غیر فعال)  لیپیداختلالات برنامه مراقبت  پوشش برنامه : –الف 

در مراجعین به مرکز سلامت خانواده ( افراد واجد شرایط صورت میگیرد . انتخاب افراد واجد شرایط برای دریافت خدمت غربـالگری 

 برمبنای حضور افراد در هریک از گروه های زیر است:

اختلال لیپید و ارزیابی ریسک هـای مـرتبط امل افرادی است که در بانک اطلاعات ما گزارشی از انجام برنامه غربالگری : ش 2اولویت  

یا دیابت (  و اززمان ارزیابی   IHDهای پر ریسک قرار دارند) معادل ی که در ارزیابی قبلی در دسته گروهو یا افراد ثبت نشده است 

 .شته استسال گذ 2اختلال لیپید بیش از 

  سال از زمان درخواست قبلی گذشته است 9سالم که خدمت غربالگری را دریافت کرده ولی بیش از: شامل افراد  1اولویت   -

است که خدمت غربالگری را دریافـت کـرده  سالم و یا گروه های پر ریسکی: شامل افرادی  9سطح سوم یا دارای اولویت   -

 وبراساس اطلاعات ثبت شده در بانک سلامت جمعیت ، زمان تکرار درخواست بعدی رسیده است .

 :تشخیص و اقدامات توصیه شده برمبنای دستورالعمل زیرارسالی ازستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد 

 

Detection ، Evaluation،and Treatment of  High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel  III)ATPIII 
 

نواده  * تعداد افراد سالم که  برای آنان آزمایش لیپید پروفایل خون درخواست شده است تقسیم بر کل جمعیت  واجد شرایط و دارای پرونده سلامت خا

 سال ( 18سال و بالای  18تا  8های سنی )به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی و گروه   111
 

 1316 -سال  و مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفت  18سال و بالای  11تا  8پوشش غربالگری اختلال لیپید درجمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک   -1جدول شماره 

 منطقهنام 

 بهداشتی و

 درمانی

 سال78بالای  جمعیت در اختلال لیپیدپوشش غربالگری  سال 71تا   8 در  جمعیت اختلال لیپیدپوشش غربالگری 

 جمعیت
 غربالگری اختلال لیپید

 جمعیت
 غربالگری اختلال لیپید

 درصد تعداد درصد تعداد

 01/11 1111 00102 06/18 111 0881 آبادان

 01/21 2313 12131 21/11 111 1331 یآغاجار

 61/12 31831 11112 11/11 3211 6810 اهواز

 13/03 2111 8161 31/86 201 1311 یمرکز

 66/11 1611 8101 31/16 166 1116 و خارک بوشهر

 11/11 6111 36021 13/21 361 0136 اصفهان

 23/26 12111 33111 16/26 0012 2163 و هرمزگان فارس

 21/11 1816 10183 81/06 1011 1112 گچساران

 21/61 0121 1160 61/11 116 103 کشور غرب

 11/22 3381 2811 13/11 231 211 شمال

 32/31 1111 11113 11/08 1018 0131 شرق شمال

 61/21 1826 0661 21/81 110 381 مانیمسجدسل

 22/80 1231 16181 16/00 0323 3112 ماهشهر

 21/61 3112 1022 38/01 211 1081 غرب شمال

 21/13 03281 11113 20/30 0308 1111 ,کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 69سال 
36111 11131 21/11 313631 131116 23/11 
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 1311 –سال  و مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفت  18سال و بالای  18تا  8پوشش غربالگری اختلال لیپید درجمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک   -0جدول شماره 
 

 منطقهنام 

 بهداشتی و

 درمانی

 سال78بالای  جمعیت در اختلال لیپیدپوشش غربالگری  سال 78تا   8 در  جمعیت اختلال لیپیدپوشش غربالگری 

 غربالگری اختلال لیپید جمعیت غربالگری اختلال لیپید جمعیت

 درصد تعداد درصد تعداد

 08/18 1210 11288 11/31 360 0318 آبادان

 00/11 0010 11312 18/12 1113 1311 یآغاجار

 68/06 31136 11080 11/11 1101 1108 اهواز

 16/82 6012 8111 86/61 1111 1026 یمرکز

 11/31 6111 8663 81/11 1123 0318 و خارک بوشهر

 10/18 12616 08160 81/06 0111 3116 اصفهان

 28/13 16011 33818 11/16 3128 2103 و هرمزگان فارس

 10/10 6183 13116 11/80 1636 1631 گچساران

 16/13 3111 1363 11/88 862 861 کشور غرب

 81/10 3112 2261 81/18 261 180 شمال

 18/13 1111 16101 83/38 1181 0383 شرق شمال

 16/10 1111 0011 30/18 118 361 مانیمسجدسل

 18/60 1113 16111 68/61 0381 3261 ماهشهر

 11/21 3201 6621 11/81 808 1168 غرب شمال

 21/13 01281 11111 11/18 2010 1311 ,کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 61سال 
31013 01133 12/31 081161 112161 12/01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1311الی  1311سال از گانه  12مقایسه درصد پوشش برنامه غربالگری اختلالات لیپید در جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک گروه سنی و مناطق  - 3جدول شماره 

در کل سازمان به 

 سال

 سال 78بالای   پوشش غربالگری  اختلالات لیپید  در  افراد  سال 71تا  8 پوشش غربالگری  اختلالات لیپید  در  افراد 

تعدادجمعیت واجد 

 شرایط ارزیابی

تعدادجمعیت واجد  غربالگری اختلالات لیپید

 شرایط ارزیابی

 لیپیدغربالگری اختلالات 

 درصد تعداد درصد تعداد

 21/03 112161 081161 22/12 01133 31013 61 سال

 23.11 131116 313631 21.11 11131 36111 69 سال

 21.12 133011 301162 13.80 01221 31813 69 سال

 21.11 131631 316811 31.1 10111 21331 69 سال

 22.6 101118 011188 01.8 1013 38108 69 سال

 21 110601 008161 1.12 3211 23131 69 سال
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 6131 –1311 تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفتسال   18تا 8پوشش غربالگری اختلال لیپید درجمعیت  -1نمودارشماره 
 

 
 

 
  6131 –1311به تفکیک مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفت سال تحت پوشش سلامت خانواده  18درجمعیت بالای پوشش غربالگری اختلال لیپید  -0نمودارشماره 

 
 

 

 

 

 1131الی   1311از سال  -سال  18بالای سال و  11-8پوشش غربالگری اختلال لیپید درجمعیت  دربهداشت و درمان صنعت نفت  مقایسه عملکرد سلامت خانواده  -3نمودارشماره 
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 تحت پوششدر جمعیت  c-HDLو اختلال   TG، اختلال    c-LDLشاخص درصد شیوع اختلال لیپید یا دیس لیپدمی ، اختلال   .0
 

 فرمول محاسبه شاخص :

 (سال18و بالای  8تا  8و گروه سنی)  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی 111تقسیم برکل جمعیت  * (دمییدیس لیپ)اختلال لیپید هرنوع تعدادافراد مبتلا به 

 سال(18و بالای  18تا  8) و گروه سنی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی  111تقسیم بر کل جمعیت  *   LDL-cتعداد افراد مبتلا به اختلال 

 سال(18و بالای 18تا  8) و گروه سنی  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی  111تقسیم بر کل جمعیت  *     TGتعداد افراد مبتلا به اختلال  

 سال(18و بالای 18تا  8) و گروه سنی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی   111تقسیم بر کل جمعیت  *  HDL-cتعداد افراد مبتلا به اختلال 
 

 

 1316خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال سال تحت پوشش سلامت  18درصد شیوع اختلال لیپید در جمعیت دارای  پرونده  بالای   -2جدول شماره 

 منطقهنام 

 درمانی بهداشتی و
 جمعیت

 LDL-cاختلال   TGاختلال  HDL-cاختلال  دیس لیپیدمی با هرنوع اختلال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/61 1611 8/81 1118 1/10 1313 11/11 3218 00102 آبادان

 3/10 181 2/01 608 1/11 161 1/11 1133 12131 یآغاجار

 11/11 1318 8/06 2121 13/11 1230 00/11 10600 11112 اهواز

 3/21 011 1/31 111 0/10 033 1/61 281 8161 یمرکز

 1/81 661 01/81 1112 6/28 113 01/31 0301 8101 و خارک بوشهر

 2/60 1612 1/18 0161 1/16 0886 11/60 1661 36021 اصفهان

 11/21 3818 11/30 1011 1/31 1813 00/62 1611 33111 و هرمزگان فارس

 1/81 160 1/11 18 6/11 811 11/13 1221 10183 گچساران

 3/16 008 1/11 1 8/81 111 11/21 661 1160 کشور غرب

 11/03 801 01/18 166 16/11 116 38/31 1821 2811 شمال

 1/13 1012 2/11 823 6/11 1168 10/18 0111 11113 شرق شمال

 18/10 280 6/11 161 11/11 316 02/11 621 0661 مانیمسجدسل

 1/61 1063 3/11 103 11/10 1121 18/30 3131 16181 ماهشهر

 11/28 1066 1/33 616 11/82 1010 30/23 0321 1022 غرب شمال

 6/16 3118 11/11 1161 11/06 6201 11/11 11811 11113 ,کرجتهران،قم

 1/11 01831 8/11 01801 1/13 01118 18/11 16231 313631 69سازمان در سال  کل
 

 

 1311سال تحت پوشش سلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال  18درصد شیوع اختلال لیپید در جمعیت دارای  پرونده  بالای   -1جدول شماره 
 

 منطقهنام 

 درمانی بهداشتی و
 جمعیت

 LDL-cاختلال   TGاختلال  HDL-cاختلال  دیس لیپیدمی با هرنوع اختلال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 10/11 0311 11/12 0111 11/12 1111 06/10 1111 11288 آبادان

 2/11 208 3/13 310 1/01 101 1/10 132 11312 یآغاجار

 18/11 11326 8/81 2861 11/12 8313 02/18 13811 11080 اهواز

 11/03 838 8/18 113 6/11 211 18/61 1101 8111 یمرکز

 11/11 111 02/36 0111 1/18 611 33/11 0102 8663 و خارک بوشهر

 1/31 11 1/11 1 06/10 1111 01/21 1681 08160 اصفهان

 13/11 2311 11/03 1806 6/12 0011 06/31 8811 33818 و هرمزگان فارس

 1/62 1118 1/31 113 1/08 1002 12/31 1881 13116 گچساران

 1/11 010 1/11 1 11/12 161 12/18 111 1363 کشور غرب

 01/16 811 03/81 1162 11/88 881 26/12 0116 2261 شمال

 13/21 0011 11/68 1818 12/11 0210 03/11 3111 16101 شرق شمال

 01/18 211 6/86 116 10/22 083 08/11 631 0011 مانیمسجدسل

 10/31 0131 2/01 616 11/33 0868 01/01 2111 16111 ماهشهر

 00/11 1111 11/02 121 00/18 1212 21/11 0660 6621 غرب شمال

 11/31 6331 11/61 1811 18/61 11221 08/18 16011 11111 ,کرجتهران،قم

 11/11 32181 11/18 31316 12/11 21286 01/11 13313 081161 61سازمان در سال  کل
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 1311الی  1311از سال نوع اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک سال  18بالای مقایسه درصد شیوع اختلالات لیپید در جمعیت  - 6جدول شماره 
  

 تعدادجمعیت  سال
 LDL-cاختلال   TGاختلال  HDL-cاختلال  دیس لیپیدمی با هرنوع اختلال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/12 11623 11/62 02016 1/61 11312 11/1 21102 008161 7969سال 

 1/80 01011 1/16 01232 11/36 06611 11 23623 016103 7969سال 

 1/80 01808 8/80 02611 8/11 01136 12/1 21111 011188 7969سال 

 1/11 01312 8/18 01108 1/11 02181 16/11 13131 301162 7969سال 

 1/13 01118 1/11 01831 8/11 01801 18/11 16231 313631 7969سال 

 18/61 11221 11/11 32181 11/18 31316 01/11 13313 081161 7961سال 

 
 

میزان شیوع اختلالات لیپید میرود ،  انتظار گزارش شده (2بر اساس مستندات معتبر) که اختلال در کشور ع ایندرمقایسه با وضعیت شیو

 & systemic review ( که مطالعه 1. در مطالعه دوم)قرار داشته باشد  % 4166تا  % 9664بدون توجه به سن و جنس در رنج 

Meta analysis  ( مقاله و یک مورد  13پژوهش در مرحله اول و سپس   2522بر روی مطالعات صورت گرفته در ایرانhand-

search نشانگر شیوع اختلالات لیپید بشرح زیر می باشد.  ( نتایج 

 (CI: 38% 4969-4567) ، %4660در بالغین ایران در حدود  hypertriglyceridemiaشیوع  -2

 (CI: 38% 1460-4762)،   %9868در بالغین ایران در حدود  high LDL-Cشیوع  -1

 (CI: 38% 9964-8464) ،  %4963در بالغین ایران در حدود  low HDL-Cشیوع  -9

یت کنترل این ریسک با توجه به اینکه میزان شیوع این اختلال در سازمان از نتایج بدست آمده کشوری کمتر می باشد و نظر به اهم

و دارد ارتقاء  %49که در حال حاضر پوششی معادل  یری از آترواسکلروز عروق کرونری ، لازم است برنامه غربالگری فاکتور در پیشگ

 . شناسایی اختلال لیپید با توجه بیشتری در مناطق اجرا و گزارش گرددهمچنین 

 

 1311-1312 -سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  18مقایسه درصد شیوع بیماری دیس لیپیدمی در افراد بالای -2نمودار 

 
 

 

 

 1316 – 1311سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی 18مقایسه درصد شیوع بیماری دیس لیپیدمی در افراد بالای - 1نمودار 
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 1311-1312سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در 18در افراد بالای  HDL-cمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال - 6نمودار 

  
 

 

 

 1316- 1311سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  18در افراد بالای  HDL-cمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال - 1نمودار 

 
 

  

 1311-1312سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در 18در افراد بالای  TGمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال -8نمودار 

 
 

 

 

 1316-1311سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در 18در افراد بالای  TGمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال -1نمودار 
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 1311-1312سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در 18در افراد بالای  LDL-cمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال -11نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1316-1311سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی   18در افراد بالای  LDL-cمقایسه درصد شیوع بیماری اختلال - 11نمودار 

 
 

 

 

 

 1311الی  1311از سال  -سال 18لیپید درجمعیت بالای  ات اختلالشیوع درصد گزارش مقایسه  عملکرد سلامت خانواده  بهداشت و درمان صنعت نفت در  -10نمودارشماره 
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 1312-1311تحت پوشش سلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال ، دارای  پرونده  سال  18تا   8درصد شیوع اختلال لیپید در جمعیت   -1جدول شماره 

 منطقهنام 

 درمانی بهداشتی و
 جمعیت

 7969دیس لیپیدمی در سال 
 جمعیت

 7969دیس لیپیدمی در سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 3.11 81 0803 0.12 16 3111 آبادان

 1.21 8 1112 1.11 1 0112 آغاجاری

 1.11 11 11021 1.81 111 13328 و ماهشهر اهواز

 1.38 6 1111 1.18 3 3111 مرکزی

 1.12 01 1106 1.66 13 1111 و خارک بوشهر

 1.11 1 3111 1.11 1 3810 اصفهان

 1.11 000 3810 1.06 11 3111 رمزگانو ه فارس

 1.18 1 1163 1.11 1 1668 گچساران

 1.11 6 163 1.11 1 828 غرب کشور

 8.10 11 608 1.61 3 111 شمال

 1.11 161 0611 1.83 00 0662 شمال شرق

 1.18 8 212 1.60 3 283 مسجدسلیمان

 3.83 13 1383 1.16 16 1662 شمال غرب

 0.11 168 6166 1.13 23 8101 ،قم,کرجتهران
 

 

 1316-1311سال دارای  پرونده  ، تحت پوشش سلامت خانواده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال  18تا   8درصد شیوع اختلال لیپید در جمعیت   -8جدول شماره 

 منطقهنام 

 درمانی بهداشتی و
 جمعیت

 7969دیس لیپیدمی در سال 
 جمعیت

 7961دیس لیپیدمی در سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 1/31 31 0318 3/16 11 0881 آبادان

 1/02 101 1311 1/21 6 1331 یآغاجار

 1/13 31 1108 1/81 18 6810 اهواز

 1/62 8 1026 1/36 1 1311 یمرکز

 1/31 31 0318 1/11 1 1116 و خارک بوشهر

 1/13 2 3116 1/12 1 0136 اصفهان

 6/36 016 2103 1/80 12 2163 و هرمزگان فارس

 1/08 01 1631 1/01 11 1112 گچساران

 1/10 8 861 1/21 3 103 کشور غرب

 6/36 31 180 13/12 62 211 شمال

 6/12 122 0383 1/86 21 0131 شرق شمال

 1/16 0 361 1/31 1 381 مانیمسجدسل

 0/32 81 3261 1/11 61 3112 ماهشهر

 1/11 01 1168 1/16 10 1081 غرب شمال

 3/18 161 1311 0/12 121 1111 ,کرجتهران،قم

 0/68 1111 31013 1/66 020 36111 سازمان  کل
 

 1311الی  1311از سال سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک نوع اختلال لیپید  11 تا  8 مقایسه درصد شیوع اختلالات لیپید در جمعیت بالای - 1جدول شماره 

 تعدادجمعیت  سال
 اختلالدیس لیپیدمی با هرنوع 

 درصد تعداد

 1/6 201 23131 7969سال 

 1 011 38108 7969سال 

 1/61 336 28638 7969سال 

 0/12 812 31813 7969سال 

 1/11 131 313631 7969سال 

 0/68 1111 31013 7961سال 
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 1311-1312سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در 11تا   8مقایسه درصد شیوع بیماری دیس لیپیدمی در افراد - 13نمودار 


 

  

 

 

 1316-1311در  سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی 11تا   8مقایسه درصد شیوع بیماری دیس لیپیدمی در افراد - 12نمودار 

 
 

 

 

 

 

 (11-11)–سال  18تا   8شیوع اختلال دیس لیپیدمی درجمعیت  درصد سلامت خانواده  بهداشت و درمان صنعت نفت در گزارشعملکرد  مقایسه -11نمودارشماره 
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و مطالعات بر روی   ارزیابی اقدمات انجام شده در  برنامه مراقبت اختلال لیپید بر اساس اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل

 LQASپرونده های انتخاب شده با مدل نمونه گیری  به روش 
 

 

 سال 1تا  0درصد ارزیابی ریسک فاکتور اختلال لیپید در کودکان  .3

از جمعیت ( LQASصحت پوشش برنامه مراقبت کنترل و درمان اختلالات لیپید،  مجددا در مناطق از طریق نمونه گیری تصادفی ) 

پرونده کودک منطبق با سوال زیر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه در پاسخ بدست 922واجد شرایط و بررسی نتایج ثبت شده در 

 آمده مشاهده میشود  
 

 شده است ؟ یاختلال ليپيد ارزياب یيک سال گذشته ريسک فاکتورها یسال، در ط 7تا  2فرد  یآيا برا سوال :
 

سال ( مرحله ارزیابی ریسک  7تا  1) کودکاندر  اختلالات لیپیددرصد پوشش برنامه غربالگری  ": متوسط پوشش شاخص نتيجه

می توان  ٪69با ضریب اطمینان   ± 96/9  بوده  و با توجه به دامنه     ٪99/ 1در سازمان بهداشت ودرمان      "اختلال لیپیدفاکتور 

 قرار دارد   "%19,69و   %99,99 "گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 


درصد ارزیابی ریسک فاکتور اختلالات لیپید در »، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال 1تا   0کودکان 

 و1 معادلaverage coverage در rule decision عدد) است بوده 119 معادل Benchmark از آمده بدست درصد و10.1  معادلcoverage average از آمده بدست درصد

 (میباشد 16برابر  Benchmarkدر

 Benchmark میانگین با مقایسه average coverage میانگین با مقایسه وزن  جمعیت p فراوانی  مثبت تعداد نمونه حجم  منطقه  ردیف

 Benchmark از  بالاتر  میانگین از بالاتر 1/11 13 1/1 18 11 هرمزگان 1

 Benchmark از  بالاتر  میانگین از بالاتر 1/13 11 1/1 11 11 تبریز 0

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر 1/11 0 1/8 16 11 کرمانشاه 3

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 131 1/1 12 11 آبادان 2

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 01 1/1 12 11 شیراز 1

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/10 011 1/1 13 11 بوشهر 6

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/38 111 1/6 11 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 11 1/1 11 11 قم 8

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/18 122 1/1 11 11 ماهشهر 1

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 11 1/1 11 11 آغاجاری 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/11 18 1/0 2 18 اراک 10

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/11 01 1/0 3 11 اصفهان 13

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/11 318 1/1 1 11 شمالشرق 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/16 111 1/1 1 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/11 10 1/1 1 11 کرج 11

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 8 1/1 1 8 سلیمان مسجد 11

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 0 1/1 0 0 خارگ 12

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 3 1/1 1 3 گیلان 18

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 0 1/1 1 0 مازندران 11

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم 1 1 1/1 1 1 گچساران 01

   1/13 1880 1/1 111   میانگین / جمع

 6.11±33.68 دامنه  33/1 (weighted Average) وزنی میانگین

 .دارد قرار 06.13و 21.63درفاصله شاخص این پوشش سازمان درکل که گفت میتوان   119 اطمینان ضریب با و  بوده 33.68   مناطق درکل شاخص این پوشش متوسط
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 " سال 7تا  9گروه سنی در اختلال لیپید  هایارزیابی ریسک فاکتور "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، برنامه:گزارش پیشرفت در پوشش 

( در نمودار های زیر LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در 

 نمایش داده شده است.
 11نیمه اول سال سال تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    1تا  0درصد ارزیابی ریسک فاکتور اختلال لیپید در کودکان  -16نمودار 

 

 
 

 
 11نیمه اول سال سال تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    1تا  0درصد ارزیابی ریسک فاکتور اختلال لیپید در کودکان  - 11نمودار 

 
 

 

 

 سال دارای ریسک فاکتور 1تا  0درصد ارزیابی  اختلال لیپید در کودکان .2
 

صحت پوشش برنامه مراقبت کنترل و درمان اختلالات لیپید،  در مرحله ارزیابی درخواست لیپید یروفایل برای افراد دارای ریسک 

از جمعیت واجد شرایط و بررسی نتایج ثبت شده در پرونده های کودکان ( LQASفاکتوردر مناطق از طریق نمونه گیری تصادفی ) 

 ی قرار گرفت و نتیجه در پاسخ مشاهده میشود  منطبق با سوال زیر مورد ارزیاب

 

 يک سال گذشته آزمايش ليپيد پروفايل انجام شده است ؟ یريسک اختلال ليپيددر ط یسال دارا 7تا  2فرد  یآيا برا سوال :
 

 لیپید سال ( مرحله ارزیابی 7تا  1) کودکاندر  اختلالات لیپیددرصد پوشش برنامه غربالگری  ": متوسط پوشش شاخص  نتيجه

می توان گفت که  ٪69 با ضریب اطمینان  ± 99/9  بوده  و با توجه به دامنه     ٪69/ 9 در سازمان بهداشت ودرمان     "پروفایل

 قرار دارد   "%67,86و   %96,69 "درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
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 1تا   0درصد ارزیابی لیپید پروفایل در کودکان »، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال دارای ریسک فاکتور

 و11 معادلaverage coverage در rule decision عدد) است بوده 1119 معادل Benchmark از آمده بدست درصد و88.1  معادلcoverage average از آمده بدست درصد

 (میباشد  11برابر  Benchmarkدر

 Benchmark میانگین با مقایسه average coverage میانگین با مقایسه وزن  جمعیت p فراوانی  مثبت تعداد نمونه حجم  منطقه  ردیف

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  83 1/1 11 11 تبریز 1

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  11 1/1 11 11 شمالشرق 0

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  11 1/1 11 11 کرج 3

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  31 1/1 11 11 تهران 2

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  118 1/8 16 11 هرمزگان 1

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر  10 1/1 10 10 سلیمان مسجد 10

 Benchmark از کمتر  میانگین معادل  120 1/8 11 11 بوشهر 6

 Benchmark از کمتر  میانگین معادل  01 1/8 11 11 آبادان 1

 Benchmark از کمتر  میانگین معادل  11 1/1 11 11 اصفهان 8

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر  281 1/1 12 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر  11 1/1 12 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر  12 1/1 13 12 قم 11

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم  1 1/1 1 1 آغاجاری 13

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم  1 1/8 2 1 اراک 12

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم  0 1/1 0 0 شیراز 11

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم  1 1/1 1 1 خارگ 16

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم  1 1 1 1 کرمانشاه 11

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم  1 1 1 1 گچساران 18

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم  1 1 1 1 گیلان 11

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم  1 1 1 1 مازندران 01

   1 111 13/0 111   میانگین / جمع

 3.36±13.01  دامنه 13/3 (weighted Average) وزنی میانگین

 .دارد قرار 81.11و 16.60درفاصله شاخص این پوشش سازمان درکل که گفت میتوان   119 اطمینان ضریب با و  بوده 13.01   مناطق درکل شاخص این پوشش متوسط
 

 " ریسک فاکتورسال دارای  7تا  9گروه سنی در اختلال لیپید ارزیابی  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در 
 

 11نیمه اول سال درمان صنعت نفت،    سال دارای ریسک فاکتور تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و 1تا   0درصد ارزیابی لیپید پروفایل در کودکان  -18تمودار   
 

 
 
 

 

 11نیمه اول سال سال دارای ریسک فاکتور تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    1تا   0درصد ارزیابی لیپید پروفایل در کودکان  - 11نمودار 
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 فاکتور سال دارای ریسک 18تا 8درصد ارزیابی  اختلال لیپید در نوجوان. 1

صحت پوشش برنامه مراقبت کنترل و درمان اختلالات لیپید،  در مرحله ارزیابی درخواست لیپید یروفایل برای افراد نوجوان دارای 

پرونده  992 از جمعیت واجد شرایط و بررسی نتایج ثبت شده در( LQASریسک فاکتوردر مناطق از طریق نمونه گیری تصادفی ) 

 یر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه در پاسخ مشاهده میشود.  نمونه منطبق با سوال ز
 

 يک سال گذشته آزمايش ليپيد پروفايل انجام شده است ؟ یريسک اختلال ليپيددر ط یسال دارا  88تا  8فرد  یآيا برا سوال :

 لیپید ( مرحله ارزیابی سال 25تا  5) نوجواندر  اختلالات لیپیددرصد پوشش برنامه غربالگری  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که  ٪69 با ضریب اطمینان  ± 96/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪16/ 6 در سازمان بهداشت ودرمان     "پروفایل

 .قرار دارد   "%96,19و   %9,89 " درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله
 

 

 18تا  8درصد ارزیابی لیپید پروفایل در نوجوان »، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -10جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال دارای ریسک فاکتور

 و13 معادلaverage coverage در rule decision عدد) است بوده 119 معادل Benchmark از آمده بدست درصد و18.2  معادلcoverage average از آمده بدست درصد

 (میباشد  11برابر  Benchmarkدر

 تعداد نمونه حجم  منطقه  ردیف

  مثبت

 فراوانی

p 

 Benchmark میانگین با مقایسه average coverage میانگین با مقایسه وزن  جمعیت

 Benchmark از بالاتر  میانگین از بالاتر 1/10 111 1/1 11 11 تبریز 1

 Benchmark از بالاتر  میانگین از بالاتر 1/10 68 1/1 11 11 کرج 0

 Benchmark از بالاتر  میانگین از بالاتر 1/11 18 1/1 11 11 گچساران 3

 Benchmark از بالاتر  میانگین از بالاتر 1/11 011 1/1 18 11 تهران 2

 Benchmark از بالاتر  میانگین از بالاتر 1/16 128 1/1 18 11 هرمزگان 1

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر 1/12 328 1/8 11 11 ماهشهر 6

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر 1/12 161 1/8 11 11 شمالشرق 1

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر 1/10 11 1/8 11 11 اراک 8

 Benchmark معادل  میانگین از بالاتر 1/11 26 1/8 11 11 قم 1

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 20 1/8 11 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 318 1/1 12 11 شیراز 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از بالاتر 1/11 11 1/1 12 11 گیلان 10

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/11 211 1/6 10 11 اهواز 13

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/12 111 1/6 10 11 بوشهر 12

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1/10 12 1/1 11 11 مازندران 11

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1 11 1/1 11 11 آغاجاری 16

 Benchmark از کمتر  میانگین از کمتر 1 13 1/8 11 13 اصفهان 11

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 6 1/1 6 6 خارگ 18

  نشده مطالعه وارد  10 از کمتر نمونه حجم 1 6 1/1 6 6 سلیمان مسجد 11

  نشده مطالعه وارد و اند نداشته نمونه حجم 1 1 1/1 1 1 کرمانشاه 01

   1/1 0228 11/2 060   میانگین / جمع

 6.31±11.1  دامنه 11/1 (weighted Average) وزنی میانگین

.قرار دارد 13.11و 86.2شاخص درفاصله  نیگفت که درکل سازمان پوشش ا توانیم  %11  نانیاطم بیبوده  و با ضر 11.1شاخص درکل مناطق   نیمتوسط پوشش ا  

        

 
 

 "ریسک فاکتورسال دارای  88تا  8گروه سنی در اختلال لیپید ارزیابی "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در 
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 11نیمه اول سال سال دارای ریسک فاکتور تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    18تا 8درصد ارزیابی لیپید پروفایل درنوجوان  - 01نمودار 
 

 
 

 

 11نیمه اول سال سال دارای ریسک فاکتور تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    18تا 8درصد ارزیابی لیپید پروفایل درنوجوان  - 01نمودار 

 


 

 
 

 سال 18درصد بیماریابی اختلالات لیپید در افراد بالای .6
 

سال در برنامه مراقبت این بیماری  25غربالگری اختلالات لیپید درافراد بالای صحت اطلاعات و نتایج اقدام مرتبط با پوشش برنامه 

ازجمعیت واجد شرایط (LQASازطریق نمونه گیری تصادفی) که در بانک اطلاعات سلامت خانواده ثبت شده است،مجددا در مناطق

  یجه درپاسخ بدست آمده مشاهده میشود.ردارزیابی قرارگرفت ونتمنطبق باسوال زیرمو نمونهپرونده  968در وبررسی اطلاعات
 

 شده است ؟ انجام  سال گذشته آزمايش ليپيد پروفايل 3طی سالم  سال ۸۱سوال :آيا برای فرد بالای 
 

  در سازمان بهداشت ودرمان    "سال 25 افراد بالایدرصد پوشش برنامه بیماریابی اختلال لیپید در  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در  ٪69 با ضریب اطمینان  ± 76/9 بوده  و با توجه به دامنه      19٪/ 79

 .قرار دارد   "%61,91و   %99,89 "فاصله 
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 18بیماریابی اختلالات لیپید در افراد بالای  »"، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -13جدول شماره 

 11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال 

 ؟ است شده انجام پروفایل لیپید ارزیابی گذشته سال 3 طی در سال ۸۱ بالای فرد برای آیا شاخص

 در Decision Rule عدد) است بوده  7 %5.99 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  59.87% معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Average Coverage  در و  " 31 "  معادل Benchmark  باشد می " 35" با برابر)   

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/131 11181 1/111 11 11 البرز 1

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/101 1681 1/111 11 11 غرب 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/122 10188 1/121 18 11 گچساران 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 6121 1/121 18 11 هرمزگان 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 16801 1/811 11 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1181 1/811 11 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 2810 1/811 11 11  شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 06121 1/820 16 11 فارس 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/106 1631 1/820 16 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 0210 1/820 16 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/181 12111 1/181 11 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 8331 1/181 11 11 مرکزی 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/113 111 1/181 11 11 خارک 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/111 12116 1/682 13 11 آغاجاری 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/106 1262 1/682 13 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/11 23182 1/630 10 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/103 31111 1/106 11 11 اصفهان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/11 01610 1/106 11 11 آبادان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/11 0216 1/212 1 11 مسجدسلیمان 11

    088111 1/1811 081 361  میانگین / جمع

 12/16  ± 6.11 دامنه 16/12  (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 61.119 و  81.319  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 12.169 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 
 

دوره  1در  " سال 88 بالایگروه سنی در اختلال لیپید  غربالگری"شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

در نمودار های زیر نمایش داده ( LQASارزیابی و نمونه گیری)براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل  متوالی ،

 شده است.

 
 11نیمه اول سال سال جمعیت تحت پوشش به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،    18درصد بیماریابی اختلالات لیپید در افراد بالای  -00نمودار 
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 :  شده به برنامه مراقبت اختلالات لیپیددرصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت .1
 

تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات اولین اقدام در برنامه مراقبت کنترل و درمان اختلالات لیپید پس از تعیین وضعیت سلامت وی ، 

تعیین درصد تکمیل فرم بیماران با این گروه از است.تکمیل پرونده برای وی کنترل بیماری فرد مبتلا در راستای برنامه ریزی درمانی 

 با سوال زیرمشخص می گردد . نمونهپرونده  968در )فرم ثبت اطلاعات بیماری های مزمن غیر واگیر( 8و  4
 

 بيماری مزمن تکميل شده است  ؟ 5,   ٤فرم شماره  به اختلالات ليپيدسوال آيا برای فرد مبتلا 
 

   ٪88 /11در سازمان بهداشت ودرمان      " اختلالات لیپیدتشکیل پرونده برای بیماران مبتلا به  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله  ٪69با ضریب اطمینان   ± 6/9 بوده  و با توجه به دامنه   

 قرار دارد   "%89,88و   67,91%

 
تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به »"، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -12جدول شماره 

 11بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال  مناطق /مراکز وجمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک«برنامه مراقبت اختلالات لیپید

 ؟ است شده تشکیل مزمن بیماری 1 و 2 شماره فرم لیپید اختلال به مبتلا فرد برای آیا  شاخص

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  599.57 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " .3" با برابر  Benchmark در و  "39 " 

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/186 12838 1/111 11 11 اهواز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 1606 1/111 11 11 آبادان 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/111 6112 1/111 11 11 فارس 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/122 3211 1/111 11 11 شرق شمال 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/131 3131 1/111 11 11 بوشهر 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 1118 1/111 11 11 گچساران 6

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/110 161 1/111 11 11 قم 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/111 182 1/111 11 11 مرکزی 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/121 3023 1/121 18 11 البرز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/133 0611 1/121 18 11 غرب شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 131 1/121 18 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3112 1/820 16 11 هرمزگان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 0181 1/181 11 11  شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 606 1/181 11 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/121 11132 1/131 12 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 1016 1/682 13 11 اصفهان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/110 111 1/682 13 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/161 2118 1/111 11 11 ماهشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/101 0116 1/18 11 11 آغاجاری 11

    11118 1/8618 312 361  میانگین / جمع

 81/11 ± 3/1  دامنه 11/88 (Weighted Average)وزنی میانگین

  ٪38633 و ٪576/1  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده 81.119 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار
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پوشش وتحت  به اختلالات لیپید تشکیل پرونده ویژه مراقبت از مبتلایان "شاخصمقایسه درصد پوشش  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در  " سلامت خانواده
 

 11نیمه اول سال بهداشت و درمان صنعت نفت ،درصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه مراقبت اختلال لیپید به تفکیک مناطق ،مراکز  -03نمودار شماره 

 
 

 

 11نیمه اول سال درصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه مراقبت اختلال لیپید به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، -02نمودار شماره 

 
 

 

 

 
 

 : اختلالات لیپیدشاخص هاي ارزیابی فرآیند برنامه مدیریت و مراقبت ب ( 
 

 

 درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اختلالات لیپید در افراد سالم با استاندارد ارسالی.8
 

لازم است برنامه های غربالگری با تواتر زمانی معین برای افراد سالم تکرار گردد . این  اختلال لیپید، کنترل و درمان در برنامه مراقبت

جمعیت  پرونده 968در سال می باشد. نتایج ارزیابی این فرآیند در  9 در افراد سالم هر  ATPIII دستورالعملفاصله زمانی بر اساس 

 .نمونه در پاسخ به سوال زیر مشخص شده است
 

 ؟  سال است 3(  ی)مقايسه با برنامه قبلغربالگری اختلالات ليپيد یفرد سالم حداکثر فاصله زمان یآيابرا:سوال 
 

در   " با استاندارد سال 81بالای  افراد سالم اختلال لیپید درر برنامه های غربالگری کرادرصد انطباق ت "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان  ٪69با ضریب اطمینان   ±16/6بوده  و با توجه به دامنه     ٪86 /96سازمان بهداشت ودرمان    

 .قرار دارد   "%89,89و   %96,96 "،پوشش این شاخص در فاصله 
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انطباق با استاندارد تکرار برنامه غربالگری » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره

 11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق / مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال  18اختلالات لیپید در افراد سالم بالای 

 ؟ است سال 3 ( قبلی برنامه با مقایسه) لیپید اختلال ارزیابی زمانی فاصله کثرحدا سالم فرد آیابرای شاخص

 در Decision Rule عدد) است بوده  7 311 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  9.97%5 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Average Coverage  در و  " 39 "  معادل Benchmark  باشد می " .3" با برابر)   

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/016 11611 1/111 11 11 اهواز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/186 1811 1/111 11 11 فارس 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/118 101 1/111 11 11 اصفهان 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/161 2111 1/111 11 11 البرز 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/163 2361 1/111 11 11 مرکزی 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 1133 1/111 11 11 آبادان 6

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 1311 1/111 11 11 هرمزگان 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/113 131 1/111 11 11 قم 8

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/111 610 1/111 11 11 غرب شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/162 2211 1/121 18 11 شرق شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/181 1112 1/811 11 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/121 0116 1/811 11 11 آغاجاری 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1833 1/811 11 11  شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 333 1/820 16 11 خارک 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/181 1216 1/131 12 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/111 2121 1/131 12 11 ماهشهر 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/112 122 1/131 12 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/121 0861 1/111 11 11 بوشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/138 0601 1/316 6 11 غرب 11

    68121 1/8106 311 361  میانگین / جمع

 81/60 ± 0/11 دامنه 60/81 (Weighted Average)وزنی میانگین
 .دارد قرار  % 86/81 و  60/319  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 81.609 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 استاندارداختلال لیپید با تکرار برنامه غربالگری انطباق فرآیند  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

دوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه  1در  "سال سن  25وبیش از  درافراد سالم

 .( در نمودار های زیر نمایش داده شده استLQASگیری)
 11نیمه اول سال   الم  تحت پوشش  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اختلال لیپید با استاندارد در افراد س -01نمودار
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 11نیمه اول سال   ت نفت ،درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اختلال لیپید با استاندارد در افراد سالم  تحت پوشش  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنع -06نمودار

 
  

 

 

 (BMI انجام مراقبت های هدفمند در بیمار اختلال لیپید به منظورکاهش عوارض زودرس و دیررس )ارزیابی منظم  درصد.1


بر   است و این شاخصاختلال لیپید  انجام ارزیابی های اولیه پس از تشخیص بیماری از الزامات طرح ریزی برنامه کنترلی و مراقبت بیمار

منبع اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل با اطلاعات بدست آمده از پرونده های حجم نمونه در معرض  گزارش های صورت گرفته از دواساس 

 مقایسه جهت ارزیابی اعتبار اطلاعات قرار می گیرد لذا لازم است مناطق به این مقایسه توجه نمایند.
 

 بر مبنای بانک اکسل خانواده صنعت نفت تحت پوشش سلامت اختلال لیپیدپوشش غربالکری  اضافه وزن ، چاقی  در جمعیت -الف 
 

بطور منظم از الزامات طرح ریزی برنامه  BMI، ارزیابی و انجام معاینات استاندارد شامل ارزیابی  پس از تشخیص اختلالات لیپید

ی افرادی می مبرای تما BMIاز ارزیابی  . جدول زیر بر اساس اطلاعات بدست آمدهکنترلی و مراقبت فرد مبتلا به اختلال لیپید است

 باشد که دربانک اکسل پزشکی خانواده به عنوان بیمار مبتلا به اختلال لیپید ثبت شده اند) بدون توجه به زمان تشخیص اختلال لیپید (

 

 ( تحت پوشش سلامت خانواده صنعت نفت IFG/IGTپوشش غربالکری اضافه وزن ، چاقی  در جمعیت دیابتی و پره دیابتی  )

به   111تقسیم بر افراد مبتلا به  اختلال لیپید * قرار کرفته اند  BMIمورد ارزیابی شاخص  1316تعداد افراد  مبتلا به  اختلال لیپید که در سال  فرمول: 

 تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی 

 

سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس اطلاعات ثبت در جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش  BMIفراوانی ارزیابی شاخص  –16جدول شماره 

 1311سال  -شده در بانک اکسل

 منطقهنام 

 درمانی بهداشتی و
 مبتلا تعداد افراد

 به اختلال لیپید 

در سال های   BMIارزیابی شاخص  BMI 7961ارزیابی شاخص 

 گذشته

بدون ارزیابی  شاخص 
BMI 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/23 123 26/11 2611 10/38 1038 11111 آبادان
 01/11 038 66/31 132 10/01 131 1111 یآغاجار
 1/11 161 23/81 6211 11/11 8161 12631 اهواز

 8/13 112 10/62 018 18/23 1313 1101 یمرکز
 1/11 11 21/11 1613 21/66 1611 3020 و خارک بوشهر

 6/11 161 01/12 0111 61/31 1111 8186 اصفهان
 18/66 1121 26/11 2822 32/12 3610 11316 و هرمزگان فارس

 0/38 12 28/11 1113 28/62 1111 0010 گچساران
 0/16 01 61/61 626 08/16 061 101 کشور غرب

 1/12 3 31/03 161 62/63 1316 0161 شمال
 8/61 216 30/11 1118 11/01 0118 2100 شرق شمال

 1/60 2 01/23 138 11/11 110 622 مانیمسجدسل
 1/23 01 13/10 3188 26/11 0111 1802 ماهشهر

 1/18 121 36/11 112 18/80 1111 0111 غرب شمال
 1/18 1111 31/16 8361 11/16 10111 00120 ,کرجتهران،قم

 6/13 1266 21/16 31123 13/11 28113 11680 61در سال  سازمان  کل
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بهداشتی و درمانی  به تفکیک مناطق  تحت پوشش سلامت خانواده و اختلال لیپید یان مبتلا در  BMIبدون ارزیابی  شاخص   فراوانی ارزیابی شاخص  - 61نمودار 

 7961و سال در سال های گذشته ثبت شده براساس اطلاعات

 

 

 

 بر مبنای اطلاعات ثبت شده در پرونده و نمونه گیری  تحت پوشش سلامت خانواده صنعت نفت اختلالات لیپیددر جمعیت  BMI  ارزیابی  پوشش -ب
 

بطور منظم از الزامات طرح ریزی برنامه  BMI، ارزیابی و انجام معاینات استاندارد شامل ارزیابی  پس از تشخیص اختلالات لیپید

با ارزبابی نتایج اطلاعات ثبت شده در پرونده جمعیت دارای اختلالات  کنترلی و مراقبت فرد مبتلا به اختلال لیپید است و این شاخص

 حجم نمونه در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده  968درلیپید در 
 

 

انجام شده  BMIطی يک ماه پس ازتشخيص اخير حداقل يک بارارزيابی مبتلا به اختلال ليپيد در برای فرددر شش ماه گذشته آيا :سوال

 است؟
 

ندازه ا (مطابق با استاندارددارای بکی از اختلالات لیپید در بیمار  درصد انجام مراقبت های هدفمند "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان  ٪69با ضریب اطمینان   ± 19/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪97 /97در سازمان بهداشت ودرمان      "(BMI گیری

 قرار دارد   "%99,67و   %98,97 "گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 23 

انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند        »، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق/ مراکز بهداشت ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول سال «( در بیمار مبتلا به اختلال لیپیدBMI) ارزیابی منظم 
  ؟ است شده انجام ، ماهیانه یا ماهه سه کنترلی های ویزیت در  BMI  وزن ، قد  ارزیابی (  جاری سال ماه آذر آخر تا تیرماه اول) اخیر ماه شش درطی فرد برای آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 9.3.. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7..919 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  " 31 "  معادل

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/122 3211 1/121 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/121 3023 1/121 18 11 البرز 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/110 131 1/820 16 11 غرب 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/110 111 1/820 16 11 خارک 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1606 1/131 12 11 آبادان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 161 1/131 12 11 قم 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 606 1/131 12 11 مسجدسلیمان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/133 0611 1/682 13 11 غرب شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1118 1/682 13 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/186 12838 1/630 10 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3131 1/630 10 11 بوشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3112 1/630 10 11 هرمزگان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/121 11132 1/111 11 11 تهران 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/161 2118 1/106 11 11 ماهشهر 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/101 0181 1/106 11 11  شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 6112 1/212 1 11 فارس 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 182 1/212 1 11 مرکزی 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 1016 1/201 8 11 اصفهان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/101 0116 1/111 0 11 آغاجاری 11

    11118 1/6311 031 361  میانگین / جمع

 61/61 ± 6/11 دامنه 61/61 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 12/11 و  68/319  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 61.619 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

دوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های  1در  "  BMIارزیابی منظم  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، برنامه:گزارش پیشرفت در پوشش 

 (LQASموجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 

 11نیمه اول سال (در بیماردیس لیپیدمیک تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت، BMIدرصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص)ارزیابی منظم  -08نمودار 

 
 

 11نیمه اول سال (در بیماردیس لیپیدمیک تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت، BMIدرصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص)ارزیابی منظم  -01نمودار 

 



 24 

 درصد انجام مراقبت های هدفمند دربیمار مبتلا به اختلال لیپید به منظورهدف گذاری صحیح در درمان) ارزیابی ریسک فاکتور قلبی وعروقی(.11

از دیگر موارد ضروری در طرح ریزی برنامه کنترلی و مراقبت بیمار مبتلا به اختلالات لیپید ، ارزیابی ریسک فاکتور ها است )قلبی و 

یر قلبی و عروقی( است که از الزامات اولیه طرح ریزی برنامه درمان برای هر فرد مبتلا است. با توجه به اینکه مناطق با عروقی و غ

دو مدل بررسی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل و پرونده افراد انتخاب شده ، ارزیابی شده اند لذا بایستی نتایج در دو بررسی 

 باق ، با رویکرد اصلاح فرآیند خدمت و ثبت اطلاعات  ، بررسی منطقه ای الزامی است. یکسان باشد . در شرایط عدم انط
 

تحت پوشش سلامت  اختلال لیپیدرا دریافت کرده اند  در جمعیت    ACVD RISK درصد افراد مبتلا به اختلال لیپید که غربالگری -الف 

 بر مبنای بانک اکسل خانواده صنعت نفت
 

تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و را دریافت کرده اند در جمعیت    ACVD RISK افراد مبتلا به اختلال لیپید که غربالگری درصد –18جدول شماره 

 1311سال  -درمانی براساس اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل

نام 

 منطقه

 یبهداشت

 و

 یدرمان

 تعداد

 افراد

 مبتلا به

 اختلال

 دیپیل

  یابیافراد ارز

 شده
درصد 

فاقد 

 یابیارز

 IHDمبتلا به 
≥99% (very 

High Risk) 

≥99  <99%  (

Mod.High 

Risk) 

≥69  <99% 

(High Risk) 

>79 - <69% 

(Intermediate 

Risk) 

<79% (Low 

Risk) 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 03/1 0311 0/10 010 1/10 110 1/11 111 0/01 001 11/10 1110 11/8 20/1 2011 11111 آبادان

 1/11 13 1/81 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 3/32 31 12/1 1/2 61 1111 آغاجاری

 01/0 3181 0/2 311 1/61 11 1/18 11 1/12 6 12/11 0113 12/1 21/2 6622 12631 اهواز

 01/1 312 1/68 01 1/21 1 1/31 6 1/21 1 1/28 101 61/1 31/8 130 1101 مرکزی

بوشهر و 

 خارک
3020 1128 21/1 10/0 20 1/31 1 1/11 1 1/11 3 1/11 13 0/01 1231 22/1 

 30/3 0611 10/1 181 1/10 210 0/36 113 1/12 81 11/1 1261 08/1 11/0 1830 8186 اصفهان

فارس و 

 هرمزگان
11316 3186 01/6 11/3 112 6/11 08 1/01 31 1/36 28 1/26 131 1/06 0138 01/1 

 11/11 010 6/3 122 1/03 08 1/06 6 1/12 1 10/1 011 61/1 30/8 126 0010 گچساران

غرب 

 کشور
101 111 11/1 81/1 6 1/61 1 1/11 3 1/30 11 1/83 21 2/31 111 11/11 

 21/2 816 3/0 11 1/83 18 1/11 0 1/11 2 1/10 011 22/2 11/1 1011 0161 شمال

شمال 

 شرق
2100 0128 21/2 12/1 333 1/11 110 10/11 138 0/10 132 0/82 013 6/01 618 12/3 

 مسجد

 سلیمان
622 100 18/1 81/1 81 10/2 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 31 1/23 

 02/6 1238 1/2 316 1/61 31 1/21 06 1/86 11 11/3 663 16/1 23/2 0108 1802 ماهشهر

شمال 

 غرب
0111 1331 21/2 11/1 110 1/60 1 1/12 0 1/11 1 1/18 22 1/63 1133 21/8 

تهران،قم.

 کرج
00120 1811 31/1 62/2 0138 11/2 13 1/16 102 1/16 86 1/31 386 1/12 2131 01/3 

کل 

سازمان  

 11سال 

11680 31161 21/8 11/1 1111 11/11 112 1/11 121 1/80 1121 1/11 3118 3/2 00163 02/2 






در جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و را دریافت کرده اند    ACVD RISK افراد مبتلا به اختلال لیپید که غربالگری -31نمودار شماره 

 1311سال  -درمانی براساس اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل
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)و نتایج ارزیابی( در جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک را دریافت کرده اند    ACVD RISK لیپید که غربالگریفراوانی  افراد مبتلا به اختلال  -31نمودار 

 1311سال  -مناطق بهداشتی و درمانی براساس اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل

 
 

تحت پوشش سلامت  اختلال لیپیدرا دریافت کرده اند  در جمعیت    ACVD RISK درصد افراد مبتلا به اختلال لیپید که غربالگری -ب 

 بر مبنای اطلاعات ثبت شده در پرونده و نمونه گیری خانواده صنعت نفت

 

 حجم نمونه در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده  968درو این شاخص با ارزبابی نتایج ثبت شده در پرونده جمعیت مبتلا در  

 

ابتلا به آن انجام  ايو   ASCVD یفاکتور ها سکير یارزياب انهييک ماه پس از تشخيص اخير و سال یفرد در  ط یآيا برا :سوال

 شده است ؟ 
 

) ارزیابی ریسک مطابق با استاندارد دارای اختلال لیپیددر بیمار درصد انجام مراقبت های هدفمند "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت  ٪69با ضریب اطمینان   ± 99/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪99 /99در سازمان بهداشت ودرمان      " (هافاکتور

 قرار دارد   "%99,99و   %98,99 "که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
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 (  انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند»، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق، مراکز بهداشت ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « ارزیابی ریسک فاکتور ها( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید 

  ؟ است شده انجام آن به ابتلا یا و  ASCVD های فاکتور ریسک ارزیابی سالیانه و اخیر تشخیص از پس ماه یک طی  در فرد برای آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 9%99. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  989.17 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   )باشد می " %3" با برابر  Benchmark در و  " 31 "  معادل

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark  از بالاتر میانگین از بالاتر 1/161 3211 1/121 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark  از بالاتر میانگین از بالاتر 1/101 182 1/121 18 11 مرکزی 0

 Benchmark  از بالاتر میانگین از بالاتر 1/113 0181 1/121 18 11  شمال 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/121 3023 1/811 11 11 البرز 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/113 111 1/181 11 11 خارک 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/020 1118 1/131 12 11 گچساران 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 606 1/131 12 11 مسجدسلیمان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/186 12838 1/682 13 11 اهواز 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/136 3112 1/682 13 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/102 131 1/682 13 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/116 161 1/682 13 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1606 1/630 10 11 آبادان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/308 0611 1/630 10 11 غرب شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3131 1/630 10 11 بوشهر 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/021 2118 1/111 11 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 6112 1/212 1 11 فارس 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/181 1016 1/212 1 11 اصفهان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/121 11132 1/368 1 11 تهران 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/110 0116 1/111 1 11 آغاجاری 11

  11118 1/6113 038 361  میانگین / جمع

 61/12 ±  6/62  دامنه 12/61 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 13/219   "و   "66/689 % فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "61/12   "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

 

دوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده  1در  " ریسک فاکتورها ارزیابی "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، پوشش برنامه:گزارش پیشرفت در 

 (LQASهای موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 
 

 11نیمه اول سال پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص)ارزیابی ریسک فاکتورها (در بیماردیس لیپیدمیک تحت  -30نمودار 

 
 

 11نیمه اول سال ت نفت،درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص)ارزیابی ریسک فاکتورها (در بیماردیس لیپیدمیک تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنع -33نمودار 
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 بار ویزیت برای برنامه مراقبت( 2هدفمند در بیمار مبتلا به اختلال لیپید به منظورکاهش عوارض زودرس و دیررس )درصد  انجام مراقبت های .11
  

تداوم در دریافت مراقبت از شاخص های موثر برکنترل و کاهش عوارض اختلال لیپید درفرد مبتلا است این عامل درطرح ریزی 

بار مراقبت در سال ، بر اساس اطلاعات  4ختلال لیپید است که با بررسی دریافت حداقل برنامه کنترلی و مراقبت بیمار فرد دارای ا

 حجم  نمونه در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده  968درثبت شده در پرونده جمعیت مبتلا به اختلال لیپید ، 
 

کنترل ليپيدداشته  یبار ويزيت برا ٤(  یيک سال اخير  )آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جار یآيا فرد حداقل درط :سوال

 است ؟
 

بار ویزیت  4مطابق با استاندارد) مبتلا به اختلال لیپیددر بیمار درصد انجام مراقبت های هدفمند "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت  ٪69با ضریب اطمینان   ± 19/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪99 /69در سازمان بهداشت ودرمان      " (کنترلی

 قرار دارد   "%79,99و   %99,99 "که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
 

بار مراقبت در  2، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثروحداقل درصد تحقق مراقبت های هدفمند ، شاخص  ) Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -01جدول شماره

 "11سال( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید، تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، نیمه اول سال 

 ؟ است لیپیدداشته کنترل برای ویزیت بار 2 ( جاری سال ماه آذر تا گذشته سال ماه آذر)  یراخ سال یک درطی حداقل فرد آیا شاخص

 Decision Rule عدد) است بوده  7 599.8 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  899587 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   (باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  " 5 "  معادل  Average Coverage در

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average 

coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/111 6112 1/820 16 11 فارس 1

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/101 0181 1/820 16 11  شمال 0

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/122 3211 1/181 11 11 شرق شمال 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/121 3023 1/131 12 11 البرز 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 1016 1/682 13 11 اصفهان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1118 1/682 13 11 گچساران 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 131 1/682 13 11 غرب 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1606 1/630 10 11 آبادان 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3112 1/630 10 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/121 11132 1/111 11 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 161 1/111 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/186 12838 1/212 1 11 اهواز 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/133 0611 1/212 1 11 غرب شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 606 1/212 1 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 111 1/212 1 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/111 182 1/201 8 11 مرکزی 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/161 2118 1/316 6 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/131 3131 1/111 0 11 بوشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/101 0116 1/111 1 11 آغاجاری 11

  11118 1/1281 118 361  میانگین / جمع

 16/11 ±   6/12 دامنه 11/16 (Weighted Average)وزنی میانگین

 و   "63/629 فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "16/11% "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار11/169   "
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دوره متوالی ، براساس نتایج بدست  1در  "  مراقبت در سال  4 "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASآمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)

 
 11نیمه اول سال عت نفت ،مراقبت در سال( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صن 2درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص ) -32نمودار 

 
 

 

 
 11نیمه اول سال مراقبت در سال( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، 2درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص ) -31نمودار 

 
 

 

 

 لیپید به منظورکاهش عوارض زودرس و دیررس )ارجاع به کلینیک تغذیه(درصد  انجام مراقبت های هدفمند در بیمار مبتلا به اختلال .10

اولین اقدام برای کنترل اختلالات لیپید، تغییر در سبک زندگی ورعایت الگوی تغذیه سالم است که یکی از شاخص های موثر 

تلا به اهتلال لیپید، با بررسی ارجاع برکنترل و کاهش عوارض بیماری است این عامل درطرح ریزی برنامه کنترلی و مراقبت بیمار مب

حجم نمونه درپاسخ به سوال پرونده  968درمنظم فرد به کلینیک تغذیه ، بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده جمعیت مبتلا و

 زیرتعیین گردید
 

( فردحداقل يک نوبت به کلينيک تغذيه ارجاع   یيک سال اخير ) آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جار یآيا در ط وال :س

 شده است ؟
 

ارجاع به کلینیک  )مطابق با استاندارد دارای اختلال لیپیددرصد انجام مراقبت های هدفمند در بیمار  "متوسط پوشش شاخص ::نتيجه

 می توان گفت که در کل ٪29با ضریب اطمینان   ± 99/9و با توجه به دامنه   ٪99/19  در سازمان بهداشت ودرمان "تغذیه(

 .قرار دارد " %99/97و   %96/99 "پوشش این شاخص در فاصله   سازمان
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 ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -01جدول شماره 

 11مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، نیمه اول سال  تغذیه( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک) ارجاع به کلینیک 
 

 ؟ است شده ارجاع تغذیه کلینیک به نوبت یک فردحداقل (  جاری سال ماه آذر تا گذشته سال ماه آذر ) اخیر سال یک طی در آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 599.3 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7%8593 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 )باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  "."  معادل

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/121 3023 1/811 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/121 11132 1/131 12 11 تهران 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 1606 1/131 12 11 آبادان 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 0181 1/131 12 11  شمال 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3112 1/682 13 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 131 1/682 13 11 غرب 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 3131 1/630 10 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/133 0611 1/630 10 11 غرب شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 1118 1/630 10 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 161 1/630 10 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 111 1/630 10 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/161 2118 1/111 11 11 ماهشهر 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/122 3211 1/111 11 11 شرق شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 606 1/111 11 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/186 12838 1/106 11 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 182 1/106 11 11 مرکزی 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 6112 1/201 8 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 1016 1/118 3 11 اصفهان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/101 0116 1/113 1 11 آغاجاری 11

  11118 1/1811 011 361  میانگین / جمع

 11/16 ±   6/13  دامنه 16/11 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 11/109   "و   "62/119 فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "11/169  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

دوره متوالی ، براساس  1در  " ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( در نمودار های زیر نمایش داده شده است.LQASنتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 

 

 11سال اول مناطق،مراکزبهداشت و درمان صنعت نفت ،نیمهاستانداردکردن فرآیند ها باشاخص)ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه(فردمبتلا به اختلال لیپیدوتحت پوشش به تفکیک  -36نمودار 

 

 
 11اول سال  شت و درمان صنعت نفت ،نیمهاستاندارد کردن فرآیند ها با شاخص)ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه( فردمبتلا به اختلال لیپید وتحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهدا -31نمودار 
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 : اختلالات لیپید مدیریت و مراقبتشاخص هاي ارزیابی برونداد برنامه پ ( 

 

 LDLجامعه مبتلا به افزایش سرمی سطح  % 9267( تقریبا CDCبا گزارش نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر در امریکا )مطابق 

( آنان میزان چربی خون آنها کنترل  % 1368تنها یک سوم موارد ) افراد درمان دارویی دریافت کرده اند و % 19تا  8ون بوده ، بین خ

 . نیاز به درمان مجدد پیدا کردند  LDLسطح آنها مجددا برای کاهش  % 4562و حدود شده است .

ر سبک اولین گام در برنامه مراقبت و کنترل اختلالات لیپید تغییر در سبک زندگی فرد می باشد و یکی از بارزترین نمود تغییر د

زارش زیر گزندگی کاهش وزن و افزایش فعالیت فیزیکی می باشد که بر اساس نتایج ثبت شده در فایل اطلاعات سلامت خانواده 

  . اعلام می گردد

 

 
 

 

 )افزایش موارد کنترل مطلوب  اختلال لیپید( LDL درصد  دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال افزایش سرمی.13
 

سطح لیپید افراد دارای اختلالات لیپید و رساندن آن به هدف درمانی متناسب با تعداد ریسک کنترل    ATPIIIدستورالعمل براساس

تامین زندگی با کیفیت ،  ،و... (  6IHD عامل موثری برکاهش عوارض بیماری های مرتبط ) دیابت ،  فاکتور های قلبی عروقی 

ثبت شده  LDLعدد  مدت این بیماری ها در آنان می باشد . این ارزیابی با بررسی نتایجکاهش عوارض کوتاه مدت و دراز 

 در پاسخ به سوال زیر مشخص شده استحجم  نمونه پرونده 689وتحت درمان ، در   LDL درپرونده بیماران مبتلا به افزایش سطح
 

 

 

 

انجام  شيدرآخرين آزما LDL( نتيجه آزمايش  یتا آخر آذر ماه سال جار رماهيشش ماه گذشته ) اول ت یآيا در ط وال :س

 بوده است ؟ ابتي، سن و ابتلا به د ASCVDدرصد  یشده کمتر ازهدف تعريف شده به ازا

 

 
 

 LDLسطح سرمی  کاهش دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال لیپیدبا  درصد "متوسط پوشش شاخص :نتيجه

 ± 98/1وبا توجه به دامنه  ٪67/89در سازمان بهداشت ودرمان "( Well Controlاختلال لیپید یا  مطلوبکنترل موارد  )افزایش

 .قرار دارد " %99/97و   %66/99 "پوشش این شاخص در فاصله   سازمان می توان گفت که در کل ٪29با ضریب اطمینان  
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دستیابی به اهداف درمانی  ) رسیدن سطح » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -00جدول شماره 

 11اول سال به میزان هدف( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، نیمه  LDL سرمی

 سن ، ASCVD درصد ازای به شده تعریف ازهدف کمتر شده انجام آزمایش درآخرین LDL آزمایش نتیجه ( جاری سال ماه آذر آخر تا تیرماه اول ) گذشته ماه شش طی در آیا شاخص

 ؟ است بوده دیابت به ابتلا و

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 %99.% معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  839517 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   (باشد می " 31" با برابر  Benchmark در و  " % "  معادل

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی

coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/111 0381 1/820 16 11 البرز 1

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/101 1313 1/131 12 11 غرب شمال 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/181 1011 1/682 13 11 هرمزگان 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/101 3211 1/682 13 11 اصفهان 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/103 113 1/630 10 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 111 1/630 10 11 غرب 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/113 121 1/111 11 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 18 1/111 11 11 خارک 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/611 016 1/111 11 11 مسجدسلیمان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/811 611 1/106 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/121 1831 1/106 11 11 شرق شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/116 111 1/212 1 11 فارس 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/306 211 1/201 8 11 مرکزی 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/186 6666 1/201 8 11 تهران 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/830 8601 1/201 8 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/112 3111 1/201 8 11 ماهشهر 16

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/216 811 1/368 1 11  شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/102 2102 1/316 6 11 آبادان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/102 110 1/111 1 11 آغاجاری 11

  31221 1/1181 181 361  میانگین / جمع

 28/11  ±  1.38  دامنه 11/28 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 21/139   "و   "16/019 فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده "28/11%  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 LDL سطح سرمی مطابق با استاندارد مبتلا به دیس لیپیدمیدرصد دستیابی به اهداف درمانی در بیمار  "شاخصمقایسه  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASارزیابی و نمونه گیری)با مدل اس نتایج بدست آمده ازپرونده های مراکزبراس،دوره متوالی 1در" درمانی هدف میزانبه 
 

به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به  LDL درصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح سرمی -38نمودار  

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،


 
 

به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به  LDL تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح سرمیدرصد  -31نمودار 

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،
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 )استاتین تراپی برای کنترل مطلوب  اختلال لیپید( LDL افزایش سرمیدرصد  دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال .12
 

سطح لیپید افراد دارای اختلالات لیپید و رساندن آن به هدف درمانی متناسب با تعداد ریسک کنترل    ATPIIIبراساس دستورالعمل

، تامین زندگی با کیفیت ، و... (  6IHD عامل موثری برکاهش عوارض بیماری های مرتبط ) دیابت ،  فاکتور های قلبی عروقی 

ثبت شده  LDLعدد  کاهش عوارض کوتاه مدت و دراز مدت این بیماری ها در آنان می باشد . این ارزیابی با بررسی نتایج

 پرونده حجم  نمونه در پاسخ به سوال زیر مشخص شده است968وتحت درمان ، در   LDL درپرونده بیماران مبتلا به افزایش سطح
 

 

بودن ،  یابتي) د طي( بر اساس شرا  یتا آخر آذر ماه سال جار رماهيشش ماه گذشته )اول ت یبالا ط  LDLآيا در افرادبا  وال :س

Clinical ASCVD7,5 اي%  ≥ ASCVD ساله و  ٤4  ابتي، ابتلا به د≥LDL74   و≥LDL894  شروع شده  نياستات یو ی( برا

 است ؟
 

 LDLسطح سرمی  کاهش دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال لیپیدبا  درصد "متوسط پوشش شاخص :نتيجه

 ± 96/9وبا توجه به دامنه  ٪99/99در سازمان بهداشت ودرمان "( Well Controlاختلال لیپید یا  مطلوبکنترل موارد  )افزایش

 .قرار دارد " %79/96و   %18/17 "پوشش این شاخص در فاصله   سازمان می توان گفت که در کل ٪29با ضریب اطمینان  
 

دستیابی به اهداف درمانی  ) رسیدن سطح » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -03جدول شماره 

 11سال  به میزان هدف( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، نیمه اول LDL سرمی

 ≤  1.19 یاClinical ASCVD ، بودن دیابتی ) شرایط اساس بر (  جاری سال ماه آذر آخر تا تیرماه اول) گذشته ماه شش طی بالا  LDL افرادبا در آیا شاخص

ASCVD ، و ساله 21  دیابت به ابتلا LDL≥11   وLDL≥111  ) ؟ است شده شروع استاتین وی برای 

 Decision Rule عدد) است بوده  7 99.3. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7%%939 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   (باشد می " %3" با برابر  Benchmark در و  " . "  معادل  Average Coverage در

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی

coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/131 1313 1/121 18 11 غرب شمال 1

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/111 211 1/121 18 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/011 8601 1/811 11 11 اهواز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/161 0381 1/811 11 11 البرز 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/126 1831 1/131 12 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/103 111 1/131 12 11 فارس 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 611 1/131 12 11 قم 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 113 1/131 12 11 بوشهر 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 1011 1/682 13 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 2102 1/630 10 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/118 111 1/630 10 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/188 3211 1/111 11 11 اصفهان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 18 1/111 11 11 خارک 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/103 811 1/106 11 11  شمال 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/161 6666 1/201 8 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 3111 1/201 8 11 ماهشهر 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/102 121 1/368 1 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/118 016 1/063 1 11 مسجدسلیمان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/112 110 1/111 1 11 آغاجاری 11

    31221 1/6111 003 361  میانگین / جمع

  61/26   ±    6.30  دامنه   (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 11.12 و 11/189  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 61/269 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
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 LDL سطح سرمی مطابق با استاندارد مبتلا به دیس لیپیدمیدرصد دستیابی به اهداف درمانی در بیمار  "شاخصمقایسه  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASبا مدل ارزیابی و نمونه گیری)اس نتایج بدست آمده ازپرونده های مراکزبراس، " درمانی هدف میزانبه 
 

به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به  LDL درصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح سرمی -21نمودار  

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،


 

 

 

 

 

 

 )افزایش موارد کنترل مطلوب  اختلال لیپید( TG درصد  دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال افزایش سرمی.11

 IHDبرکاهش عوارض بیماری های مرتبط)دیابت ،    ATPIIIدستورالعمل راساسهمانند سایر لیپیدها ب TG سرمی کنترل سطح

 بررسی نتایجتامین زندگی با کیفیت ، کاهش عوارض کوتاه مدت و دراز مدت این بیماری ها موثر می باشد . این ارزیابی با  ،و... ( 

در پاسخ به سوال زیر حجم نمونه پرونده  968وتحت درمان ، در  TG ثبت شده درپرونده بیماران مبتلا به افزایش سطح TGعدد 

 .مشخص شده است
 

 TG( نتيجه   یتا آخر آذر ماه سال جار رماهيشش ماه گذشته ) اول ت ی( ط کيبالا  )سندرم متابول TGآيا در افرادبا   وال :س

 بوده است ؟ Tg<854 mg/dlدرآخرين آزمايش انجام شده کمتراز

 
 

)افزایش TGش سطح سرمی کاه دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال لیپیدبا  درصد "متوسط پوشش شاخص ::نتيجه

با  ± 99/1و با توجه به دامنه   ٪99/99  در سازمان بهداشت ودرمان "( Well Controlاختلال لیپید یا  مطلوبکنترل موارد 

 .قرار دارد " %19/99و   %69/97 "پوشش این شاخص در فاصله   سازمان می توان گفت که در کل ٪29ضریب اطمینان  
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دستیابی به اهداف درمانی  ) رسیدن سطح » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -02جدول شماره 

 11سال  به میزان هدف( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، نیمه اول  TG سرمی

 شده انجام آزمایش درآخرین TG  نتیجه ( جاری سال ماه آذر آخر تا تیرماه اول ) گذشته ماه شش طی ( متابولیک سندرم)  بالا TG  افرادبا در آیا شاخص

 ؟ است بوده Tg<111 mg/dlکمتراز

 Decision Rule عدد) است بوده  7 519.3 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  1.95.7 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 31" با برابر  Benchmark در و  " 8"  معادل  Average Coverage در

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/121 1613 1/820 16 11 البرز 1

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/111 1181 1/181 11 11 شرق شمال 0

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 1311 1/630 10 11 غرب شمال 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/018 11808 1/111 11 11 اهواز 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 0131 1/111 11 11 ماهشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/110 211 1/106 11 11 مسجدسلیمان 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 681 1/201 8 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 1160 1/368 1 11 آبادان 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/101 188 1/368 1 11  شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/113 111 1/368 1 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/131 1230 1/316 6 11 هرمزگان 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/113 0112 1/063 1 11 اصفهان 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/106 1131 1/063 1 11 آغاجاری 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/103 881 1/063 1 11 گچساران 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/118 311 1/063 1 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/116 3121 1/011 2 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/181 3281 1/011 2 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 336 1/011 2 11 قم 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/112210 161 0/1113 0 11 مرکزی 11

    38201 1/2110 120 320  میانگین / جمع

  22.31   ±    1.61  دامنه 31/22 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 36.119 و 11.119  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 22.319 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 

  TG سطح سرمی مطابق با استاندارد مبتلا به دیس لیپیدمیدرصد دستیابی به اهداف درمانی در بیمار  "شاخصمقایسه  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( LQASبا مدل ارزیابی و نمونه گیری)اس نتایج بدست آمده ازپرونده های مراکزبراس،دوره متوالی 1در" درمانی هدف میزانبه 

 

به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به  TG به اهداف درمانی)سطح سرمیدرصد تحقق شاخص " دستیابی  -21نمودار 

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،
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درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به به میزان هدف  TG درصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح سرمی -20نمودار 

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،

 
 

 

 

 

 

 

 (  مطلوب)افزایش موارد کنترل  HDL درصد  دستیابی به اهداف درمانی در بیمارمبتلا به افرایش سطح سرمی.16
 

تاثیر محافظتی بر تاثیر سایر لیپید ها در ایجاد    ATPIIIدستورالعمل راساسهمانند سایر لیپیدها ب HDL سرمی افزایش سطح

وتحت درمان  HDL ثبت شده درپرونده بیماران مبتلا به افزایش سطح HDLعدد  عوارض مرتبط دارد . این ارزیابی با بررسی نتایج

 ، در جمعیت نمونه در پاسخ به سوال زیر مشخص شده است

 

 
 

( نتيجه  یتا آخر آذر ماه سال جار رماهيشش ماه گذشته )اول ت ی( ط کي)سندرم متابول نييپا  HDLآيا در افرادبا  وال :س

HDL است ؟  54از  شتريو در زنان ب ٤4از  شتريدرآخرين آزمايش انجام شده در مردان ب 

 

 
 

در  " HDLفزایش سطح سرمی ا دستیابی به اهداف درمانی در بیمار مبتلا به اختلال لیپیدبا  درصد "متوسط پوشش شاخص ::نتيجه

  سازمان می توان گفت که در کل ٪29با ضریب اطمینان   ± 69/9و با توجه به دامنه   ٪96/99  سازمان بهداشت ودرمان

 .قرار دارد " %69/86و   %96/97 "پوشش این شاخص در فاصله 
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دستیابی به اهداف درمانی  ) رسیدن سطح » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -01جدول شماره 

 11عت نفت ، نیمه اول سال به میزان هدف( در بیمار مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صن  HDL سرمی

 در شده انجام آزمایش درآخرین HDL نتیجه ( جاری سال ماه آذر آخر تا تیرماه اول) گذشته ماه شش طی ( متابولیک سندرم) پایین  HDL افرادبا در آیا شاخص

 ؟ است  11 از بیشتر زنان در و 21 از بیشتر مردان

 Decision Rule عدد) است بوده  7 %5199 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  1.9197 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 33" با برابر  Benchmark در و  " % "  معادل  Average Coverage در

 تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/111 111 1/181 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/118 1611 1/111 11 11 آبادان 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/130 1111 1/111 11 11  شمال 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/112 0611 1/106 11 11 بوشهر 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/103 831 1/106 11 11 غرب شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/113 113 1/106 11 11 گچساران 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/138 1321 1/212 1 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/111 21 1/201 8 11 خارک 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/181 3111 1/368 1 11 اصفهان 1

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/111 0106 1/368 1 11 هرمزگان 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/126 131 1/368 1 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 1318 1/316 6 11 اهواز 10

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 683 1/316 6 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 066 1/316 6 11 قم 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/116 3180 1/063 1 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/102 821 1/063 1 11 آغاجاری 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/112 113 1/063 1 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/111 113 1/118 3 11 زیمرک 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/181 6210 1/113 1 11 تهران 11

    36111 1/3132 120 361  میانگین / جمع

  31/30   ±    6/30 دامنه 30/31 (Weighted Average)وزنی میانگین

 08/11 و 21/619  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 31/309 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار  %

 

  HDL سطح سرمی مطابق با استاندارد مبتلا به دیس لیپیدمیدرصد دستیابی به اهداف درمانی در بیمار  "شاخصمقایسه  پیشرفت در پوشش برنامه:گزارش 

 ( LQASبا مدل ارزیابی و نمونه گیری)اس نتایج بدست آمده ازپرونده های مراکزبراس،دوره متوالی 1در" درمانی هدف میزانبه 
 

به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده  "به  HDL درصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح سرمی -23نمودار 

 11نیمه اول سال تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،
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به میزان هدف درمانی(  در بیمار مبتلا به دیس لیپیدمی وتحت پوشش سلامت خانواده   HDL سرمیدرصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)سطح  -22نمودار 

 11نیمه اول سال "به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،

 
 

افت عملکرد مناطق در  کنترل اختلالات لیپید ، علیرغم برنامه ریزی و افزایش اهداف کنترلی بسیار مشخص بوده و در مجموع مناطق 

 نیاز به مداخله فوری و گزارش نتایج اقدمات دارد 

 

 

 :برنامه مراقبت اختلال لیپید  Outcomeشاخص هاي ارزیابی اثر نهایی یا ت ( 
 

 : نتایج زیر خواهد داشت اختلالات لیپید همانند سایر مراقبت آثارنهایی از دستهدر برنامه 

 به بیماری ابتلا کاهش استعداد  

 بیماری کشند ه ی غیر پیآمدهای بروز از جلوگیری  

 پیآمدها شدت کاهش  

 بیماری از ناشی مرگ کاهش  

 

بهبود شاخص های اثر نهایی در متوسط بیماران مبتلا به اختلال لیپید نشانه های موفقیت برنامه در نظام سلامت بایستی با  این بنابر

 همراه باشد که شامل موارد زیراست :

 Tg >800 mg/dL   ،LDL ≥260 mg/dLکاهش  موارد شیوع بیماری ایسکمیک عروق کرونردر اختلالات لیپید 

  Tg ≥2000 mg/dLکاهش  شیوع پانکراتیت در بیماران مبتلا به اختلال  

  Chylomicronemia syndromeاهش شیوع ک

 عوارض حاد و بستری در بیمارستان

 CVDکاهش بستری بعلت 

 کاهش میزان مرگ و میر

در این گزارش نیز به دلیل نبود سیستم یکپارچه اطلاعات سلامت در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت وعدم وجود ارتباط 

 های درمانی برای تحقق اطلاعات این شاخص ها از روش نمونه گیری با روشمنطقی بین  مستندات و ثبت اطلاعات در واحد

ASSURANCE SAMPLING LOT QUALITY  اقدام  2939وطرح پرسش های زیر ودریافت مستندات در سال

نمی  اختلال لیپید برنامه مراقبت  Outcome گردید . با وجود اینکه این پرسش پاسخگوی تمامی شاخص های مورد نیاز ارزیابی

حجم نمونه درخواستی ،  برای ارزیابی یکی از مهمترین عوارض اختلال لیپید برنامه ریزی شد و در در ابتدا هدف گزارش  باشد ،

 گزارش گردید. عارضه ایسکمیک قلبی عروقیموضوع میزان شیوع ابتلا به 
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 صصی یا بیمارستان و مشاهده مستندات الزامی است(آیا فرد از عارضه ایسکمیک قلبی عروقی رنج می برد ؟ )پرسش از کلینیک تخ.11

در  عارضه ایسکمیک قلبی عروقیمیزان شیوع معتبر قابت شده است که با درمان مناسب اختلال لیپید برت ومنابع علمی در مطالعا

پرونده جمعیت   968بیماران کاهش می باید بر همین اساس میزان شیوع نسبی این عرضه در سازمان بر اساس اطلاعات ثبت شده در 

نمونه ارزیابی وبعنوان میزان شیوع این عارضه  در سال پایه مورد قضاوت برای بررسی نتایج عملکرد مثبت نظام سلامت خانواده در 

سال های بعد مورد استفاده خواهد شد. این عارضه با پرسش زیر و ارزیابی موارد ثبت شده در پرونده یا مستندات بیمار  ارزیابی 

 ید.گرد
 

 الزامی است( آيا فرد از عارضه ايسکميک قلبی عروقی رنج می برد ؟ )پرسش از کلينيک تخصصی يا بيمارستان و مشاهده مستنداتسوال : 

 

در سازمان  "ثبت شده در بیماران مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش ایسکمیک قلبی عروقیمیزان شیوع موارد  "متوسط پوشش شاخص ::نتيجه

پوشش این شاخص در   سازمان می توان گفت که در کل ٪29با ضریب اطمینان   ± 96/9و با توجه به دامنه   ٪96/79  ودرمانبهداشت 

 .قرار دارد " % 89/79و   %98/68 "فاصله 
 

در بیمار میتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  IHDحجم نمونه ،  میانگین پوشش ، میانگین وزنی  درصد تحقق شاخص بررسی شیوع عارضه -06جدول شماره

 11به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان، نیمه اول سال 

 وزن جمعیت pفراونی   تعداد مثبت nحجم نمونه  بهداری ردیف

 1/101 1606 1/111 1 11 آبادان 7

 1/101 0116 1/113 1 11 آغاجاری 6

 1/111 182 1/011 2 11 مرکزی 9

 1/131 3112 1/111 1 11 هرمزگان 9

 1/131 3131 1/111 0 11 بوشهر 9

 1/101 1118 1/118 3 11 گچساران 9

 1/110 131 1/111 0 11 غرب 1

 1/110 161 1/011 2 11 قم 8

 1/110 111 1/111 1 11 خارک 6

 1/121 3023 1/118 3 11 البرز 79

 1/122 3211 1/118 3 11 شرق شمال 77

 1/118 606 1/212 1 11 مسجدسلیمان 76

 1/111 6112 1/111 0 11 فارس 79

 1/133 0611 1/113 1 11 غرب شمال 79

 1/121 11132 1/063 1 11 تهران 79

 1/101 0181 1/111 0 11 شمال 79

 1/186 12838 1/111 0 11 اهواز 71

 1/111 1016 1/118 3 11 اصفهان 78

 1/161 2118 1/368 1 11 ماهشهر 76

 1/1268 13 361 جمع / میانگین
11118 

 
 

 13/ 2/11±  11 دامنه 11/13 11در سال   (Weighted Averageمیانگین وزنی)

 16.10  ±  6.10 دامنه 16.10 11در سال   (Weighted Average)میانگین وزنی

واحد های سلامت خانواده ضمن فـراهم شـدن امکـان اهمیت گزارش این اطلاعات برای مناطق در این سیاست خلاصه می گردد که 

دریافت مستندات مورد نیاز ، بتوانند با برنامه ریزی شرایط دریافت تمامی اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه  شاخص های نهایی برنامه 

 را و سنجش اثربخشی برنامه های مداخله ای رافراهم نمایند

ی براهمیت ثبت و گزارش دهی بیماری ها دارند. در طی این دو ارزیابی مشاهده می نمااییم کاه مشخصاا برخلاف انتظاری که نظام های مراقبت مبن

 کاهش یافته و این امر نیاز به توجه و مداخله فوری برای اقدام مقتضی دارد  IHDموارد ابتلا به  و ثبت  گزارش
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 مبتلا به اختلال لیپید و تحت پوشش سلامت خانواده صنعت نفتشیوع نسبی بیماری ها و عوامل مخاطره آمیز سلامت در افراد .78
 

 

در جمعیت دیابتی تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس اطلاعات ثبت شده در فراوانی شیوع بیماری های همراه  – 01جدول شماره

 1311سال  -بانک اکسل

 منطقهنام 

 بهداشتی

 درمانی و

 تعداد

 افراد

 مبتلا به

 اختلال

 لیپید

 تعداد

 ارزیابی
BMI 

 اختلال

 چاقی

 اختلال

 اضافه وزن

 مصرف هر گونه

 مواد دخانی

 افراد با شاخص

 کم تحرکی

 افراد با شاخص الکوی

 غذای ناسالم

 درصد تعداد درصد تعداد
 تعداد

 ارزیابی
 درصد تعداد

 تعداد

 ارزیابی
 درصد تعداد

 تعداد

 ارزیابی
 درصد تعداد

 01/00 0100 8183 61/21 6121 8121 1/06 106 1168 38/1 3818 31/11 3111 1811 11111 آبادان

 01/61 082 320 11/18 111 330 0/06 01 311 01/01 302 36/31 210 861 1111 یجارآغا

 08/11 2021 1021 11/11 8212 10221 1/68 1102 10281 33/1 2166 11/13 1313 12261 12631 اهواز

 01/1 221 1110 31/11 611 1111 11/61 183 1316 21/2 818 01/11 228 1111 1101 یزمرک

و  هربوش

 خارک
3020 3003 663 01/21 1112 21/1 0011 182 1/68 0168 1101 31/12 0102 861 06/1 

 03/01 1113 0103 08/2 0331 3121 1/11 181 1101 31/1 3131 31/11 3011 1611 8186 اصفهان

و  سفار

 هرمزگان
11316 8216 0111 01/11 3610 31/11 6162 131 1/11 6113 2101 21/21 6132 3281 33/1 

 31/11 810 1601 21/81 111 1601 11/31 032 1636 21/81 101 21/11 133 0018 0010 ارانگچس

 01/1 031 022 2/01 31 016 0/31 00 301 22/3 211 31/13 083 111 101 کشور غرب

 68/11 1213 1813 10/01 1101 1111 1/06 011 0111 21/10 886 38/3 808 0111 0161 لشما

 23/18 0131 3012 13/0 0111 3261 8/11 381 2111 21/06 1111 08/81 1361 2316 2100 شرق لشما

 01/3 116 211 11/11 381 266 11/3 13 111 22/11 082 22/0 081 621 622 مانیمسجدسل

 21/16 0811 2111 11/11 0121 2182 6/11 382 2111 23/0 0101 36/1 0131 1111 1802 شهرماه

 1/11 2 131 1/11 31 138 6/11 183 0600 36/31 180 21/81 1112 0161 0111 غرب لشما

 36/16 8111 11311 20/16 1312 11621 1/61 1618 18216 31/36 8112 31/11 6820 01110 00120 ,کرجتهران،قم

 سازمان  کل

 61در سال 
11680 81016 30111 31/31 32111 38/11 12136 6121 1/61 62838 21128 21/38 60186 08112 31/11 

 
 

 

در جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس درصد شیوع تجمعی اضافه وزن و چاقی  –21نمودار شماره 

 1311سال  -اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل

 
 1311الی  1311تحت پوشش سلامت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از سال در کل جمعیت مبتلا به اختلال لیپید شیوع اضافه وزن و چاقی Trend–26نمودار 
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در جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس اطلاعات درصد شیوع مصرف مواد دخانی  –21نمودار شماره 

 1311-1316 سال -ثبت شده در بانک اکسل

 
 

 

 

در جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس درصد شیوع افراد با کم تحرکی شدید  –28نمودار شماره 

 1316سال  -اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل

 
 

مناطقی  که درصد شیوع پایینی از  همراهی ریسک فاکتور های کم تحرکی ، اضافه وزن و چاقی ، مصرف مواد دخانی و الگوی 

غذای ناسالم دارند عمدتا مناطقی می باشند که در شناسایی این ریسک فاکتور ها فعالیت کافی ندارند . با توجه به اهمیت اصلاح 

د و پیشگیری از بروز آترواسکلروز لازم است نسبت به افزایش فعالیت در این حوزه و رفع کم سیک زندگی در کنترل اختلال لیپی

 کاری های صورت گرفته توجه ویژه گردد. 
 

 

درمانی براساس  در جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی ودرصد شیوع افراد با الگوی غذای ناسالم  –21نمودار شماره 

 1316-1311سال  -اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل
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جمعیت مبتلا به اختلال لیپید تحت پوشش سلامت خانواده  به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی براساس اطلاعات ثبت شده  فراوانی  سایر بیماری ها در -08جدول شماره 

 1311 سال -در بانک اکسل

 منطقهنام 

 بهداشتی و

 درمانی

مبتلا  تعداد افراد 

 به اختلال لیپید

CVA/TIA Fatty liver hypothyroidism Metabolic 

syndrome 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/11 11 1/82 82 1/13 13 1/16 16 11111 آبادان

 1/11 1 1/06 12 1/01 3 1/11 1 1111 یآغاجار

 1/11 1 3/11 262 1/18 118 1/61 11 12631 اهواز

 1/11 11 10/21 012 3/83 66 1/16 01 1101 یمرکز

 1/11 1 2/66 111 0/60 81 1/11 1 3020 و خارک بوشهر

 1/12 3 18/01 1211 12/63 1118 1/11 21 8186 اصفهان

 1/10 0 0/11 011 1/18 110 1/11 01 11316 و هرمزگان فارس

 1/11 1 3/12 81 6/81 116 1/00 1 0010 گچساران

 1/11 1 1/86 8 1/23 2 1/30 3 101 کشور غرب

 1/20 1 10/16 081 1/03 113 1/81 31 0161 شمال

 1/11 1 6/01 016 1/16 316 1/20 01 2100 شرق شمال

 1/31 0 26/01 018 03/21 111 1/11 36 622 مانیمسجدسل

 1/11 1 3/01 181 1/21 80 1/01 16 1802 ماهشهر

 1/08 111 13/11 318 11/13 310 1/63 11 0111 غرب شمال

 1/11 0 1/32 1601 0/80 601 1/23 11 00120 ,کرجتهران،قم

در  سازمان  کل

 61سال 
11680 231 1/21 3222 3/81 1110 6/31 021 1/01 
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 مدیریت اضافه وزن و چاقی -2
 

 سال نشان میدهد که درصد افزایش90شیوع چاقی در دنیا رو به افزایش است . بررسی های مرکز ملی آمار بهداشتی )آمریکا( طی 

 بوده است. 50در دهه ی  %90افزایش یافته و بیشتر افزایش ، به تقریب  %3/94به  %5/11دان از رزن در مو

 

چاقی هستند. این افراد در معرض خطر ابتلا به پرفشاری خون ، بیماری های ناشی از (از جمعیت آمریکا مبتلا به %88میلیون نفر ) 37

، بیماری عروقی قلبی ، سکته ی مغزی ، بیماری کیسه صفرا ،استئوآرتریت ،آپنه خواب و اختلال های تنفسی  1چربی ها ،دیابت نوع 

ها قرار دارند . هزینه های پزشکی مربوط به بیماری هایی  کولون( و پروستات آندومتر،پستان، های و برخی از انواع سرطان)سرطان

 که در ارتباط با چاقی هستند ، صد میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.

 

در مطالعات متعدد بررسی سیستماتیک  در نظام سلامت انگلستان در خصوص اتخاذ روش درمانی جراحی یا دارویی برای افراد با  

BMI ≥ 90 kg/m پوند در هر 4000تا  1000ن میدهد که روش جراحی با صرفه جویی معادل نشا QALY خواهد داشت، و این

 است . QALY پوند در هر  10000صرفه جویی با روش درمان دارویی 

 

دائم در وزن بطور  %28تا  20در یک پریود ده ساله کاهش از دست دادن وزن دائم از  آمریکا Medicareدر مطالعه دیگر در نظام 

 خواهد شد.286357 $به  36448 $افراد چاق باعث پس انداز ناخالص سرانه معادل 

 

های زیادی به شود سالانه هزینهچاقی به تنهایی یک مشکل فردی یا اجتماعی نیست. این بیماری یک معضل ملی است که سبب می

ها سعی کنند توجه بیشتری به این بیماری گیرد و دولت کشور تحمیل کند. برای مقابله با این بیماری باید تلاش بیشتری صورت

های کل هزینه 2/3های صرف شده برای چاقی در مجموع دهد میزان هزینهها نشان میخطرناک و رو به افزایش نشان دهند بررسی

برای مثال   .اشته استدرصد رشد د 97میزان چاقی نزدیک به  2335دهد و نسبت به سال پزشکی را در آمریکا به خود اختصاص می

ترین عوامل بروز بیماری دیابت چاقی گذارد و یکی از مهممیلیارد دلار هزینه روی دست دولت آمریکا می 230بیماری دیابت سالانه 

یا عوامل خطر منتسب در ایران  burdunدر مطالعه   .است. در همین حال درمان بیماران دیابتی که چاق هستند دشوارتر است

 که است هایی بیماری با بودن بوده است .اهمیت کنترل آن در همراه DALY 4936575ین عامل خطر اضافه وزن و چاقی  با شایعتر

 آورند و در متن به آن اشاره شده است . می به ارمغان را زیادی معلولیت یا میر و مرگ

 

( از %19) 1020در سند سلامت که با مشارکت سازمان جهانی تدوین شده است عدم افزایش شیوع چاقی به نسبت سال پایه در 

  .طریق اجرای برنامه های مراقبت جزو اهداف نه گانه نظام سلامت می باشد 
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لیپید با ارزیابی هریک ازاجزای برنامه نتایج زیر برای ارزیابی شاخص های عمومی نظام سلامت در متوسط بیماران مبتلا به اختلال 

 حاصل خواهد شد :

 ارتقاء سلامت با شناسایی زود هنگام بیماری و افزایش پوشش غربالگری .2

 ارتقاء کیفیت مراقبت از افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی با افزایش درصد .1

  معاینه منظم و انجام آزمایش های مرتبط ،تشکیل پرونده 

  وزنکنترل 

 تغدیه سالم و فعالیت فیزیکی مناسب 

 افزایش درصد پوشش برنامه خود مراقبتی افراد با آموزش و افزایش آگاهی .9

 کاهش ریسک بروز عوارض اضافه وزن و چاقی با  .4

  کاهش وزن 

 کاهش و یا قطع مصرف سیگار 

 

 

 افراد چاق ویا دارای اضافه وزن عبارتند از: نشانه های موفقیت برنامه در نظام سلامت با بهبود شاخص های اثر نهایی در متوسط

  کاهش درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت  .8

 بالاتر از هدف دارند HBgA2Cکاهش درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق و دیابتی که قندخون و  .6

  کاهش درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به هیپرتانسیون   .7

  افراد دارای اضافه وزن و چاق و هیپرتانسیو که فشارخون بالاتر از هدف دارند. کاهش درصد  .5

 ایسکمیک قلبی و عروقی بیماریکاهش درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به  .3

 اختلال لیپیدبه کاهش درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتلا  .20

 کاهش میزان مرگ و میر  .22
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 : و لاغری( چاقی ، اضافه وزن ات وزن)برنامه مدیریت و مراقبت اختلالشاخص هاي پوشش الف ( 

 

 : و لاغری ( اختلالات وزن)  اضافه وزن ،  چاقیغربالگری درصد .1

با شناسایی این بیماری در جامعه تحت پوشش از طریق اختلالات وزن )اضافه وزن ، چاقی  (  برنامه مراقبت بیماری پوشش برنامه : –الف 

فراخوان فعال و غیر فعال) در مراجعین به مرکز سلامت خانواده ( افراد واجد شرایط صورت میگیرد . انتخاب افراد واجد شرایط بـرای 

 دریافت خدمت غربالگری برمبنای حضور افراد در هریک از گروه های زیر است:

: شامل افرادی است که در بانک اطلاعات ما گزارشی از انجام برنامه غربالگری ، انـدازه گیـری هـای آنتروپـومتری و  2اولویت   -

مسـاوی یـا BMIوجود ندارد  یا براساس اطلاعات ثبت شده در بانک سلامت جمعیت ، افرادی که در ارزیابی قبلی  BMIثبت 

 سال گذشته است.  2گری بیش از بوده و از زمان تکرار غربال 90بیش از 

سال  1که خدمت غربالگری را دریافت کرده ولی بیش از 18مساوی یا بیش از BMIو یا افراد  با  سالم: شامل افراد  1اولویت    -

 .می باشند 18ار  مساوی یا بیشBMI با افرادی است که دارایدر این شرایط نیز اولویت .از زمان درخواست قبلی گذشته است 

بانک  شامل افرادی است که خدمت غربالگری را دریافت کرده وبراساس اطلاعات ثبت شده در:  9سطح سوم یا دارای اولویت   -

 .سلامت جمعیت ، زمان تکرار درخواست بعدی رسیده است

 :شد با میستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ازدستورالعمل زیرارسالی  مبنایبر تشخیص و اقدامات توصیه شده

Clinical Guidelines on the Identification، Evaluation، and Treatment of Overweight and Obesity in Adults  .

 National Heart، Lung، and Blood Institute 

و گـروه دوم توسـط سال است که گروه اول توسط پرستار و پزشک خانواده  25سال و زیر  25گروه های مورد ارزیابی شامل افراد بالای 

 پرستار ، پزشک و بهداشت خانواده غربالگری میشوند.

 

 ذیل آمده است :اختلالات وزن بر اساس منبع یاد شده در اصول تشخیص 
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غربالگری اختلال وزن اندازه گیری شده است تقسیم بر  به منظور BMI تعداد افرادی که  برای آنان اندازه گیری قد ، وزن و فرمول محاسبه شاخص :

 سال ( 18و بالای  18تا  8به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی و گروه های سنی )  111کل جمعیت  واجد شرایط و دارای پرونده سلامت خانواده  * 
 

 

 1311الی  1311-جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک گروه سنی در مقایسه درصد پوشش برنامه غربالگری اختلالات وزن - 01جدول شماره

 سال

 سال  71تا  8 پوشش غربالگری اختلالات وزن در  افراد  و بالاتر سال 78  پوشش غربالگری اختلالات وزن  در  جمعیت 

 تعدادجمعیت واجد

 شرایط ارزیابی 

 تعدادجمعیت واجد غربالگری اختلالات وزن

 شرایط ارزیابی 

 غربالگری اختلالات وزن

 درصد تعداد درصد تعداد

 88/8 2612 1081 33/8 16318 082131 7969 سال

 12/1 1200 1121 30/11 11111 011188 7969 سال

 01/13 1186 28638 20/31 121618 332108 7969 سال

 26/02 18610 21380 21/30 111110 301162 7969 سال

 21/13 36111 11021 21/28 101112 313631 7969 سال

 11/11 11138 31013 10/11 128281 081161 7961 سال
 

 

 6131 – 1311سال به تفکیک مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفت 11تا 8پوشش غربالگری اختلال وزن درجمعیت تحت پوشش سلامت خانواده  -11نمودارشماره 

 
 

 

 

 6131 –1311 تفکیک مناطق  بهداشت و درمان صنعت نفتبه  سال و بالاتر 18پوشش غربالگری اختلال وزن درجمعیت تحت پوشش سلامت خانواده -11نمودارشماره 

 

 
 1131الی  1311- سال و بالاتر 18و  11تا  8مقایسه  عملکرد سلامت خانواده  بهداشت و درمان صنعت نفت در پوشش غربالگری اختلال وزن به تفکیک گروه سنی  -01نمودارشماره
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 سال و بالاتر 18و سال    11تا  8شیوع اختلالات وزن ) اضافه وزن ، چاقی و لاغری (درجمعیت  .0

اندازه گیری قد ، وزن و محاسبه تشخیص بیماری بر اساس سال : 11تا  8در گروه سنی  شیوع اختلالات وزن ) اضافه وزن ، چاقی و لاغری ( 

BMI  و تایید اختلـال  بـر اسـاس عـدد  (  بر اساس دستورالعمل تعریف شده است) فرد فراخوان شده در شرایط استانداردBMI  و

 مقایسه با چارت رشد متناسب با سن و جنس صورت می گیرد.
 

و نتایج شیوع بر  گیرندمی  در یکی از گروه های زیر قرار و ترسیم چارت،افراد BMIمحاسبه : مطابق دستورالعمل ، پس از  تعاریف

 .گزارش شده استمبنای این تعاریف 

 .متناسب با چارت سن و جنس است  78تا  9آنها عددی در صدک رشدی بین  BMIافرادی که : سالم -

  است متناسب با چارت سن و جنس  9در صدک رشدی زیر  آنها عددی BMIافرادی که لاغر :  -

 . متناسب با چارت سن و جنس است  30تا  78در صدک رشدی بین  آنها  عددی BMIافرادی که :  اضافه وزن -

 . است متناسب با چارت سن و جنس  30در صدک رشدی بالای  آنها عددی   BMIافرادی که  چاق : -

 

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی   111سال *  18 – 8تعداد افراد دارای اختلال لاغری  تقسیم بر کل جمعیت  فرمول محاسبه شاخص شیوع  :  

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی   111سال *  18 – 8تعداد افراد دارای اختلال اضافه وزن  تقسیم بر کل جمعیت        
 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی   111سال *  18 – 8ل جمعیت  تعداد افراد دارای اختلال چاقی  تقسیم بر ک 

 

 

 1316سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال  11-8فراوانی نسبی و مطلق  اختلالا ت وزن در جمعیت -31جدول شماره 

 منطقه بهداشتی و درمانی
 اختلال چاقی اختلال اضافه وزن اختلال لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 101 1/11 121 1/21 111 0881 آبادان
 11 3/11 21 1/13 1 1331 آغاجاری

 232 6/11 210 2/12 080 6810  اهواز
 31 3/16 11 0/31 33 1311  مرکزی

 13 2/11 13 3/63 11 1116 خارک و بوشهر
 122 6/61 183 1/16 110 0136 اصفهان

 111 1/68 310 1/00 010 2163 هرمزگان و فارس
 18 11/01 160 0/12 21 1112 گچساران

 21 13/08 16 1/12 12 103 کشور غرب
 00 10/01 16 2/36 01 211 شمال

 12 8/13 001 3/11 111 0131 شرق شمال
 11 3/10 10 3/38 13 381 مسجدسلیمان

 010 1/61 011 3/11 112 3112 ماهشهر
 68 1/18 118 0/11 33 1081 غرب شمال

 328 6/62 361 2/01 036 1111 کرج,تهران،قم

 1861 6/11 0161 2/12 1282 36111 16 سال در سازمان کل
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 1311در سال سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  11-8فراوانی نسبی و مطلق  اختلالا ت وزن در جمعیت -31جدول شماره 

 منطقه بهداشتی و درمانی
 اختلال چاقی اختلال اضافه وزن اختلال لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 32 1/10 11 1/03 01 0318 آبادان
 11 6/12 83 1/16 01 1311 آغاجاری

 161 1/61 132 2/38 318 1108  اهواز
 108 10/16 111 1/16 88 1026  مرکزی

 016 8/11 011 6/16 116 0318 خارک و بوشهر
 028 10/11 316 8/18 011 3116 اصفهان

 013 1/11 210 1/02 011 2103 هرمزگان و فارس
 131 1/11 121 2/62 16 1631 گچساران

 60 11/62 10 2/60 21 861 کشور غرب
 11 10/81 11 3/06 11 180 شمال

 111 8/18 111 11/11 010 0383 شرق شمال
 18 3/16 11 1/31 1 361 مسجدسلیمان

 311 11/32 313 2/13 123 3261 ماهشهر
 81 11/21 132 3/81 21 1168 غرب شمال

 211 8/10 263 2/21 032 1311 کرج,تهران،قم

 0181 8/88 3311 1/16 1888 31013 11سال در سازمان کل
 

 

 

 

 1311الی  1311-سال  تحت پوشش سلامت خانواده بهداشت ودرمان صنعت نفت  11تا  8مقایسه درصد شیوع اختلالات وزن در جمعیت  -30جدول شماره 

کل سازمان 

 سالدر 

تعدادجمعیت 

واجد شرایط 

 ارزیابی

 شیوع  اختلال چاقی شیوع  اختلال اضافه وزن شیوع اختلال  لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/26 0181 8/88 3311 1/16 1888 31013     7961سال 

 1.11 0111 6.11 0161 1.1 1811 313631 7969سال 

 1.22 0111 1.01 0101 6.13 0232 21383 7969سال 

 0.11 1021 3.1 1112 3.81 1810 28638 7969سال 

 1.1 180 0.0 1011 1.12 1118 1121 7969سال 

 1.1 221 13 831 11 212 1081 7969سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11- 12سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی  11-8اختلال لاغری در جمعیت شیوع  درصد– 31نمودار
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 1316-1131درمان صنعت نفت درسال سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و  18-8اختلال لاغری در جمعیت شیوع درصد –21نمودار

 
 

 

 

 

 

 11- 12سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی  11-8اختلال اضافه وزن در جمعیت  شیوعدرصد –11نمودار

 
 

 

 

 

 

 1316-1311سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال  11-8اختلال اضافه وزن در جمعیت شیوع درصد – 16نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 



 49 

 11- 12سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی  11-8اختلال چاقی در جمعیت شیوع درصد – 11نمودار

 


 

 

 

 

 1316 -1311سال  تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی 11-8اختلال چاقی در جمعیت  شیوعدرصد – 18مودارن

 
 

 

 

 

 1131 الی   1131- تحت پوشش سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت  به تفکیک نوع اختلال سال 11تا  8اختلالات وزن در  شیوعدرصد مقایسه  -11نمودار 
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انددازه گیدری قدد ، وزن و تشخیص بیمـاری بـر اسـاس   : و بالاتر سال 18  شیوع اختلالات وزن ) اضافه وزن ، چاقی و لاغری (درجمعیت 

و تاییـد اختلـال  بـر اسـاس عـدد  (  بر اساس دستورالعمل تعریف شده است) فرد فراخوان شده در شرایط استاندارد  BMIمحاسبه 

BMI .و مقایسه با چارت رشد متناسب با سن و جنس است 
 

د و نتایج شیوع بر مبنای نو پایش بیماری افراد در یکی از گروه های زیر قراردار ارزیابی فشارخونمطابق دستورالعمل ، پس از  تعاریف :

 . گزارش شده استاین تعاریف 

 است   1463تا  2568آنها  عددی مابین  BMIافرادی که : سالم -

  باشد 2568آنها  عددی کمتر از    BMIافرادی که لاغر :  -

 باشد5292و  52مابین  آنها  عددی   BMIافرادی که :  اضافه وزن -

 اشدب 03بیش از   آنها  عددی   BMIافرادی که جاق:  -

 :  فرمول محاسبه شاخص شیوع 

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی    111 ×سال  18  جمعیت بالایتقسیم بر کل در دو سال اخیر  اختلال لاغریشناسایی شده با تعداد افراد  

 به تفکیک مناطق بهداشتی ودرمانی  111× سال  18جمعیت بالای  تقسیم بر کلدو سال اخیر  دراختلال اضافه وزن افراد شناسایی شده با تعداد  

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی    111 ×سال  18جمعیت  بالای   تقسیم بر کل در دو سال اخیراختلال چاقی  تعداد افراد شناسایی شده با 

و مقایسه قرار گرفته است بر اساس اطلاعات  که در سال های متفاوت مورد ارزیابیشیوع  پیش رو در خصوص گزارش

صورت گرفته ولی ثبت شده در دو سال منتهی به گزارش می باشد. لذا افرادی که در سال های گذشته برای آنان ارزیابی 

 اطلاعات آنان بروز رسانی نشده است ، در گزارش وارد نشده اند.

 

 

 

 1316تحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال و بالاترسال  18اختلالا ت وزن در جمعیت   فراوانی نسبی و مطلق - 33جدول شماره

 منطقه بهداشتی و درمانی
 اختلال چاقی اختلال اضافه وزن اختلال لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0111 11/18 0112 1/11 131 00102 آبادان

 810 1/61 1121 1/03 32 12131 آغاجاری

 10210 11/11 11811 1/66 360 11112  اهواز

 111 11/11 1111 1/16 11 8161  مرکزی

 160 31/10 0161 1/08 02 8101 خارک و بوشهر

 0122 11/11 3661 0/12 112 36021 اصفهان

 0132 11/61 3601 1/16 011 33111 هرمزگان و فارس

 1663 16/32 0100 1/10 101 10183 گچساران

 288 12/86 816 1/31 11 1160 کشور غرب

 1121 01/11 1011 1/11 38 2811 شمال

 1102 13/32 0013 1/81 113 11113 شرق شمال

 221 02/01 622 1/13 12 0661 مسجدسلیمان

 0111 16/20 0102 1/61 111 16181 ماهشهر

 1160 12/61 1162 1/18 20 1022 غرب شمال

 6123 11/13 1106 1/18 228 11113 کرج,تهران،قم

 36111 11/11 26118 1/11 0813 313631 16 سال در سازمان کل
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 1311سال و بالاترتحت پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درسال  18اختلالا ت وزن در جمعیت   فراوانی نسبی و مطلق -32جدول شماره

 منطقه بهداشتی و درمانی
 اختلال چاقی اختلال اضافه وزن اختلال لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3321 11/38 3111 1/12 122 11288 آبادان

 381 1/23 111 1/11 1 11312 آغاجاری

 13231 01/01 11166 1/61 331 11080  اهواز

 1011 01/06 0311 1/60 133 8111  مرکزی

 1122 31/31 0110 1/31 30 8663 خارک و بوشهر

 1123 00/11 6321 1/26 211 08160 اصفهان

 0211 10/10 2361 1/13 313 33818 هرمزگان و فارس

 1836 12/11 1113 1/81 111 13116 گچساران

 218 13/11 131 1/88 21 1363 کشور غرب

 1110 01/13 1011 1/81 38 2261 شمال

 0111 11/12 3321 1/01 011 16101 شرق شمال

 281 31/32 113 1/11 16 0011 مسجدسلیمان

 0681 11/60 3021 1/11 116 16111 ماهشهر

 1131 11/81 1188 1/21 31 6621 غرب شمال

 8211 01/61 11111 1/10 113 11111 کرج,تهران،قم

 21211 11/21 11301 1/86 0210 081161 16 سال در سازمان کل

 

 

 

 1311الی  1311 –پوشش سلامت خانواده بهداشت ودرمان صنعت نفت سال و بالاترتحت  18 مقایسه درصد شیوع اختلالات وزن در جمعیت -  31جدول شماره

کل سازمان 

 سالدر 

تعدادجمعیت 

واجد شرایط 

 ارزیابی

 شیوع  اختلال چاقی شیوع  اختلال اضافه وزن شیوع اختلال  لاغری

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/1 03161 13/1 31331 1/1 0118 082131 7969 سال

 1/2 06002 11/1 33001 1/8 0011 011188 7969 سال

 13/01 22308 13/12 21112 1/8 0661 332108 7969 سال

 13/11 21131 11/11 11111 1/30 2026 301162 7969 سال

 10/11 36111 11/11 26118 1/11 0813 313631 7969 سال

 11/10 21211 11/21 11301 1/86 0210 081161 7961 سال
 

 
 

 

 11- 12در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی پوشش پزشکی خانواده سال و بالاترتحت  18اختلال لاغری در جمعیت شیوع  درصد–16نمودار
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 1316 -1131پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال سال و بالاترتحت  18اختلال لاغری در جمعیت شیوع  درصد– 16نمودار
 

 
 

 

 11- 12پوشش پزشکی خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی سال و بالاترتحت  18اختلال اضافه وزن در جمعیت  درصد شیوع– 06نمودار

 
 

 

 

 

 1316 -  1311سالپوشش پزشکی خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت درسال و بالاترتحت  18اختلال اضافه وزن در جمعیت  شیوعدرصد – 63نمودار
 

 
 

 
 
 

 11- 12پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دردو سال متوالی سال و بالاترتحت  18اختلال چاقی در جمعیت  شیوعدرصد – 26نمودار
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 1316- 1311پوشش پزشکی خانواده در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت درسال سال و بالاترتحت  18درصد شیوع اختلال چاقی در جمعیت – 61نمودار

 
 

 

 1131الی  1311- پوشش سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت  به تفکیک نوع اختلالسال و بالاترتحت  18درصد شناسایی اختلالات وزن مقایسه  -66نمودار 

 
 

 

طبیعی از اهداف درمانی محسوب گشته و نقش مهمی در کاهش  BMIو  وزن ، کنترلمبتلا به بیماری های مزمن غیر واگیر  افراددر 

عوارض بیماری و کنترل آن دارد . لذا نظر به اهمیت این موضوع ، همزمانی اضافه وزن و چاقی در بیماران مزمن غیر واگیر به عنوان 

  یک عامل مخاطره آمیز سلامت بایستی مورد توجه قرار گیرد
 

 

 سال 18و یا چاقی در افراد بالای درصد بیماریابی اضافه وزن .3
 

سال  در  25صحت اطلاعات و نتایج اقدام مرتبط با پوشش برنامه غربالگری اختلالات وزن) اضافه وزن و چاقی ( در افراد بالای 

از جمعیت واجد شرایط با ارزیابی نتایج ثبت شده در ( LQASبرنامه مراقبت این بیماری، در مناطق از طریق نمونه گیری تصادفی ) 

 پرونده حجم نمونه منطبق با سوال زیر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه در پاسخ بدست آمده مشاهده میشود   968
 

 انجام شده است ؟ BMIسال گذشته ارزيابی کامل  قد ، وزن و دوسال در طی  ۸۱ بالایسوال : آيا برای فرد 
 

در سازمان   "سال   25 افراد بالایدر بیماریابی اختلالات اضافه وزن و چاقی درصد پوشش برنامه  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان  ٪69با ضریب اطمینان   ± 89/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪69/ 69بهداشت ودرمان    

 .قرار دارد   "%8,999  و   %96,96   "،پوشش این شاخص در فاصله 
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بیماریابی اضافه وزن و  چاقی در افراد بالای »" ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -36جدول شماره 

 11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق نوزده گانه بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال  18
  ؟ است شده انجام BMI و وزن ، قد  کامل بیارزیا گذشته سال 0 طی در سال ۸۱ بالای فرد برای آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 99.37. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7%.999 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 .باشد می " %3" با برابر  Benchmark در و  " 31 "  معادل

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 تعداد

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average 

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/1180 16801 1/1 18 11 شرق شمال 1

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/1013 6121 1/1 18 11 هرمزگان 0

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/1313 11181 1/1 11 11 البرز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1081 8331 1/1 11 11 مرکزی 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1681 1/1 11 11 غرب 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1223 10188 1/8 16 11 گچساران 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1101 111 1/8 16 11 خارک 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 1181 1/8 11 11 غرب شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1183 0210 1/8 11 11 قم 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1062 1631 1/1 13 11 بوشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1186 0216 1/6 10 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1811 12111 1/6 11 11 اهواز 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 06121 1/6 11 11 فارس 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1161 2810 1/6 11 11 شمال 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1128 01610 1/1 1 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 23182 1/2 8 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1031 31111 1/2 8 11 اصفهان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 12116 1/2 8 11 آغاجاری 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1018 1262 1/2 1 11 ماهشهر 11

 021 361  میانگین / جمع

 

1/6820 088111    

 11/01 ±   6.83  دامنه 11/01 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 10.20 66.189  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 11.019 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

 

دوره  9در "سال  25تا  5گروه سنی در  اختلالات وزن غربالگری "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 نمودارهای زیرنمایش داده شده است (درLQASونمونه گیری) های موجودبامدل ارزیابی متوالی،براساس نتایج بدست آمده ازپرونده
 11نیمه اول  سال  ،تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  سال  18درصد غربالگری اختلالات وزن در افراد بالای    -61نمودارشماره 

 
 

 11نیمه اول  سال  ،تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  سال  18درصد غربالگری اختلالات وزن در افراد بالای    -68نمودارشماره 
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 درصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه مراقبت اضافه وزن و یا چاقی:.2

اولین اقدامات برنامه های بهداشتی برای فردی است که وارد برنامه  فرد مبتلا به اختلال وزن ازتشکیل پرونده و ثبت اطلاعات درمانی 

)فرم ثبت اطلاعات بیماری های  8و  4بیماران با تعیین درصد تکمیل فرم این گروه از برای  این شاخص عملکردی.مراقبت می شود

 سوال زیرمشخص می گردد .ارزیابی  باپرونده حجم نمونه  968بررسی در  مزمن غیر واگیر(

 

 بيماری مزمن تکميل شده است  ؟ 5,   ٤فرم شماره  اضافه وزن و چاقیسوال آيا برای فرد مبتلا به 

 

/ 96در سازمان بهداشت ودرمان      "رای افراد دارای اختلال اضافه وزن و چاقی تشکیل پرونده ب "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در  ٪69با ضریب اطمینان   ± 69/6 بوده  و با توجه به دامنه      69٪

 .قرار دارد   "%96,18و   %67,69 "فاصله 

 
 

 

تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه "»، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -91جدول شماره 

 "61بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال / مراکزمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطقدرج«مراقبت اضافه وزن و یا چاقی
    ؟ است شده تتشکیل مزمن بیماری 1 و  2 شماره فرم چاقی یا و وزن افهاض به مبتلا فرد برای آیا شاخص

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7%.89. معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   (باشد می " .3" با برابر  Benchmark در و  " 39 " 

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/1 11 11 اهواز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/1 11 11 آبادان 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 11 11 البرز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/1 11 11 شرق شمال 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/1 11 11 قم 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/1 18 11 فارس 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/1 18 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/1 18 11 غرب شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1031 0162 1/1 18 11 غرب 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 11121 1/1 11 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/1 11 11 مرکزی 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3186 1/1 11 11 شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1301 2008 1/8 16 11 بوشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1061 3330 1/8 16 11 هرمزگان 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1133 202 1/8 16 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1102 1113 1/1 12 11 مسجدسلیمان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/1 13 11 آغاجاری 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1313 2180 1/6 10 11 ماهشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1808 11601 1/6 11 11 اصفهان 11

    108336 1/8113 316 361  میانگین / جمع

 11.06 ± 0/12 دامنه 11/06 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  81.309 و %13.01  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده 11.069 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
   

 تشکیل پرونده ویژه مراقبت از افراد مبتلا به اضافه وزن و یا  چاقی "شاخصمقایسه درصد پوشش  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده ها ومدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در  "وتحت پوشش سلامت خانواده 
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 11سال نیمه اول درصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه مراقبت اضافه وزن/چاقی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، -61نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11نیمه اول سال درصد  تشکیل پرونده خاص برای افراد دعوت شده به برنامه مراقبت اضافه وزن/چاقی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، -11نمودار 
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 شاخص هاي ارزیابی فرآیند برنامه مدیریت و مراقبت اضافه وزن وچاقی :ب ( 
 

 

 انطباق تکرار برنامه غربالگری اضافه وزن و چاقی در افراد سالم با استاندارد ارسالیدرصد .1
 

در برنامه مراقبت اختلال اضافه وزن و چاقی ، لازم است برنامه های غربالگری با تواتر زمانی معین برای افراد سالم تکرار گردد . این 

پرونده حجم نمونه در  968هر دو سال می باشد. نتایج این ارزیابی دردر افراد سالم  NHLB فاصله زمانی بر اساس دستورالعمل

 پاسخ به سوال زیر مشخص شده است
 

 سال است  ؟ 2(  یا)مقايسه با برنامه قبل BMIفرد سالم حداکثر فاصله زمانی ارزيابی کامل قد ، وزن و  یآيابرا:سوال 
 

  "سال با استاندارد  25درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اضافه وزن وچاقی در افراد سالم بالای "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل  ٪69با ضریب اطمینان   ±99/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪86 /97در سازمان بهداشت ودرمان    

 .قرار دارد   "%99,18و   %19,98 "سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
 

تکرار برنامه غربالگری اضافه وزن وچاقی در افراد سالم » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -38جدول شماره

 11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « سال منطبق با استاندارد  18بالای 

  ؟ است سال 0 ( قبلی برنامه با مقایسه)ا BMI و وزن ، قد  کامل ارزیابی زمانی فاصله حداکثر سالم نتیجه با شده ریغربالگ افراد برای آیا شاخص

 در Decision Rule عدد) است بوده  7 311 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  5.91.7 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Average Coverage  در و  " 39 "  معادل Benchmark  باشد می " .3" با برابر)   

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1161 3381 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1206 1818 1/1 11 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1062 1162 1/1 11 11 شمال 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1121 600 1/1 11 11 غرب شمال 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 8213 1/1 18 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1616 0611 1/1 18 11 گچساران 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1110 0618 1/1 18 11 آبادان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1282 0130 1/1 18 11 فارس 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1123 188 1/1 18 11 خارک 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1210 1818 1/1 11 11 هرمزگان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1166 133 1/1 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1661 0113 1/8 16 11 شرق شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1218 0111 1/8 16 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1310 1312 1/8 16 11 غرب 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1183 362 1/1 12 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1168 0112 1/1 13 11 اصفهان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1331 1811 1/1 11 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1212 0181 1/1 1 11 بوشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1016 1016 1/3 6 11 آغاجاری 11

    22186 1/8311 311 361  میانگین / جمع

 80/21  ± 2/36 دامنه 82/41 (Weighted Average)وزنی میانگین

 18/119 و  86.169  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 80/219 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار
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ی اختلال اضافه وزن یا چاقی با غربالگرتکرار برنامه انطباق فرآیند  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

( در LQASدوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در  " درافراد سالم استاندارد

 .نمودارهای زیر نمایش داده شده است
 

 11نیمه اول سال ن صنعت نفت ،  درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اضافه وزنی یاچاقی با استاندارد در افراد سالم  تحت پوشش  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درما -11نمودار

 
 

 
 

 

 11نیمه اول سال ن صنعت نفت ،  درصد انطباق تکرار برنامه غربالگری اضافه وزنی یاچاقی با استاندارد در افراد سالم  تحت پوشش  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درما -10نمودار 

 
 

 

 

 

 

 آزمایشگاهی استاندارد(درصدانجام مراقبت های هدفمند درفرد مبتلا به اضافه وزن وچاقی به منظورکنترل مطلوب )ارزیابی .6
 

دربرنامه کنترلی و مراقبت اختلالات اضافه وزن و چاقی، ارزیابی های استاندارد از الزامات طرح ریزی برنامه درمان است و این 

 968شاخص با ارزبابی نتایج آزمایشات مدون بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده جمعیت دارای اختلال اضافه وزن و چاقی در 

 در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده حجم نمونه 
 

شده  ارزيابی های آزمايشگاهی استاندارد جهت تکميل پرونده انجام ،اخير ارزيابی آيا برای فرد در طی يک ماه پس از  :سوال

 است ؟
 

ارزیابی های  (چاقی با استانداردبیمارمبتلابه اضافه وزن و  در درصد انجام مراقبت های هدفمند "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 ٪69با ضریب اطمینان   ± 99/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪98/ 99در سازمان بهداشت ودرمان      "(  آزمایشگاهی استاندارد

 .قرار دارد   "%91,89و   %88  "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
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 انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند )ارزیابی»، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -31جدول شماره 

 "11ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول سال تحت پوشش سلامت خانواده، به تفکیک مناطق / مراکز بهداشت «های آزمایشگاهی استاندارد( در بیمار مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

 ؟ است شده انجام پرونده تکمیل جهت استاندارد آزمایشگاهی های ارزیابی بار یک اخیر تشخیص از پس ماه یک طی در چاقی یا و وزن اضافه به مبتلا فرد برای آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 311 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7..589 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 )باشد می " .3" با برابر  Benchmark در و  " 39 "  معادل

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/1 11 11 اهواز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/1 11 11 فارس 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 11 11 البرز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/1 11 11 مرکزی 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/1 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/1 18 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1808 11601 1/1 11 11 اصفهان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1061 3330 1/1 11 11 هرمزگان 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3186 1/1 11 11 شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/1 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/8 11 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1301 2008 1/8 11 11 بوشهر 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1011 11121 1/1 12 11 تهران 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1286 6031 1/1 12 11 گچساران 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1313 2180 1/1 12 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1031 0162 1/1 12 11 غرب 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1102 1113 1/1 13 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1133 202 1/1 13 11 خارک 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/0 2 11 آغاجاری 11

    108336 1/8111 016 361  میانگین / جمع

 86.13  ± 3.11 دامنه 86/13 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  80.189 و  11/189  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده 86.139 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

دوره 1در "ارزیابی های ازمایشگاهی استاندارد مطابق دستورالعمل  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، پیشرفت در پوشش برنامه:گزارش 

  (LQASمتوالی ، براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)

 11نیمه اول سال ازمایشگاهی (در بیمار مبتلا به اختلال  وزن تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،درصد استاندارد کردن فرآیندشاخص)ارزیابی  های  -13نمودار 

 
 11نیمه اول سال درمان صنعت نفت، درصد استاندارد کردن فرآیندشاخص)ارزیابی  های ازمایشگاهی (در بیمار مبتلا به اختلال  وزن تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و -12نمودار 
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 درصدانجام مراقبت هدفمند درفرد مبتلا به اضافه وزن وچاقی به منظورکنترل مطلوب )ارزیابی ریسک مرتبط با اضافه وزن وچاقی(.1
 

از دیگر استاندارد های برنامه های مراقبت فرد دارای اختلال اضافه وزن و چاقی دربرنامه کنترلی و مراقبت بیمار ، ارزیابی تمامی 

ریسک فاکتور ها است که برای طرح ریزی برنامه درمان برای فرد مبتلا جزو الزامات برنامه مراقبتی است و این شاخص با ارزبابی 

 در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده حجم نمونه  968رونده جمعیت مبتلا در نتایج ثبت شده در پ
 

انجام  مرتبط با اضافه وزن و چاقی هایبرای فرد ارزيابی ريسک فاکتور، آيا برای فرد در طی يک ماه پس از تشخيص  :سوال

 شده است؟
 

بیمارمبتلا به اضافه وزن و چاقی مطابق با استاندارد ) درصد انجام مراقبت های هدفمنددر در  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 ٪69با ضریب اطمینان   ± 19/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪89/ 79در سازمان بهداشت ودرمان      " (هاارزیابی ریسک فاکتور

 قرار دارد   "%91,89و   %89,18"می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
 

 

 ج

انطباق با استاندارد انجام مراقبت هدفمند ، ارزیابی ریسک » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -21جدول شماره 

 "11،مراکز بهداشت ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول سال تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق « مرتبط با اضافه وزن وچاقی درفرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی

   ؟ است شده انجام وچاقی وزن اضافه با مرتبط های ریسک  بارارزیابی یک حداقل فرد برای اخیر تشخیص از پس ماه یک طی آیا شاخص

 Decision Rule عدد) است بوده  7 89.3. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  89187% معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 )باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  " .3 "  معادل  Average Coverage در

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/1 11 11 اهواز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 11 11 البرز 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/1 11 11 مرکزی 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/1 18 11 فارس 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/1 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/1 18 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1808 11601 1/1 11 11 اصفهان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1061 3330 1/1 11 11 هرمزگان 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3186 1/1 11 11 شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/1 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/8 16 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1301 2008 1/8 16 11 بوشهر 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/1 12 11 گچساران 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1313 2180 1/1 12 11 ماهشهر 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1031 0162 1/1 12 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1102 1113 1/1 13 11 مسجدسلیمان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 11121 1/1 11 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1133 202 1/1 11 11 خارک 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/0 3 11 آغاجاری 11

    108336 1/8116 081 361  میانگین / جمع

 82.11  ± 3.13  دامنه 82/11 (Weighted Average)وزنی میانگین

 و   "81/839  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "82.119  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار81/319   "
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دوره متوالی ، براساس نتایج بدست  1در  "مرتبط های ارزیابی ریسک  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، پیشرفت در پوشش برنامه:گزارش 

 .( در نمودار های زیر نمایش داده شده استLQASآمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)

 

)ارزیابی ریسک های مرتبط( در بیمار مبتلا به اضافه وزن یا چاق تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص  -11نمودار 

 11نیمه اول سال درمان صنعت نفت ،

 
 
 

مناطق ،مراکز بهداشت و  درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص )ارزیابی ریسک های مرتبط( در بیمار مبتلا به اضافه وزن یا چاق تحت پوشش به تفکیک -16نمودار 

 11نیمه اول سال درمان صنعت نفت ،

 
 

 
 

 

 درصد انجام مراقبت های هدفمند در فرد دارای اضافه وزن یا چاقی به به منظورکنترل مطلوب  )انجام معاینات بالینی استاندارد(.8
 

انجام معاینات بالینی استاندارد از دیگر الزامات طرح ریزی برنامه های مراقبت فرد دارای اختلال اضافه وزن و چاقی دربرنامه کنترلی 

در پاسخ به  پرونده حجم نمونه 968و مراقبت فرد است و این شاخص با ارزبابی نتایج معاینات ثبت شده در پرونده جمعیت مبتلا در 

 گردید سوال زیر تعیین
 

 معاينات بالينی استاندارد جهت تکميل پرونده انجام شده است ؟ ،آيا برای فرد در طی يک ماه پس از تشخيص اخير  :سوال
 

انجام  (درصد انجام مراقبت های هدفمند درفرد دارای اضافه وزن یا چاق مطابق با استاندارد "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 ٪69با ضریب اطمینان   ± 99/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪61/ 99در سازمان بهداشت ودرمان      "(  معاینات بالینی استاندارد

 قرار دارد   "% 89,19و   % 66,89 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
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انطباق با استاندارد انجام مراقبت  هدفمند، انجام »وحداقل تحقق شاخص حداکثر،میانگین پوشش،میانگین وزنی، Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -21جدول شماره 

 11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت ودرمان صنعت نفت،نیمه اول سال « معاینات بالینی استاندارد درفرد دارای اضافه وزن یا چاقی 
 ؟ است شده انجام پرونده تکمیل جهت استاندارد بالینی معاینات بارانجام یک اخیر تشخیص از پس ماه یک طی فرددر برای آآیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 9.5%. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  519317 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 )باشد می " 35" با برابر  Benchmark در و  " 31 "  معادل

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmarkاز بالاتر میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/1 11 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/1 18 11 شرق شمال 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/1 18 11 غرب شمال 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/1 11 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/1 11 11 آبادان 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1061 3330 1/1 11 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/1 11 11 قم 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1808 11601 1/8 16 11 اصفهان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/8 16 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/8 16 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1301 2008 1/8 11 11 بوشهر 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3186 1/8 11 11 شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1313 2180 1/1 12 11 ماهشهر 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1031 0162 1/1 12 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1102 1113 1/1 13 11 مسجدسلیمان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1133 202 1/1 11 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 11121 1/2 1 11 تهران 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/0 3 11 آغاجاری 11

    108336 1/1182 081 361  میانگین / جمع

 11/12  ±  1.11 دامنه 11/12 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 13.129   "و   "82.11 % فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "11/129   "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

دوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده  1در  "  استانداردانجام معاینات بالینی  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 (LQASازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 11نیمه اول سال صنعت نفت ،درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص )معاینات بالینی استاندارد( در بیمار دارای اضافه وزن،چاق به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان  -11نمودار 

 
 

 11نیمه اول سال صنعت نفت ،درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص )معاینات بالینی استاندارد( در بیمار دارای اضافه وزن،چاق به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان  -18نمودار 
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 بار ویزیت برای برنامه مراقبت( 2عوارض زودرس و دیررس )درصد  انجام مراقبت های هدفمند درفرد دارای اضافه وزن یا چاقی منظورکاهش .1
 

تداوم در دریافت مراقبت از شاخص های موثر برکنترل و کاهش عوارض اختلالات اضافه وزن و چاقی است واین عامل درطرح 

ات ثبت شده در پرونده بار مراقبت در سال ، بر اساس اطلاع 4ریزی برنامه کنترلی و مراقبت فرد مبتلا با بررسی دریافت حداقل 

 در پاسخ به سوال زیر تعیین گردیدپرونده حجم نمونه  968جمعیت دارای اختلال اضافه وزن و چاقی  ، در 
 

 داشته است ؟ وزن و تغذيه بار ويزيت برای کنترل ٤آيا فرد حداقل درطی يک سال اخير  :سوال
 

بار  4هدفمنددر فرد دارای اضافه وزن یا چاق مطابق با استاندارد) )درصد انجام مراقبت های  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان  ٪69با ضریب اطمینان   ± 98/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪79/ 99در سازمان بهداشت ودرمان      " ویزیت کنترلی(

 .قرار دارد   "%98,99 و   %76,98 "گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله 
 

 

 (، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -20جدول شماره 

 11سال بار ویزیت ( در درفرد دارای اضافه وزن یا چاقی تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول  2

  ؟ است داشته  تغذیه و وزن کنترل برای ویزیت بار 2  اخیر سال یک درطی حداقل فرد آیا شاخص

 Decision Rule عدد) است بوده  7 89.9. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  9.9997 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  " 8"  معادل  Average Coverage در

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 p  فراونی مثبت تعداد

  

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1808 11601 1/8 16 11 اصفهان 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/8 16 11 البرز 0

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/6 11 11 فارس 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1031 0162 1/6 11 11 غرب 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1102 1113 1/6 11 11 مسجدسلیمان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/1 11 11 قم 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/1 1 11 آبادان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/2 8 11 اهواز 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/2 8 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3186 1/2 8 11 شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/2 1 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/3 6 11 غرب شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1301 2008 1/3 1 11 بوشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1061 3330 1/3 1 11 هرمزگان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 11121 1/1 0 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1313 2180 1/1 0 11 ماهشهر 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1021 3011 1/1 0 11 مرکزی 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/1 1 11 آغاجاری 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1133 202 1/1 1 11 خارک 11

    108336 1/3803 138 361  میانگین / جمع

 21/33 ±  6/81 دامنه 21/33 (Weighted Average)وزنی میانگین

 و   "28/119  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده 21.339  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار32.289   "
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دوره متوالی ، براساس نتایج بدست آمده  1در  "  مراقبت در سال  4 "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 .(در نمودارهای زیر نمایش داده شده است LQASازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 

 

 11نیمه اول سال مراقبت در سال( در بیمار دارای اضافه وزن،چاق تحت پوشش به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ، 2استاندارد کردن فرآیند،شاخص )درصد  -11نمودار 

 
 
 

 11نیمه اول سال ک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت ،مراقبت در سال( در بیمار دارای اضافه وزن،چاق تحت پوشش به تفکی 2درصد استاندارد کردن فرآیند،شاخص ) -81نمودار 

 
 

 
 

 

 درصد انجام مراقبت هدفمند درفرد دارای اضافه وزن یا چاقی به منظورکاهش عوارض زودرس و دیررس )ارجاع به کلینیک تغذیه(.11
 

اولین اقدام برای کنترل اختلال اضافه وزن یا چاقی، تغییر در سبک زندگی ورعایت الگوی تغذیه سالم است که یکی از شاخص های 

موثر برکنترل و کاهش عوارض بیماری است این عامل درطرح ریزی برنامه کنترلی و مراقبت بیمار مبتلا ، با بررسی ارجاع منظم فرد 

در پاسخ به سوال زیر تعیین پرونده حجم نمونه  968اس اطلاعات ثبت شده در پرونده جمعیت مبتلا و در به کلینیک تغذیه ، بر اس

 گردید
 

 حداقل در طی يک سال اخير به کلينيک تغذيه ارجاع شده است ؟مبتلا وال : آيا فرد س
 

 )اضافه وزن یا چاق مطابق با استاندارددارای مبتلا به درصد انجام مراقبت های هدفمند در بیمار "متوسط پوشش شاخص ::نتيجه

می توان  ٪29با ضریب اطمینان   ± 99/1و با توجه به دامنه   ٪99/91  در سازمان بهداشت ودرمان "ارجاع به کلینیک تغذیه(

 .قرار دارد " % 99/99و   %99/99 "پوشش این شاخص در فاصله   سازمان گفت که در کل
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، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" انطباق با استاندارد انجام مراقبت های هدفمند) ارجاع به  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -23جدول شماره

 11اول سال کلینیک تغذیه( در فرد دارای اضافه وزن یا چاق تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت ودرمان ،  نیمه 

 ؟ است شده ارجاع تغذیه کلینیک به نوبت یک فردحداقل اخیر سال یک طی در آیآیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 8995. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  7.%889 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 39" با برابر  Benchmark در و  " 5 "  معادل

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/8 16 11 فارس 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/8 16 11 شرق شمال 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/8 16 11 مرکزی 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/8 16 11 قم 1

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/8 11 11 گچساران 6

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1301 2008 1/8 11 11 بوشهر 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1061 3330 1/1 12 11 هرمزگان 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/1 13 11 آبادان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1102 1113 1/1 13 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1031 0162 1/6 10 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/1 11 11 اهواز 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1133 202 1/1 11 11 خارک 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1018 0813 1/1 1 11 غرب شمال 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1011 11121 1/2 8 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1313 2180 1/2 1 11 ماهشهر 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1021 3186 1/2 1 11 شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1808 11601 1/0 3 11 اصفهان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/1 0 11 آغاجاری 11

    108336 1/6100 001 361  میانگین / جمع

 11/31 ±   1/11 دامنه 11/31 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 11/319   "و  62/219 فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "11/319  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 
 

دوره متوالی ، براساس نتایج  1در  " ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( LQASبدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)

 

 11اول سال  مان صنعت نفت ،نیمهاستاندارد کردن فرآیند ها با شاخص )ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه(در فرد دارای اضافه وزن ،چاق به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و در -81نمودار 

 
 

 11اول سال  مان صنعت نفت ،نیمهاستاندارد کردن فرآیند ها با شاخص )ارجاع سالیانه به کلینیک تغذیه(در فرد دارای اضافه وزن ،چاق به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و در -80نمودار 
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 شاخص هاي ارزیابی برونداد برنامه مدیریت و مراقبت اختلالات وزن : پ (

 

 در برنامه مراقبت اضافه وزن و چاقی هدف از اجرای برنامه رسیدن به نتایج بروندادی زیر است 

 رسیده اند  BMI   ≥ 18که پس از یک سال ارزیابی  به   BMI  >90افزایش درصد افراد با    .2

 رسیده اند BMI  >90داشته و پس از یک سال به  ارزیابی به  BMI   ≥ 18کاهش  درصد افرادی که   .1

نمره و  " 1"  زانیفرد چاق به م  BMIشاخص در راستای این اهداف ، هدف سوم که بر مبنای تجمیع موارد فوق باعنوان کاهش 

 .ره تعریف گردید که در ارزیابی زیر نتایج بررسی آن گزارش می گرددنم "2" زانیاضافه وزن به م یفرد دارا BMIشاخص 

 

 
 

فرد دارای  BMI" نمره و شاخص  0فرد چاق به میزان  "  BMI)کاهش  شاخص درمانی بیمار دارای اختلال وزندرصد رسیدن به هدف .11

 "(1اضافه وزن به میزان "
باتوجه با اینکه اضافه ورن و چاقی بعنوان عامل خطر مشترک و قابل اجتناب در تمامی بیماری های مزمن غیر واگیر و موارد دیگری 

ر این کتابچه از آن یاد نشد ، شناخته می شود لذا کاهش و کنترل وزن اهمیت بسزایی در برنانه های نظام مراقبت مانند سرطان ها که د

پرونده حجم نمونه با پاسخ به  968دارد و این شاخص با بررسی نتایج قبت شده در پرونده های افراد دارای اضافه وزن و چاقی در

 سوال زیر مشخص می گردد 

 

" 8" زانياضافه وزن به م یفرد دارا BMI" نمره و شاخص  2"  زانيفرد چاق به م  BMIشاخص ريسال اخ کي یادرطيآ وال :س

 نمره کاهش داشته است ؟ 

 

 زانیفرد چاق به م  BMIشاخصدستیابی به هدف درمانی فرد مبتلا به اضافه وزن،چاق)کاهش درصد ":متوسط پوشش شاخصنتيجه

 97/9و با توجه به دامنه  ٪88/16  در سازمان بهداشت ودرمان(نمره"2"زانیاضافه وزن به م یفرد دارا BMIنمره و شاخص  " 1"

 .قرار دارد " % 19/67و   %99/99 "سازمان پوشش این شاخص در فاصله می توان گفت که درکل ٪29با ضریب اطمینان  ±
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، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" دستیابی به هدف درمانی در فرد دارای اضافه  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  - 22جدول شماره

 11وزن یا چاق تحت پوشش سلامت خانواده" به تفکیک مناطق نوزده گانه بهداشت ودرمان صنعت نفت،  نیمه اول سال 

  ؟ است داشته کاهش نمره "1" میزان به وزن اضافه دارای فرد BMI شاخص و نمره " 0"  میزان به چاق فرد  BMIشاخص اخیر سال یک آیادرطی شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  7 .895% معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  17%9%. معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می ".3" با برابر  Benchmark در و  " 1 "  معادل

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark از بالاتر میانگین از بالاتر 1/1061 3330 1/1 13 11 هرمزگان 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1288 6068 1/6 10 11 شرق شمال 0

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1861 11121 1/1 11 11 آبادان 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1102 1113 1/1 11 11 مسجدسلیمان 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1136 6812 1/1 1 11 البرز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1031 0162 1/1 1 11 غرب 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1301 2008 1/2 1 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1286 6031 1/3 6 11 گچساران 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1021 3011 1/3 1 11 مرکزی 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/0121 30611 1/0 2 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1121 6111 1/0 2 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1110 1/0 2 11 قم 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 11121 1/0 3 11 تهران 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1808 11601 1/0 3 11 اصفهان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1313 2180 1/1 0 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1018 0813 1/1 0 11 غرب شمال 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 2113 1/1 1 11 آغاجاری 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1021 3186 1/1 1 11 شمال 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1133 202 1/1 1 11 خارک 11

    108336 1/0881 112 361  میانگین / جمع
 01.88 ±   6/11  دامنه 01/88 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار 01/139   "و   "32/139 فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 9 11اطمینان ضریب با و  بوده  "03.119  "مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

کاهش  براساس معیار یاد شدهمبتلا به اضافه وزن یا چاقی درصد دستیابی به اهداف درمانی در بیمار  "شاخصمقایسه  گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

دوره متوالی،براساس نتایج بدست   1در " نمره"8"زانیاضافه وزن به م یفرد دارا BMIنمره و شاخص  " 9" زانیفرد چاق به م  BMIشاخص

LQASآمده ازپرونده های مراکزبا مدل ارزیابی و نمونه گیری)



تحت پوشش  افراد تجت کنترل و(  در فرد دارای اضافه وزن  BMIشاخصنمره کاهش  6فرد چاق و   BMIشاخصیک نمره کاهش دستیابی به اهداف درمانی) "درصد تحقق شاخص  -89مودار ن

 16نیمه اول سال مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت ،، مراکزبه تفکیک "سلامت خانواده  

 
 

فرد دارای اضافه وزن(  در افراد تجت کنترل و تحت پوشش   BMIنمره کاهش شاخص 0فرد چاق و   BMIدرصد تحقق شاخص " دستیابی به اهداف درمانی)یک نمره کاهش شاخص -82نمودار 

 11نیمه اول سال سلامت خانواده  "به تفکیک ، مراکزمناطق بهداشت و درمان صنعت نفت ،
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دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه تحت پوشش پزشکی خانواده صنعت نفت شیوع ابتلا به هریک از بیماری های مزمن غیر واگیردر افراد درصد مقایسه  -21جدول شماره 

 1316بدون توجه به تاریخ گزارش و به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی و نوع بیماری در سال 

 منطقه بهداشتی 

 و درمانی

 به درصد اختلال لیپید شیوع به درصد هیپرتانسیون  شیوع به درصد شیوع دیابت

 کلدر 

 امعهج

 در افراد

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 کلدر 

 امعهج

 در افراد

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 کلدر 

 امعهج

 در افراد

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 10/21 61/10 38/00 21/88 32/11 01/22 02/11 18/11 11/36 آبادان

 30/11 01/11 11/11 31/16 01/11 1/16 02/01 18/02 6/82 آغاجاری

 23/11 30/81 00/86 33/30 01/82 11/11 01/08 12/31 11/61  اهواز

 01/62 01/11 8/11 06/02 11/31 11/80 13/81 1/22 2/11  مرکزی

 13/11 21/28 01/38 11/18 6/11 3/18 1/81 3/30 1/81 خارک و بوشهر

 06/80 31/13 18/12 31/21 08/26 11/11 03/16 16/10 8/82 اصفهان

 10/11 21/11 02/03 36/21 02/18 13/11 18/11 10/10 1/21 هرمزگان و فارس

 08/11 03/11 10/16 31/12 01/82 10/11 11/31 1/23 1/81 گچساران

 01/22 01/18 13/31 03/21 13/31 1/16 12/11 1/11 1/22 کشور غرب

 61/38 11/11 31/31 31/11 18/33 12/31 11/16 13/63 11/01 شمال

 20/11 36/32 11/12 33/11 01/18 11/02 01/13 12/21 1/31 شرق شمال

 28/61 30/11 01/01 31/16 00/86 11/61 00/11 1/11 8/11 مسجدسلیمان

 28/12 20/12 00/31 01/83 01/62 10/18 11/36 13/68 1/11 ماهشهر

 11/00 62/11 08/11 21/11 08/60 13/11 01/11 11/32 6/13 غرب شمال

 11/12 23/11 02/11 31/62 06/81 11/61 11/61 12/11 8/18 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 16 سال
8/11 13/12 01/01 13/11 03/38 31/31 00/31 31/38 21/18 

 

 

 

خانواده صنعت نفت شیوع ابتلا به هریک از بیماری های مزمن غیر واگیردر افراد دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه تحت پوشش پزشکی درصد مقایسه  -26جدول شماره 

 1311بدون توجه به تاریخ گزارش و به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی و نوع بیماری در سال 

 منطقه بهداشتی 

 و درمانی

 به درصد اختلال لیپید شیوع به درصد هیپرتانسیون  شیوع به درصد شیوع دیابت

 کلدر 

 امعهج

 در افراد

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 کلدر 

 امعهج

 افراد در

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 کلدر 

 امعهج

 در افراد

 اضافه وزن

 در افراد

 چاق

 12/06 61/10 22/11 28/60 36/31 02/16 11/11 31/11 13/08 آبادان

 31/10 06/11 8/11 32/11 01/61 6/11 31/21 03/11 2/18 آغاجاری

 21/11 31/13 00/12 33/11 01/60 16/31 30/11 11/11 11/16  اهواز

 31/62 01/63 16/11 01/80 11/21 10/11 18/01 11/16 1/81  مرکزی

 11/36 21/11 00/81 11/13 6/63 3/12 1/31 2/08 1/16 خارک و بوشهر

 12/80 36/16 02/11 21/81 08/11 11/31 23/00 02/66 11/21 اصفهان

 11/11 21/13 01/08 36/12 03/10 13/61 06/11 11/12 1/21 هرمزگان و فارس

 30/11 03/11 12/30 30/10 01/16 13/10 03/16 11/01 6/01 گچساران

 31/01 01/10 13/13 03/11 13/80 1/21 11/12 1/21 1/81 کشور غرب

 11/16 11/18 31/81 31/16 18/11 11/81 33/11 18/61 11/68 شمال

 26/10 21/81 01/61 32/11 00/21 10/61 32/13 01/11 8/20 شرق شمال

 21/83 30/11 11/63 31/61 00/36 12/12 38/68 13/66 8/21 مسجدسلیمان

 11/21 22/11 06/68 30/63 00/81 12/10 01/08 11/22 1/11 ماهشهر

 81/16 66/18 30/11 21/31 31/16 11/11 30/60 13/83 2/12 غرب شمال

 60/03 11/61 32/18 38/00 01/01 11/01 31/31 00/16 1/01 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 11 سال
1 18/61 33/12 11/36 03/11 36/11 06/11 20/13 11/18 
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 1311الی  1311-مفایسه درصدشیوع ابتلا به هریک از بیماری های مزمن غیر واگیردر افراد دارای اضافه وزن ، چاق و جمعیت تحت پوشش پزشکی خانواده  -21جدول شماره 

کل 

سازمان در 

 سال

 به درصد اختلال لیپید شیوع شیوع  هیپرتانسیون به درصد به درصد شیوع دیابت

 در افراد در افراد در کل در افراد در افراد در کل در افراد در افراد در کل

 چاق اضافه وزن جامعه چاق اضافه وزن جامعه چاق اضافه وزن جامعه

16سال   1 18/61 33/12 11/36 03/11 36/11 06/11 20/13 11/18 

 18/21 31/38 00/31 31/31 03/38 11/13 01/01 13/12 11/8 69سال 

 16/21 31/21 01/12 26/32 00/60 11/13 16/11 13/16 68/1 69سال 

 81/26 21/66 01/01 31/33 00/10 01/13 83/18 10/83 11/8 69سال 

 33/31 06/36 10/31 33/33 01/21 11/18 18/30 10/12 6/3 69سال 

 01/6 06/01 11/1 01/12 11/61 1/3 11/11 11/66 2/0 69سال 
 

 

 

 

 

شیوع ابتلا به بیماری دیابت در  افراد دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه تحت پوشش پزشکی خانواده صنعت نفت بدون توجه به تاریخ درصد مقایسه - 81نمودار 

 1316-1311به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در سال  -گزارش

 
 

 

شیوع ابتلا به بیماری فشارخون بالا در  افراد دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه تحت پوشش پزشکی خانواده صنعت نفت بدون توجه به درصد مقایسه - 86نمودار 

 1316-1311به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در سال  -تاریخ گزارش
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اختلال لیپید در  افراد دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه تحت پوشش پزشکی خانواده صنعت نفت بدون توجه به تاریخ شیوع ابتلا به درصد مقایسه -81نمودار 

 1316 - 1311به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در سال  -گزارش

 
 

 1311الی  1311-تحت پوشش پزشکی خانواده نفت مفایسه درصدشیوع ابتلا به دیابت در افراد دارای اضافه وزن ، چاق و جمعیت -88نمودارشماره 

 
 

 1311الی  1311-مفایسه درصدشیوع ابتلا به فشارخون بالا در افراد دارای اضافه وزن ، چاق و جمعیت تحت پوشش پزشکی خانواده نفت -81نمودارشماره 
 

 
 

 1311الی  1311-اضافه وزن ، چاق و جمعیت تحت پوشش پزشکی خانواده نفتمفایسه درصدشیوع ابتلا به اختلال لیپید در افراد دارای  -11نمودارشماره 
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در  افراد دارای اضافه وزن  ، چاق و  کل جامعه  Fatty Liverشیوع و درصد   )بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی (IHDشیوع ابتلا به درصد مقایسه -28جدول شماره 

 1316-1311به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی  در سال  -تحت پوشش پزشکی خانواده صنعت نفت بدون توجه به تاریخ گزارش
 

 منطقه بهداشتی 

 و درمانی

 در افراد مبتلا   IHD وعیش

 7969در سال  یبه اضافه وزن و چاق

 در افراد مبتلا به   IHD وعیش

 7961در سال  یاضافه وزن و چاق
 Fatty Liver وعیش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/11 11 1/18 1066 2/21 1131 آبادان

 1/11 13 1/11 136 1/21 021 آغاجاری

 1/31 021 1/16 3210 0/11 0113  اهواز

 1/11 111 0/21 016 1/11 011  مرکزی

 1/30 181 1/21 61 1/21 61 خارک و بوشهر

 1/18 1831 6/28 0106 1/01 0112 اصفهان

 1/61 082 0/61 1118 0/18 1121 هرمزگان و فارس

 1/10 3 3/38 136 0/08 311 گچساران

 1/16 2 1/31 01 1/11 13 کشور غرب

 0/11 118 2/68 012 3/11 182 شمال

 0/86 601 0/31 111 1/16 323 شرق شمال

 1/18 6 3/11 111 3/61 100 مسجدسلیمان

 1/81 111 3/10 811 0/12 116 ماهشهر

 2/32 361 1/11 161 1/61 121 غرب شمال

 1/16 1012 2/11 3186 3/68 0386 کرج,تهران،قم

 1/11 1021 2/13 12113 3/11 11213 سازمان کل

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 72 

  عوامل مخاطره آمیز سلامت   :عوامل مخاطره آمیز سلامت   :معاینات دوره ای ، مراقبت و پیشگیری از معاینات دوره ای ، مراقبت و پیشگیری از     --33فصل فصل 
 

عامل خطر اصلی  8؛ عوامل تغذیه ای ، فعالیت فیریکی ناکافی و مصرف دخانیات جزو  در ایران 1020سال  عوامل خطر در در ارزیابی

داد کـه  نشان  1020عات بار بیماری ها  در سال مطالشدند. همانطور که بیان گردید ، گزارش می باشند،  DALY که دارای  بیشترین 

بیماری ایسکمیک قلبی و عروق و اختلال افسردگی ماژور جزو چهار بیماری دارای بیشترین بار می باشند .حقابقی در مورد این عوامل 

 خطر بشرح زیر می تواند بر اهمیت موضوع بیافزاید

 )دوم دست دود معرض در گرفتن قرار اثرات از ناشی موارد جمله از( میشود محسوب سال هر در مرگ میلیون 6 حدود عامل تنباکو -

 .یابد افزایش 1090 سال در مرگ میلیون 5 به میزان این میشود پیش بینی و

 داد . نسبت ناکافی بدنی فعالیت به میتوان را سالانه مرگ میلیون 961 حدود -

 .میشوند محسوب غیرواگیر بیماریهای جزب مشروبات مضر نوشیدن از ناشی سالانه مرگ میلیون 969 از نیمی از بیش -

 شـده داده نسبت حد از بیش سدیم/نمک مصرف به عروقی ،قلبی عوامل از ناشی سالانه مرگ ومیر میلیون 267 ،تعداد 1020 سال در -

 .  است

 عوامـل این .هستند پیشگیری قابل اصلی، خطر عوامل از اجتناب و زندگی سبک تغییر با سرطان از ناشی های مرگ %  90 از بیش -

 مصـرف،  بـدنی فعالیت عدم،  سبزیجات و میوه کم مصرف و ناسالم غذایی رژیم،  چاقی وزن اضافه، سیگار مصرف :از عبارتند خطر

 داخـل دودهایهاوشهر هوای آلودگی،  یونیزان غیر و یونیزان های اشعه با مواجهه،  HBV   عفونت،  HPV مقاربتی عفونت،  الکل

 .جامد سوختهای ناقص احتراق از ناشی منزل

 محسوب می شود. سرطان برای خطر عامل مهمترین دخانیات استعمال -

 سـه ، 1008 سـال در و هسـتند مبتلـا COPD به انسان میلیون 64 حاضر درحال بهداشت، جهانی سازمان برآوردهای آخرین بنابر -

 پـیش بهداشـت جهـانی سـازمان .میشود شامل را سال آن مرگهای تمامی %8 مجموع، در که اند باخته جان COPD اثر در نفر میلیون

 جمـع نیـز یافته توسعه کشورهای در حتی حال، هر در .شود تبدیل مرگ اصلی علت سومین به 1090 سال تا COPD که میکند بینی

 مـزمن بیماریهـای خطر اصلی عواملاز سمت دیگر .است قیمت گران و دشوار COPD مورد در دقیق اپیدمیولوژیک های داده آوری

،  )گرمـا و آشپزی برای استفاده مورد زیستی سوختهای از استفاده همانند( منزل داخل هوای آلودگی،  سیگار مصرف :از عبارتند ریوی

 . )دود محرک، مواد بخار،( شغلی شیمیایی مواد و گردوغبار،  محیط هوای آلودگی
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 قابلل مشترک خطر عوامل کاهشرویکرد توصیه شده توسط نظام های سلامت برای کاهش بار بیماری و هزینه ها بر روش کم هزینه 

با توجه به موارد بیان شده  . )الکل مصرف سو و بدنی، فعالیت عدم ناسالم، غذایی رژیم دخانیات، مصرف عمده طور به (میباشد تغییر

از سـال و ارزیـابی ایـن عوامـل  انجام معاینات دوره ای خانواده ها و اهمیت پیشگیری و کنترل عوامل مخاطره آمیز سلامت، ضرورت 

خـانواده  تمـامی اعضـایقرار گرفت . بدین صـورت کـه از نفت  سازمان بهداشت ودرمان خانواده سلامتدر دستور کار برنامه  2930

شامل معاینـه بـالینی ،  دوره ای دعوت می شود که در ساعت مقرر برای انجام معاینات حت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعتت

ضـطراب و افسـردگی،  ، ارزیابی وضعیت قلبی عروقی بر اساس پرسشـنامه رز ، وضـعیت تغذیـه ، ا دخانیات مصرف وضعیتبررسی 

و ارزیابی هـای مـورد مراجعه نموده  ا و سلامت ارگان های بدن و ... به مراکز سلامت خانوادهفعالیت فیزیکی ، ارزیابی سابقه بیماری ه

 و گزارش گردد.ج در فایل اکسل ثبت ونتای نظر انجام و یا اقدامات صورت گرفته قبلی توسط سایر گروه های سلامت  مشاهده 

سازمان جهانی بهداشت که توسط مطالعات داخلی  STEPSدراین برنامه برای ارزیابی فعالیت فیزیکی از پرسشنامه  معتبر 

ارزیابی تغذیه پرسشنامه معتبر پیشنهادی از وزارت بهداشت و درمان می  مبنای 2936اعتبارسنجی شده است بهره برداری شد .از سال 

میزان --4مصرف نمک میزان -9میوه در غذای روزمره سهم  -1میزان سهم سبزی -2عادت مهم غذایی شامل  8باشد که در مورد 

مصرف غذاهای فست فود یا نوشابه های گازدار پرسش وامتیاز میدهد. و برای ارزیابی  -8های جامد و نیمه جامد و  روغنمصرف 

 استفاده شده است. ROSEو برای ارزیابی میزان احتمال به بیماری قلبی و عروقی از پرسشنامه  GHQسلامت روان از پرسشنامه 
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  هاي پوشش برنامه معاینات دوره ای و ارزیابی عوامل خطراصلی بیماری های غیر واگیر :هاي پوشش برنامه معاینات دوره ای و ارزیابی عوامل خطراصلی بیماری های غیر واگیر :شاخص شاخص الف (الف (
  

 پوشش معاینات دوره ای : -7

 

جامعه تحت پوشش از طریق فراخوان فعال و غیر فعال) در مراجعین بـه معاینه دوره ای وارزیابی سطح سلامت برنامه  پوشش برنامه : 

شرایط صورت میگیرد . انتخاب افراد واجد شرایط برای دریافت خدمت برمبنـای حضـور افـراد در مرکز سلامت خانواده ( افراد واجد 

 هریک از گروه های زیر است:

  .ثبت نشده استم معاینه دوره ای برایشان انجا در بارهگزارشی  سلامت خانواده  : افرادی که در بانک اطلاعات 2اولویت   -

 اقدامسال از  1ز  سلامت خانواده معاینه دوره ای برای آنان انجام شده است ولی بیش اانک ب طبق اطلاعات: افرادی که  1اولویت   -

 قبلی آن می گذرد 

 ارزیابی بعدی: افرادی که خدمت را دریافت کرده وبراساس اطلاعات ثبت شده در بانک سلامت جمعیت ، زمان تکرار  9اولویت   -

 .در برخی از ارزیابی ها ناقص و یا فاقد نتیجه می باشد و یا برنامه معاینات دوره ای آنان رسیده است 

 

 

به تفکیک   111فرمول محاسبه شاخص: تعداد افرادی که خدمت معاینه دوره ای  )دستورالعمل بسته خدمت( دریافت کرده اند تقسیم بر کل جمعیت   * 

 مناطق بهداشتی و درمانی و  وضعبت اشتغال )شاغل وبازنشسته(

 

 

 11درصد پوشش معاینات دوره ای به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در دو گروه شاغلین و بازنشستگان طی سال  -21جدول شماره 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 انجام معاینه دوره ای

 بازنشسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد

 61/16 6131 12/18 6368 آبادان

 1/18 013 00/36 0111 آغاجاری

 11/62 12211 36/31 13881  اهواز

 82/82 1111 12/11 6111  مرکزی

 11/12 110 31/11 2223 خارک و بوشهر

 21/16 11111 33/11 2018 اصفهان

 01/61 1111 36/18 8311 هرمزگان و فارس

 26/01 0230 31/81 3012 گچساران

 06/31 121 01/16 112 کشور غرب

 62/36 1011 61/11 0111 شمال

 10/12 2211 31/31 1311 شرق شمال

 11/33 611 23/61 111 مسجدسلیمان

 61/10 3603 28/11 1181 ماهشهر

 11/01 1161 01/11 1181 غرب شمال

 11/32 16111 32/21 11181 کرج,تهران،قم

 28/81 11116 38/21 18118 11 سال در سازمان کل
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 16تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در دو گروه شاغلین و بازنشستگان طی سال درصد پوشش معاینات دوره ای به  -11جدول شماره 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 انجام معاینه دوره ای

 بازنشسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد

 11/10 6818 36/11 2608 آبادان

 11/30 211 33/12 2016 آغاجاری

 22/03 10613 01/82 11111  اهواز

 12/61 1133 11/18 2112  مرکزی

 11/81 122 33/86 2313 خارک و بوشهر

 1/11 1830 11/23 1601 اصفهان

 08/21 1086 08/16 6306 هرمزگان و فارس

 11/10 0162 31/00 3111 گچساران

 10/12 063 16/16 112 کشور غرب

 12/10 1183 61/00 0011 شمال

 30/22 0636 01/10 3131 شرق شمال

 38/82 261 31/20 811 مسجدسلیمان

 16/38 0181 21/12 1821 ماهشهر

 22/61 1311 00/61 1311 غرب شمال

 21/21 13161 03/01 1281 کرج,تهران،قم

 31/06 13011 31/13 62311 16 سال در سازمان کل
 

 

 سال متوالی 3مقایسه درصد پوشش برنامه معاینات دوره ای در جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک ارتباط شغلی در  - 11جدول شماره 

 سال

 انجام معاینه دوره ای

 تعداد جمعیت

 تحت پوشش 

 تعداد جمعیت و وابسته لغشا

 تحت پوشش 

 و وابسته بازنشسته

 درصد تعداد درصد تعداد

 21/11 11116 123281 10/81 18118 012211 61درسال  کل سازمان

 31/06 13011 111133 31/13 62311 011216 69درسال  کل سازمان

 30.61 11110 116121 01.18 61801 001111 69درسال  کل سازمان

 31.86 22013 138118 31.11 61101 003663 69درسال  کل سازمان

 

 
 درصد پوشش معاینات دوره ای در جمعیت شاغل و وابسته تحت پوشش سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان- 11 نمودار شماره 

 1316-1311درسال 

 
 

 

 

 
 



 76 

صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و  درصد پوشش معاینات دوره ای در جمعیت بازنشسته و وابسته تحت پوشش سلامت خانواده بهداشت و درمان -10نمودار شماره 

 1316-1311سال -درمان

 
 

 

 سال متوالی  1بازنشسته و وابسته تحت پوشش سلامت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت در  شافل و  مقایسه درصد پوشش معاینات دوره ای در جمعیت -13نمودار شماره 

 
 

 

 

 مراجعین به معاینات دوره ای:درصد پوشش ثبت سوابق درمانی در پرونده های  -7

ر اساس برنامه ابلاغی به مراکز سلامت خانواده افرادی که برای دریافت خدمت معاینه دوره ای فراخوان می گردنـد، بایسـتی ضـمن ب

ربوطـه ارزیابی کامل وضعیت سلامت آنان ، اطلاعات ثبت شده قبلی در پرونده های آنان مورد بازبینی و بروز رسانی شده و در فـرم م

فرم مورد تایید برای ثبـت سـوابق پزشـکی اسـت . لـذا تکمیـل پزشکی خانواده "   1 "ثبت گردد . براساس آخرین توافق فرم شماره

 اطلاعات سلامت در افراد معاینه دوره ای شده با انتخاب حجم نمونه و ارزیابی پرسش زیر مورد بررسی قرار گرفت :

 

 شده است؟ ليتکم 2فرم   یشده  اطلاعات سوابق پزشک یدوره ا نهيکه معا یفرد یسوال : آيابرا

 

بوده  و با    ٪89/ 19 در سازمان بهداشت ودرمان     "بروز رسانی سوابق پزشکی در پرونده  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

و   %87,86 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله  ٪69با ضریب اطمینان   ± 76/9 توجه به دامنه   

 .قرار دارد   "% 96,91
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افراد شرکت کننده « بروز رسانی سوابق درمانی»" ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -10جدول شماره

 11به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال در برنامه معاینه دوره ای 

 است؟ شده تکمیل 0 فرم  پزشکی سوابق اطلاعات  شده ای دوره معاینه که فردی آیابرای شاخص

 Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % %5895 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " .3" با برابر  Benchmark در و  " 39 "  معادل  Average Coverage در

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 تعداد

 مثبت

 p  فراونی

  

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1181 6180 1/1 11 11 فارس 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1160 6686 1/1 11 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1111 1/1 11 11 البرز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1381 2630 1/1 11 11 هرمزگان 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1338 2111 1/1 11 11 بوشهر 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1081 3221 1/1 11 11 شمال 6

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1030 0111 1/1 11 11 غرب شمال 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1108 1101 1/1 11 11 قم 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 00116 1/1 18 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 6360 1/1 18 11 شرق شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1181 1138 1/1 18 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 12110 1/1 11 11 تهران 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1118 6121 1/1 11 11 گچساران 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 1066 1/8 16 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1121 283 1/1 12 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 3260 1/1 13 11 اصفهان 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1166 11281 1/6 10 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1811 11206 1/6 10 11 ماهشهر 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1312 2683 1/0 3 11 آغاجاری 11

1/818 311 361  میانگین / جمع

1 

118120    

   11/62 ± 1.10  دامنه 11/62 (Weighted Average)وزنی میانگین

 و % 82/16  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 11/62 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد قرار  % 12.10

 

 11نیمه اول سال ،درصد بروز رسانی سوابق پزشکی)ثبت در فرم (افراد شرکت کننده در معاینه دوره ای به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -12نمودارشماره 
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 درصد پوشش ثبت نتایج معاینات ارگان در پرونده های مراجعین به معاینات دوره ای: -6
خانواده افرادی که برای دریافت خدمت معاینـه دوره ای فراخـوان مـی گردنـد، بایسـتی نتـایج ارزیـابی بر اساس برنامه ابلاغی به مراکز سلامت 

( ثبت گردد . لذا تکمیل اطلاعات سلامت در افراد معاینه دوره ای شده  9وضعیت سلامت ارگان های بدن آنان ، در پرونده های آنان)فرم شماره 

 مورد بررسی قرار گرفت : با انتخاب حجم نمونه و ارزیابی پرسش زیر
 

( در پرونده وارد  یدوره ا نهيفرم مخصوص معا اي 3بدن ) فرم  یارگان ها ناتيمعا جيشده ، نتا یدوره ا نهيکه معا یفرد یبراا سوال : آي

 شده است؟
 

بوده  و با توجه به    ٪19/ 96در سازمان بهداشت ودرمان      "ثبت نتایج معاینات ارگان های بدن در پرونده  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

قرار    "% 99,96و   %69,98 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله  ٪69با ضریب اطمینان   ± 99/9 دامنه   

 .دارد

افراد « ثبت نتایج معاینات ارگان های بدن»" ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -13جدول شماره

 11شرکت کننده در برنامه معاینه دوره ای به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال 

 است؟ شده وارد پرونده در ( ای دوره معاینه مخصوص فرم یا 3 فرم ) بدن های ارگان معاینات نتایج ، شده ای دوره معاینه که فردی آیابرای شاخص

 Average در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 53999 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Coverage  در و  " 31 "  معادل Benchmark  باشد می " .3" با برابر(   

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1181 6180 1/1 11 11 فارس 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1160 6686 1/1 11 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1111 1/1 11 11 البرز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1381 2630 1/1 11 11 هرمزگان 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1338 2111 1/1 11 11 بوشهر 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1108 1101 1/1 11 11 قم 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 00116 1/1 18 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 6360 1/1 18 11 شرق شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1030 0111 1/1 18 11 غرب شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1181 1138 1/1 18 11 غرب 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1118 6121 1/1 11 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1081 3221 1/1 11 11 شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1811 11206 1/1 12 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 1066 1/1 12 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1011 3260 1/1 13 11 اصفهان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 12110 1/6 10 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1166 11281 1/1 1 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1121 283 1/1 1 11 خارک 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1312 2683 1/0 3 11 آغاجاری 11

    112011 1/8111 011 320  میانگین / جمع

   11/11 ± 1/13  دامنه 11/11 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 61/11 و % 81/60  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 11/11 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

 

 11نیمه اول سال ، درصد ثبت نتایج معاینات ارگان های بدن در فرم ،افراد شرکت کننده در معاینه دوره ای به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت -11نمودارشماره 

 
 



 79 

 درصد ثبت نتیجه نهایی معاینات دوره ای در پرونده : -9
ثبت نتیجه نهایی معاینات دوره ای و تعیین وضعیت سلامت افراد ی که برای دریافت خدمت معاینه دوره ای مراجعه نمودنلد بله ونلوان 

ضعیت سلامت و ثبت نتایج در افراد معاینه دوره ای شده بلا نقطه پایان این خدمت ، بایستی در پرونده های افراد ثبت گردد . لذا تعیین و

 انتخاب حجم نمونه و ارزیابی پرسش زیر مورد بررسی قرار گرفت :
 

خاص( در پرونده وارد  یماريب صيتشخ ايتحت عنوان )سالم  یدوره ا نهيمعا يینها جهيشده ، نت یدوره ا نهيکه معا یفرد یسوال : يابرا

 شده است؟
 

بوده  و با    ٪91/ 71در سازمان بهداشت ودرمان      "ثبت نتیجه نهایی معاینات دوره ای  در پرونده  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 98,97و   %89,61 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله  ٪69با ضریب اطمینان   ± 96/9 توجه به دامنه   

 .قرار دارد   "%
افراد شرکت « ثبت نتیجه معاینات دوره ای»" ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -12جدول شماره

 11کننده در برنامه معاینه دوره ای به تفکیک مناطق ، مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال 
 است؟ شده وارد پرونده در (خاص بیماری تشخیص یا سالم) عنوان تحت ای دوره معاینه نهایی نتیجه ، شده ای دوره معاینه که فردی آیابرای شاخص

 Average در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % .899% معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Coverage  در و  " .3 "  معادل Benchmark  باشد می " .3" با برابر)   

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 تعداد

 مثبت

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی
average coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1111 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1081 3221 1/1 11 11 شمال 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1108 1101 1/1 11 11 قم 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 00116 1/1 18 11 اهواز 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 6360 1/1 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1030 0111 1/1 18 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1381 2630 1/1 18 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1181 1138 1/1 18 11 غرب 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1160 6686 1/1 11 11 مرکزی 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1118 6121 1/1 11 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1338 2111 1/1 11 11 بوشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 1066 1/8 16 11 مسجدسلیمان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1811 11206 1/1 13 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 3260 1/1 13 11 اصفهان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 12110 1/1 1 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1121 283 1/1 1 11 خارک 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1181 6180 1/2 8 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1166 11281 1/0 2 11 آبادان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1312 2683 1/0 3 11 آغاجاری 11

    118120 1/1160 013 361  میانگین / جمع

 61/11 ± 1/61  دامنه 61/11 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % /61/28 و % 10/81  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 61/11 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 

 

 11نیمه اول سال ، درصد ثبت نتیجه نهایی معاینات دوره ای در فرم ،افراد شرکت کننده در معاینه دوره ای به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت -16نمودارشماره 
 

 



 81 

 بیماری های غیر واگیر ؛ رژیم غذایی ناسالم : پوشش ارزیابی عوامل خطر اصلی )رفتاری (

واحد توصیه شده میوه و سبزی جات در طول روز استفاده نمـی کننـد .  8جمعیت دنیا از  % 50درمان  وزارت بهداشت وبنابر گزارش 

سال بوده که خود مسـتعد ابتلـا  70گروه سنی یاد شده، مربوط به گروه سنی بالای  9بیشترین میزان دالی بر اساس همین مطالعه در بین 

 به بیماری های غیرواگیر نیز هستند.

 

 تعریف شاخص

  111سال   *  18سال که خدمت ارزیابی تعیین  الگوی غذایی را دریافت کرده اند تقسیم بر کل جمعیت معاینه دوره ای شده بالای  18تعداد افراد بالای 

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی  ، شاغل و بازنشسته

 

61ی سال نه دوره ای به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و شاغلین و بازنشستگان طدرصد پوشش ارزیابی الگوی غذایی در افراد  دارای معای -99جدول شماره   

 

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 غربالگری الگوی غذایی در معاینات دوره ای 

 بازنشسته لغشا

تعداد معاینات  دوره 

 ای 

غربالگری الگوی  تعداد

 غذایی

تعداد معاینات  دوره  درصد

 ای 

غربالگری الگوی  تعداد

 غذایی

 درصد

 11/21 6201 6131 81/11 1111 6368 آبادان

 11/11 101 013 61/11 1013 0111 آغاجاری

 11/11 12366 12211 11/16 13162 13881  اهواز

 18/00 1811 1111 10/31 2311 6111  مرکزی

 81/13 131 110 81/00 3811 2223 خارک و بوشهر

 38/18 3111 11111 11/11 0212 2018 اصفهان

 12/12 2810 1111 68/11 1610 8311 هرمزگان و فارس

 11/11 0311 0230 10/13 3136 3012 گچساران

 11/13 211 121 81/11 181 112 کشور غرب

 86/18 1180 1011 13/21 1118 0111 شمال

 11/11 2011 2211 81/18 2061 1311 شرق شمال

 11/31 211 611 82/61 160 111 مسجدسلیمان

 11/31 3118 3603 81/11 6823 1181 ماهشهر

 1/06 80 1161 1/31 81 1181 غرب شمال

 11/61 11118 16111 82/11 1083 11181 کرج,تهران،قم
 82/11 11213 11116 81/18 63131 18118 11 سال در سازمان کل
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 16دارای معاینه دوره ای به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و شاغلین و بازنشستگان طی سال درصد پوشش ارزیابی الگوی غذایی در افراد  -16جدول شماره 

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 غربالگری الگوی غذایی در معاینات دوره ای 

 بازنشسته لغشا

تعداد معاینات  دوره 

 ای 

غربالگری الگوی  تعداد

 غذایی

تعداد معاینات  دوره  درصد

 ای 

غربالگری الگوی  تعداد

 غذایی

 درصد

 12/88 6106 6818 81/13 3131 2608 آبادان

 11/10 010 211 61/11 0111 2016 آغاجاری

 11/11 10108 10613 16/11 1116 11111  اهواز

 12/11 1601 1133 81/01 2101 2112  مرکزی

 13/61 116 122 13/80 0323 2313 خارک و بوشهر

 11/81 301 1830 33/62 128 1601 اصفهان

 11/11 2811 1086 12/11 2611 6306 هرمزگان و فارس

 13/31 0101 0162 83/31 3011 3111 گچساران

 61/68 118 063 18/11 611 112 کشور غرب

 13/81 631 1183 10/11 1186 0011 شمال

 82/06 0001 0636 13/11 0111 3131 شرق شمال

 81/32 311 261 83/13 612 811 مسجدسلیمان

 86/31 0031 0181 10/62 1611 1821 ماهشهر

 32/28 281 1311 31/30 281 1311 غرب شمال

 82/31 11221 13161 18/11 1821 1281 کرج,تهران،قم
 86/11 21808 13011 12/13 21118 62311 16 سال در سازمان کل

 

 

 

 

 

 

 سال متوالی 2گانه در  12مقایسه درصد پوشش برنامه غربالگری الگوی غذایی در جمعیت معاینه شده به تفکیک ارتباط شغلی و مناطق -11جدول شماره 

 سال
معاینه  تعداد

 دوره ای

 و وابسته لغشا
معاینه  تعداد

 دوره ای

 و وابسته بازنشسته

 درصد غربالگری تعداد درصد غربالگری تعداد

 82/11 11213 11116 81/18 63131 18118 61درسال  کل سازمان

 86/11 21808 13011 12/13 21118 62311 69درسال  کل سازمان

 83.11 21211 28110 81.08 20111 13021 69درسال  کل سازمان

 86.11 36281 20326 11.18 23882 16018 69درسال  کل سازمان
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 11 – شاغل و وابستهسال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان،  18درصد پوشش ارزیابی الگوی غذایی در افراد بالای -11نمودار شماره 

 
 

 

 

 11 – بازنشسته و وابستهدرمان، سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و  18درصد پوشش ارزیابی الگوی غذایی در افراد بالای -18نمودار شماره 

 
 

 

 سال متوالی 2مقایسه درصد پوشش غربالگری الگوی غذایی در معاینات دوره ای شاغلین و وابسته ، بازنشسته و وابسته صنعت نفت در  - 11نمودار شماره 
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 تعریف شاخص :

، مصرف نمک ،    سهم مصرف میوه و سبزی  در روز 1به تفکیک  نوع الگوی غذایی  سالم ، در معرض خطر و ناسالم ) بر مبنای   18بالای  تعداد افراد

  111 مورد ارزیابی الگوی غذایی   *  ( تقسیم بر کل جمعیتمصرف روغن های  جامد و نیمه جامد و حیوانی ،استفاده ار فست فود و یا نوشابه های گازدار 

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی، شاغل و بازنشسته
 

در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین و  1311درصد وضعیت نتایچ ارزیابی الگوی غذایی بر اساس معیار سال  -18جدول 

 11بازنشستگان طی سال 

نام منطقه 

بهداشت و 

 درمان

 سالم هیتغذ در معرض خطر ناسالم یغذا یالگو یدارا

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 

درصد

 

تعداد

 

 درصد

 درصد تعداد درصد

 81/12 1181 62/01 3661 11/82 1118 08/12 1612 3/20 001 1/61 236 آبادان

 02/81 30 31/08 220 11/12 11 21/16 611 01/16 06 16/16 011 یآغاجار

 13/00 1621 21/06 6001 31/36 1181 21/61 1133 11/20 1621 13/11 1810  اهواز

 11/36 1113 11/11 0022 06/10 111 31/12 1616 13/10 061 11/08 211  یمرکز

 63/81 83 12/31 0111 01/03 38 23/11 1686 6/10 1 0/10 80 و خارک بوشهر

 1/11 311 1/12 031 16/11 0181 10/80 1181 16/10 608 11/22 208 اصفهان

و  فارس

 هرمزگان

111 10/16 211 8/10 3301 18/33 3101 62/86 1611 01/11 1081 06/60 

 01/18 661 36/11 1116 63/11 1113 11/18 1133 8/31 116 6/80 011 گچساران

 1/31 00 3/12 02 81/16 368 81/11 611 2/88 01 11/21 11 کشور غرب

 01/11 011 33/11 130 61/10 611 23/08 683 13/13 121 03/11 363 شمال

 21/11 1101 11/11 0012 30/12 1321 01/81 1011 00/01 131 18/11 116 شرق شمال

 11/11 333 12/12 168 0/12 13 1/28 11 01/16 101 11/18 131 مانیمسجدسل

 31/11 1061 11/00 1311 18/11 0110 13/21 1103 6/01 001 1/38 111 ماهشهر

 11/10 18 18/80 82 2/88 2 1/18 1 1/11 1 1/11 1 غرب شمال

 60/61 1110 11/12 1311 01/11 3013 02/13 0016 16/31 0113 11/30 1618 .کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 11سال 
1811 10/30 1316 10/22 08111 22/18 00110 31/18 01111 23/61 01111 11/38 

 
 

( در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین  1316درصد وضعیت نتایچ ارزیابی الگوی غذایی ) بر اساس معیار سال  -11جدول 

 16و بازنشستگان طی سال 

نام منطقه 

بهداشت و 

 درمان

 سالم هیتغذ در معرض خطر ناسالم یغذا یالگو یدارا

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 

درصد

 

تعداد

 

 درصد

 درصد تعداد درصد

 13/11 6112 81/20 3012 3/88 013 10/21 211 3/11 111 6/10 021 آبادان

 03/16 63 31/13 812 31/11 81 01/86 611 22/81 100 21/11 1201 یآغاجار

 11/01 1230 16/21 1260 10/16 1111 11/16 181 10/61 1181 13/26 1313  اهواز

 61/13 186 11/31 0311 01/06 222 33/11 1311 10/00 111 8/81 318  یمرکز

 61/11 61 28/13 1131 01/11 00 11/21 363 12/11 11 31/18 823 و خارک بوشهر

 31/11 101 23/01 031 21/81 111 23/81 021 11/13 16 10/16 11 اصفهان

و  فارس

 هرمزگان

611 12/31 111 10/16 1131 36/88 1266 31/03 0011 28/80 0112 11/61 

 61/12 1308 61/31 0061 31/11 611 01/31 810 2/11 83 3/08 111 گچساران

 0/01 2 1/61 11 21/11 81 11/02 311 10/01 13 21/11 081 کشور غرب

 11/11 11 01/26 310 01/21 131 18/12 012 68/21 236 16/21 611 شمال

 11/61 1126 10/16 1111 03/62 101 11/12 036 02/16 111 31/11 118 شرق شمال

 68/01 016 66/21 228 0/61 11 3/16 02 01/11 111 01/11 010 مانیمسجدسل

 31/00 811 21/62 0113 11/80 1116 26/83 0661 8/16 011 1/13 311 ماهشهر

 11/28 221 12/11 210 6/22 31 2/18 00 0/18 11 1/01 6 غرب شمال

 11/11 8101 16/88 2211 6/16 111 1/03 200 11/86 1811 11/81 108 .کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 16سال 
8111 11/11 6160 13/03 11111 00/11 1181 11/61 01026 61/18 30186 11/11 
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 سال متوالی 2درمعاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک ارتباط شغلی در  تغذیه غربالگری تعداد مقایسه درصد  - 61جدول شماره  

 سال
 تغذیه غربالگری تعداد 

 و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا

 11213 63131 6179 -کل سازمان

 21118 6979 -کل سازمان

 

21808 

 
 20111 7969 -کل سازمان

 

21211 

 
 36281 23882 7969 -کل سازمان

 
 

 

 سال متوالی 2مقایسه درصد وضعیت الگوی مصرف غذایی درمعاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک ارتباط شغلی در  - 61جدول شماره 

 سال

 سالم هیتغذ

 
 در معرض خطر

 ناسالم یغذا یالگو یدارا

 
 و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 10/22 1316 10/30 1811 31/18 00110 22/18 08111 11/38 01111 23/61 01111 6179 -کل سازمان

 13/03 6160 11/11 8111 11/61 1181 00/11 11111 11/11 30186 61/18 01026 6979 -کل سازمان

 - - - - 13.61 1113 16.13 1161 86.31 32881 83.21 31681 7969 -کل سازمان

 - - - - 12.01 1181 11.61 8612 81.81 31318 81.31 31081 7969 -کل سازمان

 

 

                –( در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و  ارتباط شغلی 1311ارزیابی الگوی غذایی ) بر اساس معیار سال  نتایج- 111شماره نمودار

 1311سال 
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                   –( در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و  ارتباط شغلی 1316ارزیابی الگوی غذایی ) بر اساس معیار سال  نتایج- 111نمودارشماره 

 1316سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درصد ارجاع افراد دارای تغذیه ناسالم به کلینیک تغذیه:  -7

در جهت تغییر الگوی زندگی ناسالم ، تغییر رفتار و کاهش عامل خطر اصلی ، در اولین مرحله افراد دارای الگوی غذای سالم می 

آموزش و ارجاع به کارشناس تغذیه و برای کسانی که ،برنامه آموزشی رعایت تغذیه سالم ، برای افراد دارای خطر ریسک . باشند 

این ارزیابی با  م  می باشند اقدام توصیه شده ارجاع به پزشک و سپس ارجاع به کارشناس تغدیه است.پرخطر با الگوی غذایی ناسال

 .دو مدل تحلیل نتایج بدست آمده ار بانک اکسل با اطلاعات ثبت شده در پرونده افراد مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد

 

بر مبنای  اند شده ارجاع بالاتر سطح بهداند و  (خود وضعیت با متناسب ( ناسالم یا خطر معرض در تغذیه درصد ارجاع افراد که -الف 

 اطلاعات اکسل 

در جهت تغییر الگوی زندگی ناسالم ، تغییر رفتار و کاهش عامل خطر اصلی ، در اولین مرحله افراد پرخطر با الگوی غذایی ناسالم ، 

 .شوندپس از ارزیابی بایستی به کلینیک تغذیه ارجاع داده 
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منطقه  مقایسه اقدامات صورت گرفته  برای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده که مورد ارزیابی الگوی مصرف غذایی قرار گرفته اند به تفکیک -60جدول شماره 

 به تفکیک منطقه بهداشتی و درمانی 1311سال بهداشت و درمان در 

نام منطقه 

بهداشت و 

 درمان

 باافراد

الگوی 

 غذایی 

 معرض در

 خطر

 معرض در با الگوی غذایی افراداقدامات انجام شده برای 

 خطر به درصد
 افراد

 دارای

 الگوی

 غذای

 ناسالم

ناسالم به   با الگوی غذایی افراداقدامات انجام شده برای 

 درصد

 و آموزش

 پیگیری

 به ارجاع

 کارشناس

 تغذیه

 پزشک به ارجاع

 ارزیابی و

 تغذیه تکمیلی

 بدون

 ارزیابی

 تکمیلی

 و آموزش

 پیگیری

 به ارجاع

کارشنا

 تغذیه س

 پزشک به ارجاع

 ارزیابی و

 تغذیه تکمیلی

 بدون

 ارزیابی

 تکمیلی

 30/13 11/31 13/11 23/12 616 02/11 1/68 11/82 00/11 0600 آبادان

 61/21 11/01 12/83 1/20 036 1/31 1/11 28/16 11/12 610 یآغاجار

 0/01 08/11 01/11 21/13 3223 1/68 8/61 23/60 21/11 11813  اهواز

 2/10 1/11 61/68 01/01 110 3/31 2/16 31/12 61/82 0111  یمرکز

 3/31 8/11 16/12 31/81 11 1/26 1/11 82/10 12/60 1102 و خارک بوشهر

 20/12 1/11 26/21 11/26 1116 31/21 1/11 11/80 22/18 2168 اصفهان

و  فارس

 هرمزگان

6221 30/32 16/68 1/22 1/12 1101 11/11 01/21 10/81 3/80 

 0/03 1/11 61/13 01/12 213 1/11 1/11 63/82 33/18 3036 گچساران

 12/11 1/11 22/11 1/11 111 6/11 1/11 11/11 1/13 1123 کشور غرب

 06/11 11/10 31/31 01/11 112 1/11 1/11 28/32 11/28 1313 شمال

 2/11 21/11 26/11 1/88 1113 1/06 0/11 63/81 30/11 0602 شرق شمال

 11/11 1/11 1/38 2/11 066 1/12 10/86 11/23 08/11 11 مانیمسجدسل

 1/21 66/11 01/21 3/11 131 1/01 31/61 21/18 01/36 1131 ماهشهر

 1/11 1/11 1/11 1/11 1 1/11 1/11 81/11 01/11 1 غرب شمال

 1/63 31/81 18/12 2/20 2161 0/11 0/11 11/11 1/61 1161 .کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 11سال 
11110 30/23 13/61 8/12 1/18 

1102

6 
18/00 20/11 01/08 11/23 

 

 

 

 

اشت مقایسه مراقبت های هدفمند برای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده که مورد ارزیابی الگوی مصرف غذایی قرار گرفته اند به تفکیک منطقه بهد -63جدول شماره 

  1316سال -و درمان 

نام منطقه 

بهداشت و 

 درمان

 باافراد

الگوی 

 غذایی 

 درمعرض

 خطر

 رضمع در با الگوی غذایی افراداقدامات انجام شده برای 

 خطر به درصد
 افراد

 دارای

 الگوی

 غذای

 ناسالم

ناسالم به   با الگوی غذایی افراداقدامات انجام شده برای 

 درصد

 و آموزش

 پیگیری

 به ارجاع

 کارشناس

 تغذیه

 پزشک به ارجاع

 ارزیابی و

 تغذیه تکمیلی

 بدون

 ارزیابی

 تکمیلی

 آموزش

 پیگیری و

 به ارجاع

 کارشناس

 تغذیه

 پزشک به ارجاع

 ارزیابی و

 تغذیه تکمیلی

 بدون

 ارزیابی

 تکمیلی

 80/01 3/11 2/13 1/16 616 06/11 3/10 12/11 11/63 816 آبادان

 86/31 10/12 1/16 1/11 036 1/12 1/11 63/11 31/11 111 یآغاجار

 01/12 01/11 01/81 36/12 3223 1/11 10/13 12/11 31/38 0110  اهواز

 12/12 1/10 66/12 11/21 110 0/11 1/61 01/11 62/23 1810  یمرکز

 11/88 1/11 0/16 1/16 11 13/10 1/11 38/13 8/16 121 و خارک بوشهر

 111/11 1/11 1/11 1/11 1116 111/11 1/11 1/11 1/11 1601 اصفهان

و  فارس

 هرمزگان

3013 01/13 12/11 1/11 8/11 1101 6/21 8/21 01/18 11/13 

 20/02 1/36 20/02 11/16 213 3/11 1/10 11/80 31/11 1110 گچساران

 13/11 1/11 1/13 1/31 111 1/11 1/11 11/02 1/11 118 کشور غرب

 13/06 1/62 3/11 3/11 112 2/31 1/11 28/12 26/20 321 شمال

 11/10 6/61 11/61 3/01 1113 3/62 2/21 18/12 33/20 116 شرق شمال

 18/12 1/11 1/12 1/10 066 0/18 0/18 10/18 21/61 36 مانیمسجدسل

 21/16 10/18 3/21 2/21 131 1/03 01/63 13/86 18/01 3836 ماهشهر

 31/11 6/01 18/11 31/11 1 1/11 1/11 11/12 21/11 16 غرب شمال

 60/20 1/86 03/21 2/03 2161 31/81 6/11 26/11 1/16 1312 .کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 16سال 
11111 06/11 21/18 11/16 11/11 11026 8/11 13/06 11/18 66/26 
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 ریسک غذاییخطراندو در معرض مقایسه مراقبت های هدفمند برای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده که مورد ارزیابی الگوی مصرف غذایی قرار گرفته  -110 نمودار

  1316-1311سال -می باشند به تفکیک منطقه بهداشت و درمان 

 
 

 

 

 

 و الگوی غذای ناسالممقایسه مراقبت های هدفمند برای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده که مورد ارزیابی الگوی مصرف غذایی قرار گرفته اند  - 113نمودار شماره 

 1316- 1311سال –دارند به تفکیک منطقه بهداشت و درمان 
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اند بر مبنای  شده ارجاع بالاتر سطح به (خود وضعیت با متناسب ( ناسالم یا خطر معرض در تغذیه کهدرصد ارجاع افراد  -ب

 مطالعه ححم نمونه از پرونده افراد
در جهت تغییر الگوی زندگی ناسالم ، تغییر رفتار و کاهش عامل خطر اصلی ، در اولین مرحله افراد پرخطر با الگوی غذایی ناسالم ، 

پرونده بعنوان جمعیت نمونه  999ده شوند که این امربا بررسی نتایج ثبت شده در پس از ارزیابی بایستی به کلینیک تغذیه ارجاع دا

 منطبق با سوال زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه در پاسخ بدست آمده مشاهده میشود.

 

 ؟ است شده ارجاع بالاتر سطح به خود وضعيت با متناسب  (ناسالم يا خطر معرض در  )دارد ناسالم تغذيه که فردی آياسوال : 

 (پزشک به ناسالم و تغذيه کارشناس يه خطر معرض در )
 

/ 79در سازمان بهداشت ودرمان      "ارجاع فرد با عامل خطر تغذیه ناسالم به کلینیک تغذیهدرصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در  ٪69با ضریب اطمینان   ± 89/6 بوده  و با توجه به دامنه      98/88٪

 .قرار دارد   "% 79,89و   %99,67 "فاصله 
 

 

 

 

 

 

درصد ارجاع فرد با عامل خطر تغذیه ناسالم به » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -62جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق / مراکزبهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « کلینیک تغذیه 

 ) پزشک به ناسالم و تغذیه کارشناس یه خطر معرض در ) ؟ است شده ارجاع بالاتر سطح به خود وضعیت با متناسب ( اسالمن یا خطر معرض در ) دارد ناسالم تغذیه که فردی آیا شاخص

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 599.8 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " .3 با برابر  Benchmark در و  " 39 " 

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد n نمونه حجم بهداری ردیف
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1160 0281 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1831 0111 1/1 11 11 شرق شمال 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1310 1113 1/1 11 11 غرب 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1001 111 1/1 11 11 مرکزی 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1118 018 1/1 11 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 1311 1/1 18 11 هرمزگان 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1316 113 1/1 18 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1061 611 1/1 11 11 ماهشهر 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1161 206 1/1 11 11 فارس 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1321 3263 1/8 16 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 120 1/8 16 11 البرز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1103 1811 1/8 11 11 شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 28 1/8 11 11 خارک 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1281 1012 1/1 12 11 غرب شمال 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1011 111 1/1 12 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1161 2126 1/6 10 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1313 182 1/6 10 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 213 1/6 10 11 اصفهان 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1110 3180 1/0 2 11 آغاجاری 11

    01811 1/8110 011 361  میانگین / جمع

 88.18 ± 0.21  دامنه 88/18 (Weighted Average)وزنی میانگین
 .دارد قرار  % 86.12 و % 11.13  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
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دوره متوالی  1در  "کلینیک تغذیه ارجاع فرد با عامل خطر غذای ناسالم به  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ( در نمودارهای زیر نمایش داده شده است  :LQAS،براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
 

 

 11نیمه اول سال ،داشت و درمان صنعت نفت درصد ارجاع فرد تحت پوشش با عامل خطر تغذیه ناسالم به کلینیک تغذیه به تفکیک مناطق ،مراکز به -211نمودارشماره 

 
 

 

 

 11نیمه اول سال ،درصد ارجاع فرد تحت پوشش با عامل خطر تغذیه ناسالم به کلینیک تغذیه به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -111نمودارشماره 
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 های غیر واگیر ؛ فعالیت فیزیکی ناکافی : پوشش ارزیابی عوامل خطر اصلی )رفتاری (بیماری

در مطالعات متعدد ثابت شده است که فعالیت فیزیکی ناکافی عامل خطر عمده ای برای بسیاری از بیماری های مزمن غیرواگیر و پر 

 هزینه است و بعنوان عامل خطر اصلی نتایج آن در گزارش زیر مشاهده می شود 

 
 تعریف شاخص

سال که خدمت ارزیابی تعیین میزان فعالیت فیزیکی)بر اساس پرسشنامه مدون ( را دریافت کرده اند تقسیم بر کل جمعیت معاینه  11تعداد افراد بالای

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشسته  111* سال 11دوره ای شده بالای 

 

 

 11گان طی سال درصد پوشش ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی در افراد معاینه شده  به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در دو گروه شاغلین و بازنشست -61جدول شماره 

 نام منطقه

 بهداشت و درمان

 غربالگری میزان فعالیت فیزیکی در معاینات دوره ای

 سال 79و وابسته بالای  بازنشسته سال 79و وابسته بالای  لغشا

 درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای

 11/11 6018 6116 10/11 1210 1111 آبادان

 10/10 101 028 61/22 1136 1112 یآغاجار

 11/11 12186 12311 16/16 10663 13112  اهواز

 18/81 1811 1830 12/11 3800 1102  یمرکز

 86/61 131 111 13/13 2130 2231 و خارک بوشهر

 11/10 1133 11111 11/11 0011 2018 اصفهان

 11/03 2121 2880 18/61 1161 6161 و هرمزگان فارس

 11/36 0308 0323 11/16 0108 0111 گچساران

 81/11 203 111 16/80 611 181 کشور غرب

 88/18 1112 1020 11/12 1111 1162 شمال

 16/08 2111 2161 81/61 2111 2618 شرق شمال

 66/16 210 611 18/11 110 818 مانیمسجدسل

 11/11 3231 3118 10/11 1112 1281 ماهشهر

 1/01 81 1111 1/21 86 1181 غرب شمال

 10/61 11130 16161 88/62 8681 1118 .کرجتهران،قم

سازمان در سال  کل

11 
61111 11116 83/86 68823 61310 81/10 
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 16گان طی سال درصد پوشش ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی در افراد معاینه شده  به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در دو گروه شاغلین و بازنشست -66جدول شماره 

 نام منطقه

 بهداشت و درمان

 دوره ایغربالگری میزان فعالیت فیزیکی در معاینات 

 سال 79و وابسته بالای  بازنشسته سال 79و وابسته بالای  لغشا

 درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای

 16/11 6113 6111 13/01 3132 2011 آبادان

 11/38 010 212 12/16 0122 3111 یآغاجار

 18/12 10218 10110 11/06 1211 1610  اهواز

 11/06 1118 1623 16/11 3688 3831  یمرکز

 11/18 111 122 11/68 0218 2331 و خارک بوشهر

 01/11 218 1831 33/10 111 1131 اصفهان

 16/06 2823 1131 11/21 2213 2122 و هرمزگان فارس

 11/63 0111 0168 16/10 3111 3002 گچساران

 11/61 112 023 16/31 211 111 کشور غرب

 11/36 666 1161 11/11 1113 0121 شمال

 11/61 0311 0101 83/01 0618 3021 شرق شمال

 11/61 361 261 82/00 618 811 مانیمسجدسل

 82/11 0113 0112 11/01 2116 1010 ماهشهر

 12/16 111 1312 11/66 110 1311 غرب شمال

 82/11 11003 13313 11/81 1331 6682 .کرجتهران،قم

سازمان در سال  کل

16 
11381 21211 80/11 10111 21881 81/18 

 

 سال متوالی 3گانه در  12مقایسه درصد پوشش برنامه غربالگری میزان فعالیت فیزیکی در جمعیت معاینه شده به تفکیک ارتباط شغلی و مناطق  -61جدول شماره  

 سال
معاینه  تعداد

 دوره ای

معاینه  تعداد و وابسته لغشا

 دوره ای

 و وابسته بازنشسته

 درصد غربالگری تعداد درصد غربالگری تعداد

 81/10 61310 68823 83/86 11116 61111 6 1درسال کل سازمان

 81/18 21881 10111 80/11 21211 11381 69درسال  کل سازمان

 83.11 21100 21111 11.31 22611 16018 69درسال  کل سازمان

 86.31 31081 23161 18.01 26302 11166 69درسال  کل سازمان

 

 

 16-11سال –سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان، شاغل 11درصد پوشش ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی در افراد بالای -116نمودار 
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 16-11سال –سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان، بازنشسته 11فیزیکی در افراد بالای درصد پوشش ارزیابی میزان فعالیت -111نمودار 

 
 

تور ک زندگی کم تحرک دارای ریسک فاکبسنتایج ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی در تصمیمات بعدی این اهمیت را  دارد که افراد با 

مزمن و پیامد های آنان می باشند لذا بایستی در برنامه ریزی های سلامت برای آنان مداخلات مرتبط را  ابتلا به بیماری های غیر واگیر

 .طراحی و اجرا نمود
 

 تعریف شاخص:

به   111(  تقسیم بر کل جمعیت دارای ارزیابی  الگوی فعالیت فیزیکی * به تفکیک نوع فعالیت فیزیکی)شدید ، متوسط و کم  سال 11بالای  تعداد افراد

 تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشسته

ماه  فعالیت داشته باشند معادل  سبک زندگی کم  3 حداقل مدت به هفته روز 3 حداقل و مت ( 6تا  3) متوسط شدت با دقیقه 11 از افرادی که کمتر

 .تحرک  می باشد

 
 

 11به تفکیک مناطق  بهداشت و درمان ، سال سال معاینه دوره ای شده    11ارزیابی فراوانی و شیوع نسبی الگوی فعالیت فیزیکی)شدید ، متوسط و کم( در بالای  شاخص -68جدول 

نام منطقه 

بهداشت و 

 درمان

 فعالیت فیزیکی شدید فعالیت فیزیکی متوسط فعالیت فیزیکی کم

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/38 111 6/12 311 01/11 1163 01/11 1621 61/63 2381 63/21 3286 آبادان

 3/88 1 1/10 81 01/11 08 36/68 381 12/20 16 11/61 116 آغاجاری

 3/31 218 1/18 111 31/83 2313 30/86 2161 61/81 1331 61/16 1121  اهواز

 8/11 161 11/61 211 32/36 600 31/13 1331 16/12 1101 12/30 0116  مرکزی

 11/03 01 21/16 0101 01/03 38 10/11 111 11/12 61 38/82 1611 خارک و بوشهر

 3/18 008 1/11 103 32/06 1162 31/30 861 61/11 3121 11/11 1010 اصفهان

 2/16 006 13/10 610 02/28 1160 11/16 1101 11/16 3311 61/00 3261 هرمزگان و فارس

 8/33 112 1/11 011 36/01 823 21/62 1021 11/26 1011 26/11 1016 گچساران

 02/80 111 00/11 130 61/21 061 66/33 318 13/11 18 11/61 11 کشور غرب

 1/01 11 8/11 138 36/82 213 31/00 113 11/11 632 11/11 811 شمال

 0/11 113 1/12 311 01/36 1111 36/13 1211 10/11 0811 11/13 0002 شرق شمال

 1/11 8 0/12 11 11/60 28 08/10 013 81/61 316 68/11 282 مسجدسلیمان

 3/06 110 3/31 168 31/18 1011 31/11 1610 61/16 0111 61/10 3312 ماهشهر

 60/16 11 26/11 21 03/26 11 02/20 01 13/18 11 01/11 01 غرب شمال

 3/11 111 2/12 312 11/03 1811 11/11 2231 26/01 1116 22/21 3816 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 11 سال

 

30081 11/11 36383 61/02 11821 32/03 01111 31/61 1801 11/16 0218 2/11 
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 19به تفکیک مناطق  بهداشت و درمان ، سال سال معاینه دوره ای شده    11ارزیابی فراوانی و شیوع نسبی الگوی فعالیت فیزیکی)شدید ، متوسط و کم( در بالای  شاخص -61جدول 

نام منطقه بهداشت 

 و درمان

 فعالیت فیزیکی شدید فعالیت فیزیکی متوسط فعالیت فیزیکی کم

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/86 101 2/31 161 31/21 0126 06/08 1132 66/13 2326 61/20 0131 آبادان

 1/21 2 6/11 161 12/11 21 31/16 1111 83/80 008 16/10 1160 آغاجاری

 3/21 231 6/11 616 08/10 3113 01/31 0161 61/11 8211 63/63 1186  اهواز

 3/11 21 1/23 012 33/10 120 30/28 1118 63/10 1111 61/11 0016  مرکزی

 02/30 01 11/11 316 01/60 02 38/63 161 12/11 61 26/30 1111 خارک و بوشهر

 3/16 12 3/81 01 31/11 112 11/11 311 18/11 011 36/11 110 اصفهان

 0/11 132 11/11 211 01/61 1126 01/18 183 11/63 3663 61/11 3111 هرمزگان و فارس

 1/16 181 1/60 036 32/11 116 21/18 1013 11/81 1108 11/31 1111 گچساران

 1/21 13 3/11 11 18/60 110 11/83 311 33/11 11 18/21 83 کشور غرب

 1/21 36 13/01 111 32/03 008 31/61 361 61/36 210 16/11 618 شمال

 3/33 11 6/11 181 11/11 361 30/11 811 81/11 1813 61/11 1621 شرق شمال

 1/80 3 0/36 16 11/11 21 06/01 118 88/11 303 11/31 282 مسجدسلیمان

 0/18 26 2/13 160 08/11 112 01/16 1161 61/11 1213 66/11 0681 ماهشهر

 6/03 21 1/18 20 13/11 216 21/23 321 21/11 310 22/11 313 غرب شمال

 3/31 311 1/11 010 10/12 1810 13/12 0868 22/11 1111 21/11 0111 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 16 سال

 

06216 18/32 08612 60/32 11611 32/11 11111 32/06 3031 1/11 1160 3/21 

 
 

 سال متوالی 2مقایسه درصد وضعیت فعالیت فیزیکی درمعاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک ارتباط شغلی در  - 11جدول شماره 
 

 کل 

 سازمان 

 در سال

 فعالیت فیزیکی شدید فعالیت فیزیکی متوسط فعالیت فیزیکی کم غربالگریتعداد 

و  لغشا

 وابسته

 بازنشسته

 و وابسته

 و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/11 0218 11/16 1801 31/61 01111 32/03 11821 61/02 36383 11/11 30081 61310 11116 61سال  

 3/21 1160 1/11 3031 32/06 11111 32/11 11611 60/32 08612 18/32 06216 21881 21211 69سال  

 21100 22611 69سال 

 
01181 11/11 01128 61/11 11321 32/21 12268 31/18 3281 1/81 1116 3/66 

 26302 69سال  

 

31081 

 
06131 11/01 00182 61/11 11811 32/06 13016 31/61 3111 8/26 1201 3/80 
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ق بهداشت و درمان مقایسه درصد شیوع  میزان فعالیت فیزیکی به تفکیک شدت آن در نتایج معاینات دوره ای  شاغلین و وابسته جمعیت تحت پوشش به  تفکیک مناط -118نمودار شماره 

 (16و  11سال متوالی) 0در

 
 

 

 

میزان فعالیت فیزیکی به تفکیک شدت آن در نتایج معاینات دوره ای  بازنشسته و وابسته جمعیت تحت پوشش به  تفکیک مناطق بهداشت و مقایسه درصد شیوع   -111نمودار شماره 

 (16و  11سال متوالی) 0درمان در
 

 

 

 

7961 7969 

 7969سال  7961سال 
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فیزیکی قرار می گیرند ، قبل از انجام هرگونه توصیه  مطابق دستورالعمل و الکوریتم ارسالی برای افرادی که  مورد ارزیابی میزان فعالیت

ورزشی بایستی از نظر احتمال وحود ریسک فاکتور های موثر بر سلامت وی در هنگام انجام فعالیت بدنی مورد بررسی قرار کیرند . بر 

 .اساس نتایج ثبت شده در بانک اکسل این  فعالیت در مناطق بشرح زیر انجام شده است

   
 11طی سال  به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفتمتوسط و شدید پیش از انجام فعالیت ریسک فاکتورهای مرتبط با فعالیت بدنی ارزیابی نتیجه درصد  -11جدول شماره 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 ) عامل خطرها(طبقه بندی ریسگ فاکتورها

 ریسک فاکتور 6کمتر از 

 )خطر کم(

 زیاد()خطر 

) مبتلا به بیماری های 

عروقی و فشار خون -قلبی

 و...

 ریسک فاکتور 6بیشتر یا مساوی 

 )خطر متوسط(

 061 1161 3081 آبادان

 1 1 1 یآغاجار

 161 1211 1361  اهواز

 211 113 1608  یمرکز

 81 38 0101 و خارک بوشهر

 1 1 1 اصفهان

 1133 1128 0101 و هرمزگان فارس

 208 132 183 گچساران

 31 2 061 کشور غرب

 11 283 130 شمال

 811 1300 3131 شرق شمال

 1 1 11 مانیمسجدسل

 1218 1803 0123 ماهشهر

 2 1 16 غرب شمال

 0262 0211 2100 .کرجتهران،قم
 8131 11623 03831 11سازمان در سال  کل

 

 عامل خطرمثبت شدن رابر است با از بیماری های زیر ب هریکوجود ، ارزیابی ریسک فاکتور های یاد شده در جدول بالا برمبنای  

در گزارش زیر مواردی را مشاهده می نمایید که فرد مبتلا  به یک یا چند مورد از  .و ..(  عروقی و فشار خون-بیماری های قلبی )زیاد

ا نیاز به توجه جدی برای ارزیابی مجدد و این خطریسک فاکتور گزارش شده است .  1نتیجه کمتر از  ابتلا به بیماری بوده ولی

   اصلاح دارد
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بوده و مبتلا به بیماری های مخاطره آمیز هستند به تفکیک  0درصد افرادی که ریسک فاکتورهای مرتبط با فعالیت بدنی گزارش شده کمتر از  -10جدول شماره  هشدار

 11مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال 

منطقه نام 

بهداشت و 

 درمان

افرادی تعداد

کمتر از  که 

ریسک  6

 دارند فاکتور

 فشارخون بالا

 
 دیابت

 

 پره دیابت

 

بیماری قلبی و 

 عروقی

 

 استفاده از مواد

 دخانی

 

 چاقی

 

 اختلال لیپید
 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 23/63 1231 02/10 111 6/03 011 1/81 61 11/00 361 6/11 013 10/11 201 3081 آبادان

 1/11 1 111/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1 یآغاجار

 11/81 128 06/10 361 3/11 11 1/11 8 0/20 33 0/20 33 3/11 20 1361  اهواز

 11/11 163 10/16 011 1/00 81 1/18 16 0/18 20 0/11 32 3/11 11 1608  یمرکز

 31/20 112 01/11 263 8/13 111 1/11 16 3/33 11 3/33 11 1/11 118 0101 و خارک بوشهر

 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1 اصفهان
 06/30 661 1/11 011 2/63 111 1/02 6 2/31 111 1/11 28 1/31 33 0101 و هرمزگان فارس

 8/11 86 06/12 016 1/11 18 1/10 11 2/11 21 0/02 00 2/28 22 183 گچساران

 01/31 11 01/11 12 1/11 13 1/11 3 0/61 1 11/11 06 13/18 32 061 کشور غرب

 11/11 266 33/06 311 1/11 61 1/62 6 10/18 101 6/81 62 8/06 11 130 شمال

 01/00 831 12/03 161 2/13 186 1/00 28 1/22 012 2/88 110 8/01 303 3131 شرق شمال

 18/18 0 01/01 3 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 1/11 1 11 مانیمسجدسل

 12/66 210 11/13 231 0/11 80 1/21 13 1/21 21 3/23 12 3/12 118 0123 ماهشهر

 11/11 10 11/11 8 1/11 1 1/11 1 6/01 1 1/11 1 10/11 0 16 غرب شمال

 01/21 1186 13/01 131 1/10 016 1/00 21 3/26 131 3/16 123 6/16 062 2100 .کرجتهران،قم

سازمان در  کل

 11سال 
03831 1111 6/31 131 3/11 1188 2/18 031 1/11 1080 1/38 2181 11/16 6001 06/11 

بوده ،  1گزارش شده کمتر از همانگونه که در جدول بالا دیده می شود در افرادی که ریسک فاکتورهای مرتبط با فعالیت بدنی 

که این  نشان دهنده این است که ریسک فاکتورهای مرتبط با فعالیت بدنی به  تندسه زیمخاطره آم یها یماریمبتلا به بتعدادی 

 اند.صورت صحیح ارزیابی نشده 
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 افراد با فعالیت فیزیکی ناکافی:  Q-PARدرصد ارزیابی ریسک فاکتور و پرسشنامه  
گام سوم در . لذا بایستی افرادی که فعالیت فیزیکی ناکافی )کم و متوسط( را داشتند با آموزش به تغییر رفتار ترغیب نمود ،  پس از ارزیابی 

ارزیابی فعالیت فیزیکی ، پس از تعیین ریسک فاکتور های فرد ارزیابی خطر ایجاد درد های ایسکمی قلبی و عروقی در فعالیت می 

. مبنای قضاوت بر این است که تمام افراد با فعالیت فیزیکی کم و سوال و مشخص می گردد  PAR-Q باشد که توسط پرسشنامه 

عامل خطر واحد شرایط ارزیابی با این پرسشنامه می باشند . افراد با عامل خطر را بر اساس بیماری گزارش متوسط بدون توجه به 

 .شده مستقیما می نتوان به پزشک ارجاع داد

   

 لبر مبنای اطلاعات ثبت شده در بانک اکس افراد با فعالیت فیزیکی ناکافی  PAR-Q  فاکتور و پرسشنامه سکیرارزیابی پوشش  -الف 

 
طی سال -با قرار گرفته اند و توصیه های انجام شده پس از آن  PAR-Q  پرسشنامهتوسط مورد ارزیابی   که با فعالیت فیزیکی کم یا متوسط  درصد افراد -13جدول شماره 

11 

نام منطقه بهداشت و 

 درمان

 PAR-Qپرسشنامه  یابیپوشش ارز
 اقدامات صورت کرفته برای افراد مورد 

  PAR-Qپرسشنامه  توسطارزیابی 

 ارایه برنامه ورزشی درصد تعداد افراد واجد شرایط
 ارجاع به مشاوره پزشکی

 قبل از ارایه برنامه ورزشی 

 211 0882 30/13 3311 11281 آبادان

 1 1 1/11 1 0118 یآغاجار

 132 1113 8/21 1121 00111  اهواز

 121 1888 11/11 0601 1182  یمرکز

 1161 682 11/23 1121 1111 و خارک بوشهر

 1 1 1/11 1 3011 اصفهان

 0121 0211 11/21 2262 8821 و هرمزگان فارس

 101 116 21/11 1101 2816 گچساران

 11 116 01/63 113 811 کشور غرب

 131 111 13/16 1281 0116 شمال

 326 3633 66/31 3111 6111 شرق شمال

 1 1 1/11 1 1118 مانیمسجدسل

 1131 3168 16/10 1311 6110 ماهشهر

 00 33 8/21 11 611 غرب شمال

 2301 3016 38/18 1136 11233 .کرجتهران،قم
 13013 01212 31/81 32611 16211 11سازمان در سال  کل

  

 ، بر مبنای ارزیابی اطلاعات ثبت شده در پرونده افراد و انتخاب نمونه های واجد شرایط  PAR-Q  پرسشنامهارزیابی افراد با  -ب

 

پرونده بعنوان جمعیت نمونه منطبق با سوال زیر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه در پاسخ بدست  968این امربا بررسی نتایج ثبت شده در  

 .آمده مشاهده میشود  
 

 شده است؟ ليتکم Q-PARفاکتور و پرسشنامه  سکيجدول ر یو یبرا  هياز توص شي، پ  امتوسطيکم  یبدن تيکه فعال یفرد  ايسوال : آ
 

سازمان بهداشت  افراد با فعالیت فیزیکی ناکافی در  Q-PAR  فاکتور و پرسشنامه سکیرارزیابی درصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در  ٪69با ضریب اطمینان   ± 89/9 بوده  و با توجه به دامنه      ٪98/ 67ودرمان    

 .قرار دارد   "% 99/99و  %11/99 "فاصله 
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درصد آموزش افراد  با فعالیت فیزیکی ناکافی » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -12جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق / مر اکزبهداشت و درمان صنعت نفت،نیمه اول سال «  

 است؟ شده تکمیل PAR-Q پرسشنامه و فاکتور ریسک جدول وی برای  توصیه از پیش ،  یامتوسط کم بدنی فعالیت که ی فرد آیا شاخص

  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 89.8% معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " .3 با برابر  Benchmark در و  " 38 "  معادل

 نمونه حجم بهداری ردیف
n 

 p  فراونی مثبت تعداد

  

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1202 2111 1/1 11 11 هرمزگان 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1101 1012 1/1 11 11 غرب 0

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1281 1001 1/1 11 11 مرکزی 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1688 1310 1/8 11 11 شرق شمال 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1060 0816 1/1 12 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1611 1011 1/1 13 11 ماهشهر 6

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1030 0211 1/6 10 11 شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 1123 1/6 11 11 قم 8

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1123 261/11 1/6 11 11 خارک 1

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1611 11181 1/1 1 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1881 1261 1/2 8 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1112 1621 1/2 8 11 غرب شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1123 1130 1/2 8 11 مسجدسلیمان 13

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 16111 1/3 1 11 آبادان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1626 6121 1/0 2 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 3311 1/0 3 11 اهواز 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1108 1811 1/1 1 11 البرز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1216 2811 1/1 1 11 آغاجاری 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1201 2101 1/1 1 11 اصفهان 11

    111383 1/2113 111 361  میانگین / جمع

 1/8611/38 ± دامنه 11/38 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 33.11 و % 22.11  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

 

 

نیمه اول  ،افراد با فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت   Q-PARدرصد رزیابی ریسک فاکتور و پرسشنامه   -111نمودارشماره 

 11سال 
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 درصد آموزش افراد با فعالیت فیزیکی ناکافی: 
در جهت تغییر الگوی زندگی ناسالم ، تغییر رفتار و کاهش عامل خطر اصلی افراد پرخطر ، پس از ارزیابی بایستی افرادی که در 

این امربا بررسی نتایج ثبت شده در ارزیابی فعالیت فیزیکی ناکافی )کم و متوسط( را داشتند با آموزش به تغییر رفتار ترغیب نمود که 

 پرونده بعنوان جمعیت نمونه منطبق با سوال زیر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه در پاسخ بدست آمده مشاهده میشود   968

 

 کرده است؟ افتيرا در یبدن تيفعال شيافزا یبرا یقيتشو یدارد آموزش ها امتوسطيکم  یبدن تيکه فعال یفرد  ايآسوال : 
 

بوده  و با    ٪69/ 19سازمان بهداشت ودرمان     در آموزش افراد  با فعالیت فیزیکی ناکافیدرصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

و   %19,69 "می توان گفت که درکل سازمان ،پوشش این شاخص در فاصله  ٪69با ضریب اطمینان   ± 97/9 توجه به دامنه   

 قرار دارد   "% 16,81
 

 

درصد آموزش افراد  با فعالیت فیزیکی ناکافی » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق / مر اکزبهداشت و درمان صنعت نفت،نیمه اول سال «  

 است؟ کرده دریافت را بدنی فعالیت افزایش برای آموزشی برنامه دارد یامتوسط کم بدنی یتفعال که ی فرد آیا شاخص

 Average در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 589.8 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Coverage  در و  " 39 "  معادل Benchmark  باشد می " .3 با برابر) 

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد
average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1108 1811 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1281 1001 1/1 11 11 مرکزی 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1202 2111 1/1 11 11 هرمزگان 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1101 1012 1/1 11 11 غرب 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1626 6121 1/1 18 11 گچساران 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1112 1621 1/1 18 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1688 1310 1/1 11 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1311 3311 1/1 11 11 اهواز 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 1123 1/1 11 11 قم 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1881 1261 1/8 16 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1611 1011 1/8 16 11 ماهشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1201 2101 1/8 16 11 اصفهان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 16111 1/1 12 11 آبادان 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1060 0816 1/1 12 11 بوشهر 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1123 261 1/1 12 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1030 0211 1/1 13 11 شمال 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1123 1130 1/6 10 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1611 11181 1/6 11 11 تهران 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1216 2811 1/3 1 11 آغاجاری 11

    111383 1/8122 012 361  میانگین / جمع

 88.18 ± 0.21  دامنه 88/18 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 86.12 و % 11.13  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 
 

دوره  1در  " آموزش فرد با عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 :(LQASمتوالی ،براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
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 11نیمه اول سال  ،درصد آموزش فرد تحت پوشش با عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -111نمودارشماره 

 
 

 11سال نیمه اول  ،درصد آموزش فرد تحت پوشش با عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -110نمودارشماره 

 

 

 به تفکیک نوع برنامه ورزشیت کرفته برای افراد یاد شده ورتوصیه های آموزشی ص-ب 

 افراد در برنامه آموزشی و تشویق تیم سلامت تمایل خود را برای انجام ورزش در یکی از گروه های زیر بیان کرده اند 

 
و توع  به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت پوشش برنامه ورزشی در افراد با فعالیت فیزیکی  کم / متوسط در جمعیت ارزیابی شده  درصد  -16جدول شماره 

 11طی سال -ش های توصیه شده ورز

نام منطقه بهداشت 

 و درمان

 نوع ورزش توصیه شده یپوشش مشاوره ورزش

 برنامه ورزشی متوسط برنامه  ورزشی سبک برنامه  ورزشی  شدید درصد تعداد

 1216 1312 6 06/11 0186 آبادان

 1 1 1 1/11 1 یآغاجار

 1306 313 111 1/81 1812  اهواز

 1011 13 821 20/13 0182  یمرکز

 206 28 1026 18/11 1101 و خارک بوشهر

 1 1 1 1/11 1 اصفهان

 0831 813 1182 12/18 2110 و هرمزگان فارس

 110 681 311 20/21 0120 گچساران

 116 03 13 11/11 120 کشور غرب

 661 211 31 11/22 1118 شمال

 0618 1106 121 80/11 2131 شرق شمال

 2 01 1 3/10 33 مانیمسجدسل

 0118 1201 1118 83/11 1813 ماهشهر

 13 0 6 3/01 01 غرب شمال

 1111 1161 211 21/31 1821 .کرجتهران،قم

 01113 8131 6131 36/61 31301 11سازمان در سال  کل
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به تفکیک مناطق بهداشت نیازمند ارزیابی تکمیلی بودند  علیرغم اینکه قبل از توصیه ورزشیند دتوصیه های ورزشی  دریافت کر  تعداد افرادی که -11جدول شماره  هشدار

 11طی سال -وع ورزش های توصیه شده نو  و درمان صنعت نفت 
 

نام منطقه 

 بهداشت و درمان

به علت مثبت شده علایم   PAR-Qپوشش مشاوره ورزشی  در افرادی که در ارزیابی با پرسشنامه 

 قلبی نیازمند ارزیابی های تکمیلی پزشکی می باشند

تعداد افراد نیازمند 

 ارچاع تکمیلی

برنامه  ورزشی  

 شدید
 برنامه  ورزشی متوسط برنامه  ورزشی سبک

 01 182 1 211 آبادان

 1 1 1 1 یآغاجار

 118 111 60 132  اهواز

 011 11 8 121  یمرکز

 11 01 110 1161 و خارک بوشهر

 1 1 1 1 اصفهان

 1313 228 011 0121 و هرمزگان فارس

 388 116 18 101 گچساران

 01 11 0 11 کشور غرب

 131 381 0 131 شمال

 16 011 8 326 شرق شمال

 1 1 1 1 مانیمسجدسل

 816 110 6 1131 ماهشهر

 1 1 1 00 غرب شمال

 0113 162 313 2301 .کرجتهران،قم
سازمان در سال  کل

11 
13013 1133 3106 6318 
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 پوشش ارزیابی عامل خطر اصلی بیماری های مزمن غیر واگیر ؛ مصرف دخانیات :

ستعمال دخانیات ، هرساله منجر به حداقل یک میلیون مرگ در دنیا می شود . این عامل خطر ، با توجه به اینکه یک عامل خطر قابل ا

بسیاری از بیماری های مزمن غیر واگیر محسوب می شود لذا اجرای برنامه های پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات اجتناب برای 

 در نظام های سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 

 

 تعریف شاخص:

  111سال *  11عیت معاینه دوره ای شده بالای سال که خدمت ارزیابی الگوی مصرف دخانیات  را دریافت کرده اند تقسیم بر کل جم 11تعداد افراد بالای

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی  و ارتباط شغلی
 

 11شستگان طی سال درصد پوشش غربالگری الگوی مصرف دخانیات در معاینه دوره ای افراد به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در دو گروه شاغلین و بازن -18جدول 

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 غربالگری الگوی مصرف دخانیات در معاینات دوره ای  

 سال  79و وابسته بالای  بازنشسته سال  79و وابسته بالای  لغشا

 درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای  درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای 

 18/10 6111 6116 11/06 1111 1111 آبادان

 12/13 132 028 62/12 1113 1112 آغاجاری

 11/80 12013 12311 11/80 13111 13112  اهواز

 11/18 1808 1830 11/11 2610 1102  مرکزی

 13/33 121 111 11/11 2011 2231 خارک و بوشهر

 13/18 1211 11111 11/03 3818 2018 اصفهان

 11/12 2160 2880 81/81 1311 6161 هرمزگان و فارس

 11/21 0301 0323 11/01 0101 0111 گچساران

 11/11 211 111 10/30 101 181 کشور غرب

 13/28 1161 1020 13/23 1831 1162 شمال

 18/81 2118 2161 11/61 2166 2618 شرق شمال

 86/11 181 611 11/13 813 818 مسجدسلیمان

 11/12 3116 3118 111/11 1281 1281 ماهشهر

 18/18 1101 1111 18/11 1166 1181 غرب شمال

 11/10 16111 16161 12/11 1001 1118 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61سال

61111 61113 12/11 68823 66811 11/10 
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 16دو گروه شاغلین و بازنشستگان طی سال درصد پوشش غربالگری الگوی مصرف دخانیات در معاینه دوره ای افراد به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در  -11جدول 
 

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 غربالگری الگوی مصرف دخانیات در معاینات دوره ای  

 سال  79و وابسته بالای  بازنشسته سال  79و وابسته بالای  لغشا

 درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای  درصد غربالگری شده تعداد تعداد معاینات  دوره ای 

 11/33 6611 6111 11/28 2111 2011 آبادان

 11/81 012 212 18/11 0111 3111 آغاجاری

 11/81 10113 10110 11/12 1621 1610  اهواز

 11/11 1601 1623 18/88 3110 3831  مرکزی

 81/11 106 122 81/11 3210 2331 خارک و بوشهر

 81/11 1611 1831 88/31 1310 1131 اصفهان

 11/83 2100 1131 12/61 2611 2122 هرمزگان و فارس

 18/11 0108 0168 16/31 3111 3002 گچساران

 81/66 116 023 81/11 101 111 کشور غرب

 63/00 132 1161 11/60 1261 0121 شمال

 16/10 0222 0101 11/31 3111 3021 شرق شمال

 11/61 218 261 11/13 121 811 مسجدسلیمان

 11/16 0113 0112 11/11 1111 1010 ماهشهر

 11/32 1301 1312 18/31 1336 1311 غرب شمال

 82/11 11338 13313 81/16 1218 6682 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61سال

11381 11102 11/11 10111 28111 13/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال متوالی 2گانه در  12مقایسه درصد پوشش برنامه غربالگری میزان فعالیت فیزیکی در جمعیت معاینه شده به تفکیک ارتباط شغلی و مناطق  - 81جدول شماره 

 سال
معاینه  تعداد

 دوره ای

معاینه  تعداد و وابسته لغشا

 دوره ای

 و وابسته بازنشسته

 درصد غربالگری تعداد درصد غربالگری تعداد

 11/10 66811 68823 12/11 61113 61111 61درسال  سازمانکل 

 13/16 28111 10111 11/11 11102 11381 69درسال  کل سازمان

 11.61 22118 21111 81.11 11311 16018 69درسال  کل سازمان

 88.11 38310 23161 86.01 11111 11166 69درسال  کل سازمان
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 16-11سال–سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان، شاغل 11درصد پوشش غربالگری الگوی مصرف دخانیات در افراد بالای -113نمودار 

 
 

 

 

 16-11سال –سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک مناطق بهداشت و درمان، بازنشسته  11درصد پوشش غربالگری الگوی مصرف دخانیات در افراد بالای -112نمودار 

 
 

 
 

 
 

 سال متوالی 1مقایسه درصد پوشش غربالگری الگوی مصرف دخانیات در معاینات دوره ای شاغلین و وابسته ، بازنشسته و وابسته صنعت نفت در  -111نمودار شماره 
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 تعریف شاخص:

SMOKER به تفکیک مناطق   111سال  *  11تقسیم بر کل جمعیت غربالگری شده  بالای   سال مصرف کننده مواد دخانی  11بالای  :تعداد افراد

 بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشسته

Passive smokبه تفکیک بهداشتی و   111سال  *  11تقسیم بر کل جمعیت غربالگری شده  بالای  سال در تماس با مواد دخانی 11بالای  :تعداد افراد

 شستهدرمان ، شاغل و بازن

  

 11ان طی سال درصد وضعیت نتایچ ارزیابی الگوی مصرف مواد دخانی جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین و بازنشستگ -81جدول 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 (smoker)مصرف کننده هرگونه مواد دخانی افراد

 

 (passive smoker)در تماس با هرگونه مواد دخانی افراد

 
 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/13 111 6/61 381 8/80 112 6/31 363 آبادان

 6/10 1 1/80 81 2/28 6 3/86 23 آغاجاری

 1/16 1181 6/01 802 8/61 1031 1/11 110  اهواز

 11/61 300 11/11 111 10/21 008 6/61 311  مرکزی

 2/01 6 1/60 301 13/11 11 1/11 011 خارک و بوشهر

 0/01 011 1/31 12 11/11 1110 1/18 030 اصفهان

 8/11 388 1/21 012 11/11 102 2/11 016 هرمزگان و فارس

 11/62 011 1/01 013 16/30 381 6/10 118 گچساران

 1/02 01 0/11 01 11/01 21 6/10 21 کشور غرب

 6/18 81 6/61 100 11/20 101 8/12 162 شمال

 1/01 381 1/81 061 8/38 321 3/81 116 شرق شمال

 16/11 13 10/18 11 11/11 61 8/10 66 مسجدسلیمان

 10/03 231 11/26 113 8/13 312 2/01 031 ماهشهر

 12/21 001 8/23 130 8/16 131 3/18 16 غرب شمال

 8/01 1311 6/61 611 1/11 1613 2/13 236 کرج,تهران،قم

 8/31 1110 1/31 2111 11/10 6618 1/18 3601 61 سال در سازمان کل

 

 
 

 16نفت در شاغلین و بازنشستگان طی سال  درصد وضعیت نتایچ ارزیابی الگوی مصرف مواد دخانی جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت -80جدول 
 

 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 (smoker)مصرف کننده هرگونه مواد دخانی افراد

 

 (passive smoker)در تماس با هرگونه مواد دخانی افراد

 
 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/01 682 1/81 021 8/11 121 2/86 012 آبادان

 1/11 3 2/10 130 2/12 13 2/11 132 آغاجاری

 1/16 1111 1/11 610 1/11 1121 6/11 111  اهواز

 11/12 081 16/23 603 11/11 110 3/11 118  مرکزی

 2/16 6 6/31 001 10/11 16 6/81 038 خارک و بوشهر

 1/11 1 1/11 1 3/86 60 1/28 01 اصفهان

 8/16 221 6/13 080 11/81 182 2/11 000 هرمزگان و فارس

 12/11 312 10/11 316 16/11 321 1/32 008 گچساران

 1/11 11 0/31 10 11/13 03 6/12 32 کشور غرب

 1/21 11 1/11 131 11/00 11 1/11 132 شمال

 1/18 031 6/21 118 8/10 013 3/10 111 شرق شمال

 11/31 62 10/11 16 11/28 28 11/12 11 مسجدسلیمان

 11/31 083 11/12 111 1/11 111 2/11 018 ماهشهر

 11/11 011 8/31 111 8/11 111 3/22 26 غرب شمال

 6/68 111 1/16 311 1/11 1111 2/13 002 کرج,تهران،قم

 8/81 2336 1/11 2101 1/11 2661 1/11 0112 69 سال در سازمان کل
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 سال متوالی 3مقایسه درصد وضعیت الگوی مصرف دخانیات درمعاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک ارتباط شغلی در  - 83جدول شماره  

 کل 

 سازمان 

 در سال

 (smoker)مصرف کننده هرگونه مواد دخانی افراد غربالگریتعداد 

 

 (passive smoker)در تماس با هرگونه مواد دخانی افراد

 

و  لغشا

 وابسته

 بازنشسته

 و وابسته

 و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/31 1110 1/31 2111 11/10 6618 1/18 3601 68823 61113 61 سال

 8/81 2336 1/11 2101 8/81 2336 1/11 0112 28111 11102 69سال  

 11311 69سال 

 

22118 

 
0603 1.01 2016 1.28 2381 8.11 2113 1.16 

 11111 69سال  

 

38310 

 
0811 1.61 3161 1.01 2600 1.16 3118 1.81 

 11/11 0666 1/08 3881 8/60 1161 1/11 0330 06181 21818 69سال

  

 

 سال متوالی 1غربالگری الگوی مصرف مواد دخانیات درمعاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده در مقایسه پوشش  -116نمودار شماره 
 

 
 

 

 (16و  11)-سال متوالی شاغل 0مقایسه درصد الگوی مصرف مواد دخانی در معاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش به  تفکیک مناطق بهداشت و درمان در  -111نمودار شماره 
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 (16و  11)-بازنشستهسال متوالی  0مقایسه درصد الگوی مصرف مواد دخانی در معاینات دوره ای جمعیت تحت پوشش به  تفکیک مناطق بهداشت و درمان در  -118نمودار شماره 
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 یا تماس (:درصد آموزش و تشویق افراد با سابقه مصرف یا تماس با مواد دخانی)رویکردکاهش مصرف 

ثابت شده است که با ترک مصرف  با کاهش مصرف سیگار و  بلافاصله با شروع ترک در دراز مدت بر طول عمر فرد نیز افزوده  می 

شود .این امر با آموزش های تشویقی درمراکز سلامت خانواده در حال انجام بوده و میزان توجه به موضوع با ارزیابی اقدامات صورت 

 پرونده بعنوان جمعیت نمونه منطبق با سوال زیر مورد بررسی و نتیجه در پاسخ بدست آمده مشاهده میشود . 994گرفته  در 

 

 کرده است؟ افتيترک مصرف را در یقيتشو یمثبت است،آموزش ها یو یکه سابقه مصرف محصولات دخان یفرد ايآسوال 
 

در سازمان بهداشت   "آموزش تشویقی افراد با سابقه مصرف دخانیات به ترک مصرف درصد  "متوسط پوشش شاخص :    نتيجه

می توان گفت که در کل سازمان ، پوشش این  ٪29با ضریب اطمینان     ± 99/6بوده  و با توجه به دامنه    ٪89,88 ودرمان

 قرار دارد "% 79/89و   % 99/76 "شاخص در فاصله 
 

 

درصد آموزش تشویقی افراد با سابقه مصرف »" ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -82جدول شماره 

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « دخانیات به ترک مصرف 

 است؟ کرده دریافت را مصرف ترک تشویقی های آموزش  است، مثبت وی دخانی محصولات مصرف بقهسا که فردی آیا شاخص

 Decision Rule عدد) است بوده  57. معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 89.8% معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 35 با برابر  Benchmark در و  " .3 "  معادل  Average Coverage در

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 تعداد

 مثبت

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark بالاتر میانگین از بالاتر 1/1120 106 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark بالاتر میانگین از بالاتر 1/1181 116 1/1 11 11 قم 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/0111 0111 1/1 18 11 اهواز 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1632 811 1/1 18 11 گچساران 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1312 201 1/1 11 11 ماهشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 080 1/1 11 11 شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1166 1101 1/8 16 11 غرب شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1022 301 1/8 11 11 مرکزی 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1166 81/11 1/8 11 11 خارک 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 1081 1/1 13 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1112 061 1/1 13 11 بوشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1118 612 1/6 10 11 شرق شمال 10

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1838 1103 1/6 11 11 اصفهان 13

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1126 116 1/1 1 11 مسجدسلیمان 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1136 1103 1/0 2 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 011 1/1 1 11 آغاجاری 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1223 112 1/1 1 11 هرمزگان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 11 1/1 1 11 غرب 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1110 161 1/1 1 11 فارس 11

    13211 1/1183 016 361  میانگین / جمع

 88.18 ± 0.21  دامنه 88/18 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 86.12 و % 11.13  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
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 "آموزش تشویقی فرد برای کاهش و یا قطع مصرف مواد دخانی  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

در نمودار های زیر  (LQASدوره متوالی ،براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری) 1در 

 نمایش داده شده است:

 
  11سال نیمه اول  ،درصد آموزش فرد تحت پوشش با عامل خطر مصرف مواد دخانی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -111نمودارشماره 

 
 

 
 

  11سال نیمه اول  ،درصد آموزش فرد تحت پوشش با عامل خطر مصرف مواد دخانی به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -101نمودارشماره 
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 پرسشنامه رزدرصدانجام ارزیابی میزان ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر اساس 

 .میشوند کشته بیماری این به ابتلا اثر در بسیاری افراد سالانه و هستند جهان سراسر در مرگ عامل اولین عروقی، قلبی بیماریهای

 از .میشود شامل را جهان در ها مرگ تمامی 92  % که کردند فوت بیماری این به ابتلا اثر در نفر میلیون 2768 حدود ، 1021 درسال

بوده است. بیماری های عروق قلبی بیشترین میزان ناتوانی را نیز در  قلب کرونری بیماری دلیل به نفر میلیون 764 مرگ، میزان این

 تا 2330 سالهای در عروقی-قلبی بیماریهای اساس بر جمعیت نفر 200000 در DALY و مرگ میزاناکثر جوامع ایجاد می کنند.

 مانند کشورهایی در مرگ میزان اطلاعات این اساس بر .است شده داده نشان زیر شکل در کشوردیگر 8 و ایران جهان، در 1020

 .است شده گزارش بیماری این اثر در ومیر مرگ جهانی متوسط از کمتر حتی و سایرکشورها از کمتر آمریکا متحده ایالات و پاکستان

 میدهد اختصاص خود به را جهانی میزان متوسط از بیش ومیری مرگ ایران بین این در

 

 
اگرچه روش هایی با هزینه بالا و زمان بر مانند تست ورزش و آنژیوگرافی برای تشخیص این بیماری وجود دارد ، ولی دربرنامه  

مورد نیاز است .  CHDهای غربالگری نیاز به روش های ساده ، کم هزینه و غیر تهاجمی برای تخمین احتمال ابتلا به بیماری 

برای یکسان سازی و استاندارد کردن تشخیص آنژین در مطالعات اپیدمیولوژیک  2361برای نخستین بار در سال  Roseپرسشنامه 

 CHDمورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به طور گسترده در کشورهای مختلف ترجمه و جهت بررسی شیوع و تاریخچه ابتلا به 

از آن جایی که شناخت زودهنگام آنژین صدری در مراقبت اولیه اهمیت بسزایی دارد  و مقایسه بین جوامع مورد استفاده قرار گرفت .

در دستور کار معاینات  2930سال از سال  40) خطر رخداد های قلبی عروقی آتی افزایش می یابد ( لذا این ارزیابی برای افراد بالای 

 دوره ای خانواده ها قرار گرفت .
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سال و شناسایی موارد  21در افراد بالای  ASCVD Riskغربالگری غربالگری ، احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر  درصد پوشش برنامه -81جدول 

 11نیازمند ارجاع به متخصص قلب و عروق در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین و بازنشستگان طی سال 

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 سال 99 یدر افراد بالا ASCVD Risk یغربالگر  

  و وابسته  بازنشسته و وابسته  لغشا

 درصد  غربالگری تعداد شرایط واجد درصد  غربالگری تعداد شرایط واجد

 30/01 0331 1001 22/61 0011 2168 آبادان

 1/11 3 1181 1/12 68 3113 آغاجاری

 31/13 1111 18281 01/18 3868 12033 اهواز

 21/81 111 1101 01/61 881 3211 مرکزی

 1/21 1 161 21/31 1313 0116 خارک و بوشهر
 12/21 8166 12818 20/81 0181 1111 اصفهان

 01/16 0186 11111 11/31 1110 8011 هرمزگان و فارس

 06/68 102 0112 11/18 261 3126 گچساران
 01/01 018 1211 12/11 031 1661 کشور غرب

 26/01 618 1118 11/26 801 1611 شمال
 20/11 0011 1231 01/11 1381 2110 شرق شمال

 1/11 21 681 1/31 31 131 مسجدسلیمان
 11/11 1812 3111 31/21 1181 1680 ماهشهر

 21/26 838 0101 06/31 622 0221 غرب شمال
 01/13 6611 03111 01/31 0816 12166 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61سال

11110 01310 06/11 11011 30122 33/68 

 

 

سال به تفکیک مناطق بهداشت  21در افراد بالای  ASCVD Riskغربالگری نتایج  برنامه غربالگری ارزیابی احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر  -86جدول 

 11و درمان صنعت نفت در شاغلین طی سال 

منطقه نام 

 بهداشت و درمان

 )شاغل( سال 21در افراد بالای  ASCVD Riskنتایج غربالگری  

 تعداد

 غربالگری
IHD 

≥219 

(very 

High 

Risk) 

≥31  <219 

( 

Mod.High 

Risk) 

≥01  <319 

(High Risk) 

>11 - <019 

(Intermediate 

Risk) 

<119 

(Low 

Risk) 

درصد 

افراد با 

 سکیر

 نییپا

درصد افراد با 

ریسک بالا ی 

د و یا 0در 11

 IHDمبتلا به 

 11/30 81/68 1111 13 20 3 1 100 0011 آبادان

 11/11 11/11 32 11 3 1 1 12 68 آغاجاری

 3/01 16/11 3122 11 11 1 1 23 3868  اهواز

 1/20 12/18 831 12 6 2 0 00 881  مرکزی

 1/12 10/26 1012 13 0 1 1 02 1313 خارک و بوشهر

 8/31 11/63 0112 121 02 3 0 12 0181 اصفهان

 6/11 13/11 1211 33 11 1 3 20 1110 هرمزگان و فارس

 16/11 83/03 381 66 11 1 1 1 261 گچساران

 11/30 82/68 111 06 6 1 1 3 031 کشور غرب

 8/11 11/11 113 36 13 1 1 11 801 شمال

 30/66 61/32 132 013 11 03 16 62 1381 شرق شمال

 1/13 12/81 31 1 1 1 1 1 31 مسجدسلیمان

 11/26 80/12 1211 161 12 16 10 111 1181 ماهشهر

 3/06 16/12 603 6 1 1 1 12 622 غرب شمال

 1/20 11/18 0181 82 01 03 1 136 0816 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61 سال
01310 601 11 83 023 1113 18313 81/81 11/11 
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سال به تفکیک مناطق بهداشت  21در افراد بالای  ASCVD Riskغربالگری نتایج  برنامه غربالگری ارزیابی احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر  -81جدول 

 11و درمان صنعت نفت در بازنشسته طی سال 

نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 (بازنشستهسال ) 21در افراد بالای  ASCVD Riskنتایج غربالگری  

 تعداد

 غربالگری
IHD 

≥219 

(very 

High 

Risk) 

≥31  <219 

( 

Mod.High 

Risk) 

≥01  <319 

(High Risk) 

>11 - <019 

(Intermediate 

Risk) 

<119 

(Low 

Risk) 

درصد 

افراد با 

 سکیر

 نییپا

درصد افراد با 

ریسک بالا ی 

د و یا 0در 11

 IHDمبتلا به 

 11/30 81/68 1111 13 20 3 1 100 0011 آبادان

 11/11 11/11 32 11 3 1 1 12 68 آغاجاری

 3/01 16/11 3122 11 11 1 1 23 3868  اهواز

 1/20 12/18 831 12 6 2 0 00 881  مرکزی

 1/12 10/26 1012 13 0 1 1 02 1313 خارک و بوشهر

 8/31 11/63 0112 121 02 3 0 12 0181 اصفهان

 6/11 13/11 1211 33 11 1 3 20 1110 هرمزگان و فارس

 16/11 83/03 381 66 11 1 1 1 261 گچساران

 11/30 82/68 111 06 6 1 1 3 031 کشور غرب

 8/11 11/11 113 36 13 1 1 11 801 شمال

 30/66 61/32 132 013 11 03 16 62 1381 شرق شمال

 1/13 12/81 31 1 1 1 1 1 31 مسجدسلیمان

 11/26 80/12 1211 161 12 16 10 111 1181 ماهشهر

 3/06 16/12 603 6 1 1 1 12 622 غرب شمال

 1/20 11/18 0181 82 01 03 1 136 0816 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61 سال
01310 601 11 83 023 1113 18313 81/81 11/11 

 

 

در شاغلین و  سال 21در افراد بالای  ASCVD Riskغربالگری برنامه غربالگری ارزیابی احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر مقایسه  -101نمودار شماره 

 11بازنشستگان طی سال 
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 شده: ای دوره معاینه که در فردی  ASCVD     فاکتورهای ریسک  رزیابیا
 

 

 است؟ شده انجام   ASCVDفاکتورهای ريسک  ارزيابی ، شده ای دوره معاينه که فردی آيابرای سوال :
 

و  % 98/18سازمان بهداشت ودرمان   بوده  در  "   ASCVDفاکتورهای ریسک  ارزیابیدرصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 "می توان گفت که در کل سازمان ، پوشش این شاخص در فاصله  ٪29با ضریب اطمینان      ± 99/9با توجه به دامنه  

 قرار دارد "% 99/19و   % 96/89
 

و   " ASCVD  فاکتورهای ریسک  ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" درصد ارزیابی Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -88جدول شماره 

 "61بهداشت و درمان صنعت نفت، نیمه اول سال  /مراکزتحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق 

  است؟ شده انجام ASCVD  فاکتورهای ریسک  ارزیابی ، شده ای دوره معاینه که فردی آیابرای شاخص

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  1119 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 11.81 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

   (باشد می " 11" با برابر  Benchmark در و  " 10 " 

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد

coverage 

 میانگین با مقایسه

Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1111 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1338 2111 1/1 11 11 بوشهر 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1081 3221 1/1 11 11 شمال 3

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 6360 1/1 18 11 شرق شمال 2

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1181 6180 1/1 11 11 فارس 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1030 0111 1/8 11 11 غرب شمال 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 00116 1/1 12 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1811 11206 1/1 12 11 ماهشهر 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1160 6686 1/1 12 11 مرکزی 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 1066 1/1 12 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1381 2630 1/1 13 11 هرمزگان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 3260 1/1 13 11 اصفهان 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1166 11281 1/6 10 11 آبادان 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1108 1101 1/6 10 11 قم 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1118 6121 1/1 1 11 گچساران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1121 283/11 1/1 1 11 خارک 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1011 12110 1/2 8 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1181 1138 1/3 1 11 غرب 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1312 2683 1/1 1 11 آغاجاری 11

    118120 1/6111 022 361  میانگین / جمع

 18.18 ± 1.12  دامنه 18/18 (Weighted Average)وزنی میانگین

 قرار  % 13.13 و % 83.60  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 18.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

 .دارد

 

 11سال نیمه اول  ،به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت    ASCVDفاکتورهای ریسک  رصد ارزیابید -100نمودارشماره 
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  تعریف شاخص

سال که خدمت ارزیابی احتمال به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی ) بر اساس پرسشنامه رز(  را دریافت کرده اند تقسیم بر کل  21عداد افراد  بالای ت

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشسته  111سال    * 21ای شده بالای افراد معاینه دوره 

به تفکیک مناطق   111متخصص قلب و عروق تقسیم بر کل افراد مورد ارزیابی احتمال به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی  *  تعداد  افراد ارجاع شده به

 بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشسته

 جود دارد () افراد نیازمند ارجاع افرادی هستند که براساس پرسشنامه رز احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی  در آنان و
 

 

 

و  سال معاینه دوره ای شده 21غربالگری با پرسشنامه رزدر افراد بالای درصد پوشش برنامه غربالگری ، احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی بر  -81جدول 

 11شستگان طی سال شناسایی موارد نیازمند ارجاع به متخصص قلب و عروق در جمعیت غربالگری شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین و بازن

 نام منطقه 

 بهداشت و درمان

 شده یدوره ا نهیسال معا 99 یبا پرسشنامه رزدر افراد بالا یغربالگر 

  و وابسته  بازنشسته و وابسته  لغشا

 درصد  غربالگری تعداد شرایط واجد درصد  غربالگری تعداد شرایط واجد

 81/81 2011 2131 81/81 0881 3311 آبادان

 21/61 11 121 13/30 218 132 آغاجاری

 80/11 1230 11316 81/10 6166 1121 اهواز

 16/60 1081 1330 61/12 1616 0611 مرکزی

 11/11 10 101 12/11 1121 1106 خارک و بوشهر

 31/11 0611 8111 11/21 230 0283 اصفهان

 18/11 3112 3163 10/16 0166 3116 هرمزگان و فارس

 11/81 1161 1111 12/10 1126 1110 گچساران

 00/26 82 312 01/11 118 311 کشور غرب

 80/31 811 1160 11/31 121 1111 شمال

 11/11 3111 3180 81/81 0018 0110 شرق شمال

 11/61 311 166 11/66 311 111 مسجدسلیمان

 18/11 0660 0111 11/16 0112 0661 ماهشهر

 1/81 111 1210 6/02 11 881 غرب شمال

 82/81 11831 13111 82/31 2813 1111 کرج,تهران،قم

 در سازمان کل

 61سال
36112 01113 12/11 12831 20111 16/11 
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 متخصص قلب و عروق افراد با تست "رز"  مثبت )احتمال ابتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و عروقی( :ارجاع به 
 

جهت  کاهش ناتوانی و کاستن هزینه های ناشی از بیماری لازم است بمنظور  CHDبا توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری 

اع تا اقدامات تشخیصی تکمیلی صورت پذیرد . این فرآیند با تشخیص قطعی ،افراد با تست رز مثبت به متخصص قلب و عروق ارج

 نفر بعنوان حجم نمونه بررسی شد  ودر نتیجه پاسخ به سوال زیر مشخص می گردد.  968ارزیابی در 
 

 

 کرده است افتيسلامت قلب و عروق در يینها تيوضع نييتا تع یليتکم یابيمثبت است ارز یکه تست "رز"  و یيا فرد آسوال :

 ؟ ی(قطع صيارجاع به متخصص قلب و عروق و تشخ )
 

سازمان بهداشت  در  "مثبت   "رز"تست  با یفرداارجاع به متخصص قلب و عروق درصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که در کل سازمان ، پوشش این  ٪29با ضریب اطمینان      ± 19/9و با توجه به دامنه   % 69/99ودرمان   بوده 

 .قرار دارد "% 69/96و   % 99/16 "شاخص در فاصله 
 

 

، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص" درصد ارجاع به متخصص قلب و عروق افردی با  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره 

 "11تست "رز"  مثبت "  و تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق /مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت، نیمه اول سال 

 ؟(قطعی تشخیص و قلب متخصص به ارجاع )است کرده دریافت عروق و قلب سلامت نهایی وضعیت تعیین تا تکمیلی ارزیابی است مثبت وی"رز" تست که فردی آیا شاخص

 Average در Decision Rule عدد) است بوده  3117 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 599.8 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

Coverage  در و  " 38 "  معادل Benchmark  باشد می " .3 با برابر) 

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 p  فراونی مثبت تعداد

  

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت

coverage 

 میانگین با مقایسه
Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1331 1261 1/1 11 11 گچساران 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1212 103 1/1 11 11 اصفهان 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1361 311 1/1 11 11 هرمزگان 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1013 002 1/1 11 11 مرکزی 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 11 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 61 1/1 11 11 غرب 6

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1112 61 1/1 11 11 غرب شمال 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1138 20 1/1 11 11 شرق شمال 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1116 60 1/1 18 11 بوشهر 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1186 861 1/1 11 11 اهواز 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1011 031 1/1 11 11 شمال 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1360 1110 1/8 16 11 آبادان 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1661 133 1/8 16 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1211 210 1/8 16 11 قم 12

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1118 111 1/8 16 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/0010 0111 1/6 11 11 تهران 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1286 1638 1/1 11 11 فارس 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1318 321/11 1/2 1 11 خارک 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1016 001 1/1 1 11 آغاجاری 11

    11128 1/8111 016 361  میانگین / جمع

 61/13 ± 6/11  دامنه 13/61 (Weighted Average)وزنی میانگین
 .دارد قرار  % 11.03 و % 10.63  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می ٪59 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط

دوره متوالی ،براساس  1در  "مثبت    "رز"ارجاع افراد با تست  "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

 ودار های زیر نمایش داده شده استدر نم (LQASنتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)
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  11سال نیمه اول  ،درصد ارجاع فرد تحت پوشش با تست "رز مثبت " به سطح بالاتر  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -103نمودارشماره 

 
 

 

 

  11سال نیمه اول  ،درصد ارجاع فرد تحت پوشش با تست "رز مثبت " به سطح بالاتر  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -102نمودارشماره 
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 پوشش غربالگری سلامت روان )اضطراب ، افسردگی و استرس (  :
 

بیماری اول محسوب می  8در ایران مشخص شده است که افسردگی ماژور جزو  1020در نگاه اجمالی به گزارش بار بیماری ها در 

شایعترین اختلال روانی گزارش شد .  2866اختلال اضطرابی با شیوع   30-53شود . در مطالعه پیمایش ملی سلامت روان در سال 

 02353سلامت روان در کشور به وسیله آقای دکتر نوربالا و همکارانشان روی یک نمونهبزرگ ترین مطالعه همه گیرشناسی 

به عنوان ابزار غربالگری استفاده شده است.   GHQ52   نفری از سراسر کشور انجام شده است. در این مطالعه از پرسشنامه

درصد و در مناطق  55/ 0روستایی کشور یافته های این مطالعه نشان داد شیوع تخمینی مشکلات سلامت روان در مناطق 

درصد علایم  2/51درصد علایم اضطرابی، 2/53درصد از افراد مورد مطالعه علایم افسردگی،  55درصد است.  53/ 2شهری 

این ارزیابی ها و نتایج مطالعه بار بیماری بر اهمیت برنامه های  .درصد اختلال کارکرد اجتماعی داشتند 53/ 5جسمی و 

 ی سلامت روان می افزاید که نتایج آن در گزارش معاینات دوره ای بشرح زیر می باشد.غربالگر

 

 تعریف شاخص:

سال معاینه دوره  18سال که خدمت ارزیابی سلامت روان بر اساس پرسشنامه مدون دریافت کرده اند  تقسیم بر کل جمعیت بالای  18تعداد  افراد بالای 

 بهداشتی و درمانی ، شاغل و بازنشستهبه تفکیک مناطق   111ای شده  * 

به تفکیک مناطق بهداشتی و   111تقسیم بر کل افراد مورد ارزیابی سلامت روان * سال نیازمند ارچاع به روانشناس یا روان پزشک  18بالای  تعداد افراد

 درمانی ، شاغل و بازنشسته

 رتباط با ارزیابی مرتبط رسیده اند نیازمند ارجاع به سطح بالاتر می باشند() افراد ی که در ارزیابی با پرسشنامه  به نقطه برش تست در ا 

 

 

 

در جمعیت غربالگری شده به تفکیک شناس یا روان پزشک  در افراد معاینه دوره ای شده و شناسایی افرادنیازمند ارجاع به روانسلامت روان  درصد پوشش غربالگری -67جدول 

 61در شاغلین و بازنشستگان طی سال  مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت

 نام منطقه بهداشت و درمان

 افرادنیازمند ارجاع به روان شناس یا روان پزشک سال 78ارزیابی سلامت روان  در افراد بالای  

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/13 611 1/11 133 18/12 6321 11/10 1181 آبادان

 2/11 1 2/61 26 11/68 103 61/83 181 آغاجاری

 8/23 1131 1/01 811 12/02 13211 16/20 10010  اهواز

 11/18 061 12/81 111 18/18 1101 10/16 3211  مرکزی

 01/11 00 1/11 032 61/33 112 11/13 2138 خارک و بوشهر

 21/12 1081 31/11 801 31/21 3162 13/11 0311 اصفهان

 02/11 1133 16/66 822 18/63 2683 80/18 1161 هرمزگان و فارس

 01/88 211 18/11 221 18/80 0016 18/11 0226 گچساران

 3/61 11 1/11 10 81/23 211 80/86 611 کشور غرب

 31/13 011 16/01 011 11/18 813 68/61 1011 شمال

 06/16 1130 11/11 103 16/21 3881 11/12 2111 شرق شمال

 12/11 81 1/11 60 82/22 111 88/62 116 مسجدسلیمان

 30/18 1113 16/10 811 11/68 3208 18/11 2806 ماهشهر

 31/11 03 18/18 12 2/61 13 2/81 11 غرب شمال

 00/13 3310 11/12 1113 88/21 12611 83/11 1812 کرج,تهران،قم

 11/32 11112 13/11 1611 80/11 11113 82/22 11112 61 سال در سازمان کل
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الگری شده درصد پوشش غربالگری سلامت روان در افراد معاینه دوره ای شده و شناسایی افرادنیازمند ارجاع به روان شناس یا روان پزشک در جمعیت غرب -10جدول 

 16بازنشستگان طی سال به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت در شاغلین و 

 نام منطقه بهداشت و درمان

 افرادنیازمند ارجاع به روان شناس یا روان پزشک سال 78ارزیابی سلامت روان  در افراد بالای  

 ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا ووابسته بازنشسته ووابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/00 108 1/21 013 11/28 6201 11/33 3131 آبادان

 1/11 11 11/81 311 13/83 013 13/31 0161 آغاجاری

 1/80 101 6/31 182 11/10 11831 16/61 1132  اهواز

 11/01 110 11/81 362 16/16 1101 16/20 3321  مرکزی

 31/32 01 01/88 113 26/13 61 01/21 880 خارک و بوشهر

 11/11 180 22/10 111 11/61 311 08/11 236 اصفهان

 01/38 1081 16/13 688 16/20 2613 11/13 2163 هرمزگان و فارس

 01/10 101 00/11 601 11/61 1100 11/33 0821 گچساران

 1/01 0 1/20 6 61/81 161 11/11 202 کشور غرب

 01/12 111 10/11 110 21/61 161 28/10 133 شمال

 33/18 113 01/86 611 10/11 0016 86/21 0668 شرق شمال

 18/21 61 8/30 11 81/13 312 80/11 661 مسجدسلیمان

 32/11 101 12/13 186 81/12 0116 86/01 2132 ماهشهر

 11/11 31 1/61 32 01/68 310 30/11 221 غرب شمال

 01/11 0102 11/23 101 16/18 11101 11/01 2131 کرج,تهران،قم

 18/21 1103 13/10 1611 83/12 20881 18/36 21118 69 سال در سازمان کل

 
 

در جمعیت مقایسه درصد پوشش غربالگری سلامت روان در افراد معاینه دوره ای شده و شناسایی افرادنیازمند ارجاع به روان شناس یا روان پزشک  - 13جدول شماره 

 سال متوالی 3ارتباط شغلی در معاینه دوره ای  شده به تفکیک سال  18غربالگری شده در افراد بالای 

 کل

 سازمان

 در سال

افراد واجد تعداد 

 شرایط غربالگری
 طره آمیز سلامت روانمخااحتمال به بیماری  غربالگری

شناس سلامت روان و یا روان کارموارد نیازمند ارجاع به 

 پزشک

و  لغشا

 وابسته

 بازنشسته

 و وابسته

 و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا و وابسته بازنشسته و وابسته لغشا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/32 11112 13/11 1611 80/11 11113 82/22 11112 61131 61111 61 سال

 18/21 1103 13/10 1611 83/12 20881 18/36 21118 11331 10111 69سال  

 69سال 
13021 

 

28110 

 

 

21132 11.16 31611 18.11 1611 13.80 6121 18.26 

 69سال  
16018 

 

20326 

 
21111 13.10 30311 16.11 1811 12.12 1810 18.13 

 11/66 3121 16/12 1212 66/12 18113 11/33 30811 06181 26611 69 سال
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سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفکیک  18بالاتر در افراد بالای درصد پوشش غربالگری سلامت روان  و افراد نیازمند به ارجاع به سطوح -101نمودار شماره 

 16-11سال –مناطق بهداشت و درمان  ، شاغل
 

 
 

 
 

یک سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت به تفک 18درصد پوشش غربالگری سلامت روان  و افراد نیازمند به ارجاع به سطوح بالاتر در افراد بالای - 106نمودار شماره 

 16-11سال –مناطق بهداشت و درمان  ، بازنشسته
 

 

 
 

 

 سال متوالی 1سال معاینه دوره ای شده صنعت نفت در  18مقایسه پوشش غربالگری سلامت روان  و افراد نیازمند به ارجاع به سطوح بالاتر در افراد بالای  -101نمودار شماره 
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 )احتمال ابتلا به بیماری افسردگی،اضطراب و استرس( : پرسشنامه مدون روانبر اساس شناس یا روان پزشک ارجاع به روان

بالا انتخاب شده است .لذا لازم است جهت  Sensivityبا توجه به شیوع بالای اختلالات روان و اهمیت آن در زندگی سالم ، تست با 

یا روان پزشک ( معرفی گردند . این فرآیند با ارزیابی ارزیابی قطعی و اقدامات مرتبط افراد به واحد سلامت روان ) کارشناس روان 

 .می گردد نفر بعنوان حجم نمونه بررسی و درنتیجه پاسخ به سوال زیر مشخص  941در 
 

سلامت روان  يینها تيوضع نييتا تع یليتکم یابياحتمال هرنوع اختلال است , ارز انگرينما یکه تست سلامت روان و یسوال : آيا فرد 

 (؟ یقطع صيمشاوره و تشخ کينيکرده است ) ارجاع به کل افتيدر
 

در سازمان بهداشت ودرمان  "ارجاع به متخصص سلامت روان در افراد با تست مثبتدرصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

می توان گفت که در کل سازمان ، پوشش این شاخص در    ٪29با ضریب اطمینان   ± 91/1بوده  و با توجه به دامنه  89/19٪

 .قرار دارد " %11/91و   % 66/87 "فاصله 
 

 

درصد ارجاع به متخصص سلامت روان در افراد » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -12جدول شماره

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق/مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال « با تست مثبت 

 کلینیک به ارجاع ) است کرده دریافت روان سلامت نهایی وضعیت تعیین تا تکمیلی ارزیابی , است اختلال هرنوع احتمال نمایانگر وی روان سلامت تست که ی فرد آیا شاخص

 ؟(قطعی تشخیص و مشاوره

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  1119 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 80.01 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 11 با برابر  Benchmark در و  " 13 " 

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 تعداد

 مثبت

 p  فراونی

  

 میانگین با مقایسه وزن جمعیت

average coverage 

 Benchmark میانگین با مقایسه

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 0330 1/1 11 11 البرز 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1111 1822 1/1 11 11 گچساران 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1086 661 1/1 11 11 مرکزی 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1018 113 1/1 11 11 هرمزگان 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1131 11 1/1 11 11 غرب 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1362 3128 1/1 18 11 فارس 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1161 0211 1/1 18 11 اهواز 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1121 0218 1/1 18 11 ماهشهر 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1180 0066 1/1 11 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 1311 1/1 11 11 آبادان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1123 331 1/1 11 11 بوشهر 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1081 0111 1/8 16 11 تهران 10

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1013 268 1/8 16 11 شمال 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1111 011 1/8 11 11 قم 12

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1180 111 1/1 13 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1131 81/11 1/6 10 11 خارک 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1211 163 1/2 8 11 اصفهان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1311 12 1/3 1 11 غرب شمال 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1316 111 1/1 1 11 آغاجاری 11

    03186 1/1100 086 361  میانگین / جمع

 12/82 ± 1/11  دامنه 82/12 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  61/119 و % 81.10  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
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 1در به سطح بالاتر   "ارجاع افراد با پرسشنامه سلامت روان مثبت    "شاخصمقایسه درصد پوشش برنامه ، گزارش پیشرفت در پوشش برنامه:

در نمودار های زیر نمایش  (LQASدوره متوالی ،براساس نتایج بدست آمده ازپرونده های موجود با مدل ارزیابی و نمونه گیری)

 داده شده است:
 

 ،درصد ارجاع فرد تحت پوشش با پرسشنامه سلامت روان مثبت  به سطح بالاتر  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -108نمودارشماره 

  11سال نیمه اول 

 
 

 
 

 ،درصد ارجاع فرد تحت پوشش با پرسشنامه سلامت روان مثبت  به سطح بالاتر  به تفکیک مناطق ،مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت  -101نمودارشماره 

  11سال نیمه اول 
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 پوشش غربالگری بیماری های شایع تنفسی)آسم  (  :                                           

در ایران ، بیماری های مزمن ریوی در گروه بیست بیماری اول موثر بر  1020گزارش بار بیماری ها در راساس آخرین ب

افزایش یافته است . 2330ع آن از سال ومیزان شی و سلامت می باشند  

: بیماریهای مزمن ریوی عبارتند  عوامل خطر اصلی 

سیگار مصرف  

یا گرما و...( شپزیآ)  استفاده از سوخت های زیستی برای منزل  ایگرم  

 آلودگی هوای محیط

 گرد و غبار و مواد شیمیایی شغلی )بخار ، مواد محرک و دود (

در جهان زندگی می کنند و علت  COPDمیلیون نفر مبتلا به   64بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر 

به سومین عامل مرگ تبدیل می شود . گزارش  1090بیماری های مزمن ریوی تا سال و بوده است  1008میلیون نفر در سال  9مرگ 

بار بیماری ها نشان میدهد که بالاترین میزان مرگ و دالی ناشی از این بیماری در پاکستان و کمنرین میزان دالی مربوط به ایران است . 

در دستور کار تیم  2938لگری بیماری های تنفسی و آسم از سال با توجه به اهمیت و شیوع روز افزون این بیماری ارزیابی و غربا

 سلامت خانواده قرار  گرفت و نتایج آن بشرح زیر گزارش می گردد. 

 تعریف شاخص:

تفکیک مناطق  به  111تعداد  افرادی که بر اساس پرسشنامه مدون " احتمال ابتلا به آسم" دریافت کرده اند  تقسیم بر کل جمعیت معاینه دوره ای شده  * 

 بهداشتی و درمانی 

 به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی   111*  ( دارند تقسیم بر کل افراد ارجاع شده COPDتعداد افرادی تشخیص بیماری تنفسی مزمن )آسم یا 

 د() افراد ی که در ارزیابی با پرسشنامه  به نقطه برش تست در ارتباط با ارزیابی مرتبط رسیده اند نیازمند ارجاع به سطح بالاتر می باشن 

 

در جمعیت غربالگری   COPDارجاع و میزان  شناسایی  درصد پوشش غربالگری احتمال ابتلا به آسم در افراد معاینه دوره ای شده و شناسایی افرادنیازمند -11جدول 

 1311شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال 

نام منطقه بهداشت و 

 درمان

 Asthma یغربالگر

 واجد

 شرایط

 تعداد

 غربالگری
 درصد

 افراد تعداد

 ارجاع نیازمند

 در درصد

 جامعه

 غربالگری

 شده

 به مبتلا افراد تعداد

 آسم تنفسی بیماری

 COPD یا

 جامعه در درصد

 شده غربالگری

 1/01 08 1/13 1102 86/12 11321 13111 آبادان

 1/23 18 3/11 31 12/80 1063 0312 آغاجاری

 81/30 361 1/02 1 1/28 218 08081  اهواز

 1/11 12 1/81 361 11/01 6018 1106  مرکزی

 1/12 21 0/11 81 81/38 2111 2111 خارک و بوشهر

 111/11 332 1/11 1 0/33 332 12313 اصفهان

 1/81 116 11/26 1111 10/20 1161 13281 هرمزگان و فارس

 1/30 63 1/81 081 83/13 2181 1116 گچساران

 1/81 11 1/01 11 81/11 1021 1112 کشور غرب

 0/12 21 8/01 183 62/18 0011 3211 شمال

 0/11 118 6/11 318 62/11 6011 1111 شرق شمال

 1/36 16 0/11 31 12/86 1111 1111 مسجدسلیمان

 0/11 000 31/63 2183 11/18 11116 11613 ماهشهر

 01/83 11 3/30 1 8/61 011 3121 غرب شمال

 0/01 111 6/11 1211 81/62 00822 01180 کرج,تهران،قم

 0/61 0161 11/10 1113 11/12 80881 128112 61سال در سازمان کل

 



 123 

در جمعیت غربالگری   COPDدرصد پوشش غربالگری احتمال ابتلا به آسم در افراد معاینه دوره ای شده و شناسایی افرادنیازمند ارجاع و میزان  شناسایی  -16جدول 

 1316شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت طی سال 

نام منطقه بهداشت و 

 درمان

 Asthma یغربالگر

 واجد

 شرایط

 تعداد

 غربالگری
 درصد

 افراد تعداد

 ارجاع نیازمند

 در درصد

 جامعه

 غربالگری

 شده

 به مبتلا افراد تعداد

 آسم تنفسی بیماری

 COPD یا

 جامعه در درصد

 شده غربالگری

 1/06 11 1/12 381 31/21 2313 11116 آبادان

 3/18 11 2/61 61 31/61 1283 2683 آغاجاری

 1/11 1 33/33 1 1/11 3 00111  اهواز

 1/21 12 6/81 013 11/66 3100 6681  مرکزی

 1/21 0 3/11 13 1/11 211 2211 خارک و بوشهر

 1/11 1 1/11 1 1/11 1 3261 اصفهان

 1/66 11 13/11 128 21/11 1110 11610 هرمزگان و فارس

 1/18 00 1/21 111 33/31 0108 6113 گچساران

 1/11 1 1/01 1 31/01 211 1131 کشور غرب

 1/18 2 8/06 11 01/16 611 3221 شمال

 1/81 21 6/16 113 31/11 0063 6366 شرق شمال

 1/13 1 3/86 02 21/11 601 1066 مسجدسلیمان

 1/11 1 21/81 3181 11/02 6116 11201 ماهشهر

 0/11 11 1/06 63 02/61 681 0112 غرب شمال

 1/63 21 6/21 118 31/18 1831 01111 کرج,تهران،قم

 1/31 212 11/16 1211 31/88 36301 111611 69سال در سازمان کل

 

 

 

 

 

 

 1316-1311سال  -در افراد معاینه دوره ای شده به تفکیک مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت پوشش ارزیابی آسم درصد پوشش  -131نمودار
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 غربالگری بیماری های شایع تنفسی)آسم  (
بالا انتخاب شده است .لذا لازم است جهت ارزیابی قطعی و اقدامات مرتبط  Sensivityبا توجه بیماری های شایع تنفسی ، تست با 

نفر بعنوان حجم نمونه بررسی و درنتیجه پاسخ   962معرفی گردند . این فرآیند با ارزیابی در1 سطح خدماتبه  با تست مثبت افراد

 به سوال زیر مشخص می گردد.
 

 ؟ است شده ارجاع 2 سطح خدمات به قطعی تشخيص جهت است شده مثبت آسم ارزيابی در که ی فرد آياسوال : 

بوده  و با توجه به  ٪79/91در سازمان بهداشت ودرمان " با تست مثبت 1 سطح خدماتارجاع به درصد  "متوسط پوشش شاخص :  نتيجه

 .قرار دارد " %97/99و   % 11/18 "میتوان گفت که درکل سازمان، پوشش این شاخص در فاصله ٪29با ضریب اطمینان   ± 99/77دامنه 
 

« با تست مثبت  0 سطح خدماتدرصد ارجاع به » ، میانگین پوشش ، میانگین وزنی ،حداکثر وحداقل تحقق شاخص  Decision Ruleحجم نمونه ، عدد  -11جدول شماره

 "11تحت پوشش سلامت خانواده به تفکیک مناطق/مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت،  نیمه اول سال 

 ؟ است شده ارجاع 0 سطح خدمات به قطعی تشخیص جهت است شده مثبت آسم ارزیابی در که ی فرد آیا شاخص

 معادل  Average Coverage در Decision Rule عدد) است بوده  1119 معادل  Benchmark از آمده بدست درصد و  % 80.01 معادل  Average Coverage از آمده بدست درصد

 (باشد می " 11 با برابر  Benchmark در و  " 13 " 

 حجم بهداری ردیف

 n نمونه

 average میانگین با مقایسه وزن جمعیت   p  فراونی مثبت تعداد

coverage 

 میانگین با مقایسه

Benchmark 

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1138 620 1/1 11 11 فارس 1

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1112 311 1/1 11 11 آبادان 0

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1211 012 1/1 11 11 مرکزی 3

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1010 112 1/1 11 11 گچساران 2

 Benchmark معادل میانگین از بالاتر 1/1182 112 1/1 11 11 هرمزگان 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1120 81 1/1 11 11 آغاجاری 6

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 66 1/1 11 11 غرب شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1113 18 1/1 11 11 البرز 8

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1082 161 1/1 18 11 شرق شمال 1

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1161 32 1/1 11 11 قم 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1111 08 1/8 16 11 مسجدسلیمان 11

 Benchmark از کمتر میانگین از بالاتر 1/1131 11 1/8 16 11 بوشهر 10

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1213 3181 1/1 13 11 ماهشهر 13

 Benchmark از کمتر میانگین معادل 1/1118 61 1/1 13 11 شمال 12

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1112 138/11 1/6 10 11 تهران 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1 1 1 1 11 غرب 16

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 1 1/1 1 11 خارک 11

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 1 1/1 1 11 اهواز 18

 Benchmark از کمتر میانگین از کمتر 1/1111 1 1/1 1 11 اصفهان 11

    1621 1/1111 011 361  میانگین / جمع

 61/13 ± 11/63  دامنه 13/61 (Weighted Average)وزنی میانگین

 .دارد قرار  % 11.11 و % 18.11  فاصله در شاخص این پوشش ، سازمان کل در که گفت توان می 119 اطمینان ضریب با و  بوده % 88.18 مناطق کل در شاخص این پوشش متوسط
 

 
 

 61سال اول  نیمه ،بهداشت و درمان صنعت نفت  ،مراکز تفکیک مناطق به مثبت  به سطح بالاتر  آسمبا پرسشنامه تحت پوشش فرد  ارجاعدرصد  -797 شمارهنمودار
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 خانواده :گزارش بیماری ها بر اساس مستندات ثبت شده دربانک اطلاعات سلامت -2فصل 

 در ومیر مرگ و بیماریها اصلی عوامل جمله از سرطانهابنا بر گزارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از بار بیماری ها، 

 که میرود انتظار و  شده گزارش سرطان از ناشی مرگ میلیون 1 /5 و جدید مورد میلیون 24 حدود ، 1021 سال در و هستند جهان

 بین در سرطان موارد شایعترین از مورد پنج ، 1021 سال در .شود بیشتر % 70 حدود آتی دهه دو طول در سرطان جدید موارد تعداد

 کولورکتوم، پستان، را زنان بین در سرطانها شایعترین از مورد پنج و کبد و معده کولورکتوم، پروستات، ریه، از اند بوده عبارت مردان

 :از بودند عبارت شدند؛ مرگ به منجر که سرطانهایی شایعترین ، 1021 سال در.میدادند تشکیل معده و رحم دهانه ریه،

  ( پستان،  )مرگ 0000 / 634 ( کولورکتال،  )میلیون 000 / 719 ( معده،  )مرگ 000 / 748 ( کبد،  )مرگ میلیون 83 / 2 ( ریه

. اطلاعات زیر از بانک جمعیت شناسی سلامت خانواده استخراج شده است لذا   )مرگ 000 / 400 ( مریو  )مرگ 000 / 812(

 شامل ثبت تمامی موارد ابتلا نمی باشد که بایستی برای تکمیل اطلاعات مرتبط ، فرآیند صحیح طراحی و اجرا گردد

 

 - فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی  -18جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Tongue Oral Cavity Salivary gland Pharynx 

C17  C10 C13 C77 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آبادان

 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آغاجاری
 3 3 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 3 2 2 2 2 8 اهواز
 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 10 1 1 0 3 1 12 1 1 اصفهان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0 8 فارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال
 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 کرج

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ماهشهر
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تبریز
 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 تهران

 18 16 13 13 1 1 3 8 3 11 12 00 1 1 10 13 1 02 12 06 جمع
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فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Esophagus stomach Small intestine Colon 

C79 C7/ C71 C73 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 16 1 0 0 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 آبادان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آغاجاری

 11 31 38 36 1 1 2 2 2 132 03 12 18 16 61 0 1 1 1 0 اهواز
 12 11 11 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اراک

 2 3 3 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 38 1 1 03 1 0 1 1 1 113 11 1 1 11 11 1 1 1 1 1 اصفهان
 01 06 31 06 1 0 1 0 0 11 6 6 8 1 10 1 1 1 1 1 فارس

 8 6 6 3 1 1 1 1 1 16 6 3 3 2 11 1 1 1 1 1 گچساران
 3 0 0 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 8 6 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 شمال
 11 8 1 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 01 16 13 10 1 3 3 3 3 11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 کرج

 1 2 3 3 1 1 1 1 1 00 1 3 2 2 0 1 1 1 1 1 ماهشهر
 03 13 1 0 1 0 0 1 1 0 6 2 3 0 1 1 1 1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 8 8 1 6 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 تبریز
 22 32 03 18 1 6 2 3 0 10 01 11 10 1 1 3 3 0 1 1 تهران

 011 186 118 111 1 01 18 11 13 111 12 60 61 11 131 11 11 11 1 0 جمع

 

 

فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Rectum Anurectom 
  intrahepatic bile 

ductsLiver and 
Gallbladder 

C01 07 C C00 C08 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 آبادان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آغاجاری

 1 1 1 1 10 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 6 اهواز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هرمزگان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 0 11 اصفهان

 1 1 1 1 8 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 13 فارس

 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گچساران

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال

 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 6 6 2 کرج

 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ماهشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 2 تبریز

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 تهران

 0 3 1 1 20 11 1 11 11 1 1 1 1 1 1 21 06 01 03 23 جمع
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فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Pancreas 

Other and ill- 

Defined 

digestive organs 

Larynx Bronchus and lung 

C09 C0/ C80 C80 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 آبادان
 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 آغاجاری

 1 6 1 8 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 0 12 اهواز
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 11 01 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 30 اصفهان
 2 2 1 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 01 فارس

 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 گچساران
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 خارک
 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 کرج

 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ماهشهر
 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تبریز
 11 6 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 تهران

 21 26 28 38 11 11 1 6 1 11 1 1 3 8 10 18 10 16 00 111 جمع
 

 

فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Bones & joints Blood Skin 
Connective & soft 

tissue 

C01 C00 C08 C05 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 1  1 1 1 11 1 1 6 1 1 0 1 3 3 1 1 1 1 1 آبادان
 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 آغاجاری

 1  1 0 1 18 60 68 10 11 01 01 1 00 01 2 0 1 1 1 اهواز
 1  1 1 1 1 0 0 0 1 11 8 1 6 1 1 1 1 1 1 اراک

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 0  1 1 1 21 31 32 01 1 01 1 23 1 12 3 1 1 2 1 اصفهان
 1  1 1 1 11 1 11 8 11 18 11 1 11 12 0 0 0 0 1 فارس

 1  1 1 1 01 03 02 02 3 8 3 1 3 3 1 1 1 1 1 گچساران
 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 قم

 1  1 1 1 6 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال
 1  1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 کرمانشاه

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1  1 1 1 11 11 11 10 1 1 1 1 1 1 0 2 3 0 1 کرج

 1  1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 ماهشهر
 1  1 1 1 3 3 0 1 1 1 2 1 3 3 0 2 1 1 1 مشهد

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1  1 1 1 1 3 0 3 1 2 2 1 0 0 2 2 3 0 1 تبریز
 1  1 1 1 6 6 3 3 3 12 8 1 3 3 2 2 0 1 1 تهران

 0  1 3 3 110 161 161 162 61 101 11 23 81 81 08 08 03 11 1 جمع
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فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -
 

 مرکز

 بهداشت

 درمانو 

Breast Vagina Cervix Ovary 

C91 C90 C98 C9/ 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 60 20 26 1 آبادان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 11 11 1 آغاجاری

 11 8 1 1 1 3 1 1 1 01 1 1 1 1 1 012 168 161 111 2 اهواز
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 01 03 00 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 00 16 12 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 3 3 1 بوشهر

 10 1 1 10 3 0 1 1 1 01 1 1 1 1 1 181 112 110 128 1 اصفهان
 8 11 11 10 3 3 2 0 0 02 1 1 1 1 1 118 111 18 16 3 فارس

 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 11 11 11 12 1 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 10 11 8 1 قم

 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 16 10 11 1 شمال
 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 خارک
 8 8 1 1 2 0 3 0 1 11 1 1 1 1 1 11 11 61 61 1 کرج

 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20 23 31 06 1 ماهشهر
 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 21 38 16 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 مسجدسلیمان
 3 2 2 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 00 03 11 03 1 تبریز
 16 11 11 6 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 118 118 86 12 1 تهران

 10 13 21 12 03 01 02 10 8 111 0 1 0 1 1 1112 113 111 11 1 جمع
 

 

فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Corpus uteri 
Other and unspecified 

female genital organs 
Prostate Testis 

C90 C91 C/7 C/0 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 3 0 1 0 0 1 3 3 6 0  1 1 1 2 0 1 1 1 1 آبادان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 آغاجاری

 1 0 1 1 1 18 11 12 11 0  1 1 1 3 01 10 13 13 1 اهواز
 1 1 1 0 1 1 3 3 3 1  1 1 1 1 0 3 0 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 0 3 0 3 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 1 1 1 1 68 1 1 11 0  12 1 11 1 11 1 1 1 1 اصفهان
 1 1 1 1 1 11 18 03 03 1  1 1 1 1 1 8 11 1 1 فارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 0 0 1 1 1 گچساران
 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 3 3 0 0 1  1 1 1 1 3 0 0 0 1 شمال
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  1 1 1 0 2 2 2 2 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1 1 1 1 1 01 18 11 12 1  1 1 1 1 8 1 1 6 1 کرج

 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 6 3 0 0 1 ماهشهر
 1 1 1 1 1 8 6 1 0 1  1 1 1 1 1 6 2 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1  1 1 1 1 0 1 1 1 1 تبریز
 2 1 1 1 1 31 01 11 11 1  1 1 1 1 11 1 3 0 1 تهران

 11 12 1 11 1 011 111 11 133 01  12 1 11 18 81 12 21 23 1 جمع
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فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Penis Kidney,  renal pelvis 
Ureter , other  urinary 

organs 
Bladder 

C/1 C/0 C// C/1 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 1 1 6 8 8 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1  1 1 1 آبادان
 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 0 1  1 1 1 آغاجاری

 01 10 13 11 11 1 1 1 1 1 1 8 8 8 1 1  1 1 1 اهواز
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 بوشهر

 31 1 1 01 11 1 16 20 0 1 12 1 1 8 1 1  10 1 1 اصفهان
 1 11 11 11 16 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1  1 1 1 فارس

 0 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 1 1 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1  1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  1 1 1 شمال
 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1  1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  1 1 1 خارک
 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 1  1 1 1 کرج

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1  1 1 1 ماهشهر
 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1  1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 تبریز
 33 01 11 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1  1 1 1 تهران

 106 68 60 86 11 1 18 23 3 0 61 38 33 31 33 0  10 1 1 جمع

 

فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال  -درمانی
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Eye and adnexa Brain Thyroid 
Endocrine gland, 

NOS 

C17 C18 C10 C19 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آبادان
 1 1 1 1 1 2 3 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 آغاجاری

 1 1 1 1 1 16 11 11 11 16 1 2 1 11 11 1 1 1 1 1 اهواز
 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 3 3 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بوشهر

 1 1 1 1 1 11 12 11 22 16 6 13 12 0 3 1 1 0 3 1 اصفهان
 1 1 1 1 1 12 1 11 11 1 1 8 11 1 10 0 0 0 0 1 فارس

 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 3 1 1 1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کرج

 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 8 0 0 0 1 1 1 1 1 ماهشهر
 1 1 1 1 1 11 1 1 0 1 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 تبریز
 1 1 1 1 1 16 11 6 0 1 01 12 11 6 1 1 1 1 1 1 تهران

 1 2 3 3 1 116 106 111 11 12 81 11 13 11 21 1 1 8 1 2 جمع
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فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 1116,-11—12-13 هایسال -
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Hodgkin lymphoma 
Non-Hodgkin 

lymphoma 

Multiple 

myeloma 

C37 C30 C51 

13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 13 12 11 16 11 

 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 2 3 3 2 2 آبادان
 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 آغاجاری

 3 3 1 11 11 1 1 1 1 1 8 10 11 11 13 اهواز
 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 اراک

 1 1 2 3 3 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 بوشهر

 8 1 12 0 3 12 1 0 3 1 11 1 1 11 11 اصفهان
 3 3 11 1 10 1 6 0 0 1 6 6 1 1 2 فارس

 1 1 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 2 شمال
 1 1 6 6 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 2 3 3 3 کرج

 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 6 1 2 0 2 ماهشهر
 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 1 مشهد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان
 1 1 0 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 تبریز
 1 1 11 6 1 11 6 1 1 1 8 1 3 0 1 تهران

 01 11 13 11 21 61 11 8 1 2 61 61 21 11 61 جمع

 
فراوانی سرطان های ثبت شده در بانک اطلاعات سلامت خانواده با توجه به نوع)توپوگرافی ( وبه تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی   -18ادامه جدول 

 11سال  -

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

digestive 

organs 

Accessory 

sinus, 

NOS 

Adrenal 

gland 

NOS 

Lymph 

node 

NOS 

Meninges 

Nasal 

& 

Sinus 

Oropharynx 

NOS 

Palate 

NOS 

Parotid 

gland 

Peritoneum 

NOS 

Salivary 

gland 

Spinal 

cord 

Unknown 

primary 

site 

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آبادان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آغاجاری

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اهواز
 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اراک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هرمزگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 بوشهر

 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 اصفهان
 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گچساران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قم

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شمال
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کرمانشاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خارک
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کرج

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ماهشهر
 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مشهد

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسجدسلیمان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تبریز

 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران
 16 0 1 1 2 1 1 1 0 12 1 1 0 جمع
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 سال  متوالی 1فراوانی تمام موارد سرطان گزارش شده به تفکیک  مناطق/مراکزبهداشتی درمانی در  -11جدول 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

69 69 69 69 61 

 113 111 10 116 110 آبادان

 01 18 21 20 31 آغاجاری

 128 261 268 210 210 اهواز

 110 81 11 11 1 اراک

 21 21 31 31 06 هرمزگان

 11 11 6 8 2 بوشهر

 611 188 233 201 311 اصفهان

 083 011 311 316 301 فارس

 111 16 12 61 62 گچساران

 30 06 00 03 00 قم

 11 10 31 32 18 شمال

 11 11 21 11 31 کرمانشاه

 1 1 6 8 03 خارک

 011 011 186 111 128 کرج

 111 11 66 11 11 ماهشهر

 131 110 66 31 11 مشهد

 11 11 13 11 12 مسجدسلیمان

 13 13 16 13 21 تبریز
 281 362 018 122 31 تهران

 3118 0122 0061 0111 1111 جمع
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 1316-1311سال  -در جمعیت تحت پوشش سلامت خانواده بر اساس بانک اطلاعات سلامت خانواده به تفکیک  مناطق بهداشتی درمانی در شاغلین و بازنشستگان و  اقدامات درمانب بیماری های ایسکمیک  قلبی و عروقی    IHDفراوانی   -111جدول 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

1316 1311 

IHD IHD 
Angioplasty/ 

Stent CABG IHD 
Angioplasty/ 

Stent CABG 

 بازنشسته شاغل بازنشسته شاغل

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 6/11 11 2/11 26 1/02 1111 2/11 11 6/11 11 0/10 021 1/01 811 1/88 021 دانآبا

 32/12 16 12/81 1 1/21 21 03/61 01 03/61 01 1/11 81 1/21 61 1/38 110 آغاجاری

 1/32 016 0/18 11 1/83 0120 1/81 66 2/13 01 1/11 611 1/11 0132 1/21 131 اهواز

 01/31 08 11/81 06 1/80 131 11/01 12 6/21 8 1/11 101 2/31 111 1/31 111 مرکزی

 01/21 1 21/18 1 6/31 11 30/11 16 06/11 13 1/36 11 1/16 16 1/3 21 خارک و بوشهر

 1/31 6 3/12 61 1/28 1111 1/11 1 0/31 1 1/11 011 1/08 1811 1/20 013 اصفهان

 11/21 111 11/11 88 2/12 816 11/30 32 1/11 00 1/18 000 2/21 811 1/12 008 هرمزگان و فارس

 1/21 36 1/11 1 1/03 381 11/12 18 1/08 0 1/21 116 1/00 001 1/16 101 گچساران

 11/11 1 1/11 1 1/21 11 1/11 1 1/11 1 1/00 11 1/03 1 1/11 8 رکشو غرب

 01/11 21 01/11 31 8/16 111 1/11 6 02/11 11 0/01 11 1/81 106 1/11 18 شمال

 18/22 11 03/3 11 2/61 381 8/33 11 13/62 18 1/18 130 0/11 023 1/10 111 قشر شمال

 01/11 01 0/11 0 6/16 81 18/10 1 13/11 1 1/81 31 6/11 18 0/11 22 مانمسجدسلی

 00/00 126 01/61 120 11/10 611 11/11 32 31/81 61 1/01 118 8/11 311 1/81 131 ماهشهر

 1/11 11 1/20 0 1/18 121 1/11 1 1/11 1 1/26 06 3/11 102 1/3 03 بغر شمال

016 1/11 300 کرج,متهران،ق

2 

6/31 263 1/21 12 01/31 12 11/18 0103 8/03 118 01/21 182 01/21 

 10/11 1261 1/10 1101 1/81 11010 11/23 311 11/31 311 1/33 0101 1/11 1110 1/13 0361 انسازم کل
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 1316-1311سال  -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  ها بر اساس  فراونی بیماری  -111جدول 

 )درصد شیوع برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ( 
 

 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

مغز و اعصاب ستمیس  یها یماریب یتناسل - یدستگاه ادرار یها یماریب  

با هر  هیکل یینارسا

 علت

ا هر ب هیکل یینارسا

 علت

با هر   ینفروپات

 علت

ر با ه  ینفروپات

 علت

 ینفرکتوم

 با هر علت

 دونیپ

هیکل  

تحت 

درمان 

با 

 زیالید

C.P M.S parkinson Epilepsy 

 یوجود درجات

 ای کیاز فلج در 

 چند اندام

Alzheim

er's 

disease Neurop

athy 

69 61 69 61 61 69 61 69 61 69 61 69 61 69 61 61 61 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 8 0 1 1/11 1 1/11 1 1/11 11 1/11 1 آبادان

 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 3 0 3 1 1/16 8 1/11 16 1/16 1 1/10 3 آغاجاری

 12 10 11 11 12 18 02 01 10 61 8 2 10 31 23 1/11 11 1/12 11 1/11 11 1/18 11 اهواز

 01 1 3 1 01 11 1 1 00 1 1 2 1 2 1 1/01 08 1/11 11 1/16 16 1/13 2 مرکزی

 2 1 1 1 13 11 1 1 11 1 1 1 1 2 0 1/11 0 1/11 1 1/16 8 1/10 0 خارک و بوشهر

 10 11 11 1 161 1 16 1 113 1 36 22 1 1 1 1/16 01 1/11 3 1/02 18 1/11 81 اصفهان

 1 1 2 3 11 23 11 8 20 32 13 11 6 1 2 1/13 13 1/13 11 1/18 32 1/12 10 هرمزگان و فارس

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/18 01 1/60 11 1/16 1 1/16 1 گچساران

 1 1 1 1 6 3 1 1 13 1 1 1 1 3 1 1/13 0 1/13 1 1/16 2 1/11 1 کشور غرب

 1 1 1 1 8 6 6 0 1 3 1 1 2 1 3 1/01 1 1/10 1 1/23 12 1/13 0 شمال

 1 11 2 0 61 11 11 1 01 11 11 8 6 1 8 1/06 12 1/10 2 1/22 02 1/12 1 شرق شمال

 2 1 3 3 1 8 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1/10 1 1/11 10 1/11 0 1/10 0 مسجدسلیمان

 26 1 2 2 16 11 1 1 1 2 0 1 1 8 03 1/12 8 1/11 0 1/11 02 1/11 11 ماهشهر

 1 1 1 1 02 01 0 0 11 11 0 0 1 1 3 1/12 3 1/11 1 1/16 1 1/11 1 غرب شمال

 11 08 1 3 131 116 61 22 132 111 01 11 18 08 31 1/11 60 1/11 33 1/11 10 1/13 18 کرج,تهران،قم

 031 11 60 36 188 381 113 16 231 028 118 116 61 111 131 1/11 311 1/16 013 1/11 313 1/16 011  سازمان کل

 

 

 

 

 

 



 134 

 1316 -1311سال -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  نی بیماری ها بر اساس افراو  -111ادامه جدول 

 )درصد شیوع برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ( 

 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

تیاز معلول یدرجات یمغز - یحوادث عروق  

CVA TIA یذهن تیمعلول یجسم تیمعلول  یو جسم یذهن تیمعلول   
 تیمعلول

 نامشخص

1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1311 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

 06 2 0 3 2 30 01 1 1 03 1 آبادان

 11 1 1 1 1 6 12 1 1 3 1 آغاجاری

 011 18 01 11 61 118 118 11 8 183 111 اهواز

 61 1 1 1 1 11 8 0 0 16 16 مرکزی

 31 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 خارک و بوشهر

 112 1 1 1 1 21 36 01 1 21 1 اصفهان

 131 10 8 11 21 21 21 1 6 11 21 هرمزگان و فارس

 00 1 1 2 1 00 01 1 1 16 11 گچساران

 00 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 کشور غرب

 01 1 1 3 0 1 1 3 1 16 6 شمال

 83 1 2 0 6 31 06 1 1 30 01 شرق شمال

 13 1 1 0 3 3 2 1 1 2 3 مسجدسلیمان

 63 1 1 8 8 16 11 1 0 12 31 ماهشهر

 01 1 1 1 0 1 1 0 1 10 1 غرب شمال

 018 10 8 30 21 12 11 11 8 110 101 کرج,تهران،قم

 1011 63 26 122 011 218 221 10 01 601 210 سازمان کل
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 1316 -1311سال -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  نی بیماری ها بر اساس افراو  -111ادامه جدول 

 )درصد شیوع برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ( 
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 اعصاب و روان یها یماریب

 یزوفرنیاسک ماژور ی/ افسردگ یافسردگ
Schizophrenia/

psychoyic Dis. 
 Autism ADHD یبه خودکش لیتما

 یها یماریب

 یاضطراب

مجموع موارد ثبت 

 یماریشده از  ب

مختل کننده   یها

 سلامت روان

1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 81 11 8 1 1 1 1 1 01 18 1/11 1 1/11 1 1/16 36 1/112 1 آبادان

 11 12 1 1 1 1 1 8 1 1 1/11 1 1/11 1 1/32 20 1/21 82 دانآبا

 1812 1123 101 188 2 1 18 10 1 1 1/16 31 1/11 31 1/81 1026 1/38 812 جاریآغا

 310 111 111 10 1 1 0 1 2 1 1/13 3 1/11 1 0/13 011 1/11 118 ازاهو

 11 23 31 10 1 1 1 1 1 1 1/13 2 1/10 0 1/16 8 1/01 06 زیمرک

 1121 38 20 1 1 1 2 1 1 1 1/13 20 1/11 36 0/11 116 1/11 1 خارک و هربوش

 118 611 11 2 1 11 8 1 1 1 1/10 1 1/11 1 1/10 602 1/20 111 هاناصف

 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/11 0 1/11 1 1/12 6 1/10 3 هرمزگان و فارس

 11 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1/11 3 1/11 1 1/10 8 1/11 1 ارانگچس

 008 68 31 0 0 0 1 1 1 1 1/12 0 1/10 1 3/21 181 1/18 11 کشور غرب

 111 210 131 08 1 1 2 2 1 1 1/11 03 1/11 11 3/32 131 1/11 321 لشما

 01 13 6 1 1 1 1 1 1 1 1/11 3 1/16 0 1/01 1 1/31 11 شرق لشما

 600 63 313 1 3 2 12 1 0  1/11 11 1/11 0 1/13 002 1/16 32 دسلیمانمسج

 22 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1/11 1 1/11 1 1/23 36 1/11 1 شهرماه

 0011 812 881 181 01 11 11 11 0 1 1/18 12 1/11 33 0/01 1201 1/81 102 غرب لشما

 0121 216 13 26 61 10 31 11 1/16 118 1/13 106 1/66 1118 1/12 0661 کرج,تهران،قم
316

6 

831

1 

 81 11 8 1 1 1 1 1 01 18 1/11 1 1/11 1 1/16 36 1/112 1  سازمان کل
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 1316 -1311سال -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  نی بیماری ها بر اساس افراو  -111ادامه جدول 

 )درصد شیوع برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ( 
 

 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 زیدستگاه غدد درون ر دستکاه خون یها یماریب

 ماژور یتالاسم
 کیتیهمول یماریب

 ماژور یبجز تالاسم
 یلیهموف

کاهش عملکرد 

 دیروئیت

عملکرد کاهش 

 دیروئیت

 تیفعال شیافزا

 دیروئیت

 تیفعال شیافزا

 دیروئیت

غدد شامل  یها یماریربیسا

 د،یروئیت مزه،ندولیب ابتید

 و.. یدیروئیپرپاراتیلسون،هیو

1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 

 تعداد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

 1 10 1/11 16 1/10 1 1/11 116 1/18 26 0 1 160 61 1 3 آبادان

 1 0 1/10 11 1/11 11 1/11 81 1/11 130 1 1 16 131 1 1 آغاجاری

 1 01 1/12 12 1/11 21 1/61 1116 1/01 118 1 6 1611 1118 18 01 اهواز

 02 11 1/38 31 1/01 01 1/11 168 2/18 236 1 1 121 21 1 0 مرکزی

 1 1 1/08 21 1/18 02 0/11 362 0/30 311 1 1 311 011 1 0 خارک و بوشهر

 111 0603 1/32 111 1/11 1 8/23 0166 1/11 1 1 1 1111 1066 31 1 اصفهان

 11 21 1/02 11 1/01 111 0/01 111 1/11 111 2 1 131 612 11 13 هرمزگان و فارس

 1 11 1/01 32 1/18 01 1/11 010 1/01 111 1 1 261 201 0 0 گچساران

 1 1 1/11 3 1/13 0 1/30 01 1/01 12 0 0 61 11 1 1 کشور غرب

 0 3 1/11 31 1/11 11 1/11 311 3/81 000 0 1 013 118 0 0 شمال

 02 11 1/01 18 1/11 20 3/01 101 0/01 211 0 3 311 130 1 1 شرق شمال

 3 3 1/32 11 1/01 1 1/11 06 1/66 00 1 1 11 23 1 1 مسجدسلیمان

 1 11 1/21 18 1/30 68 3/11 611 0/11 231 1 0 1318 136 1 1 ماهشهر

 11 18 1/31 06 1/32 31 2/12 211 3/16 322 1 1 168 10 1 1 غرب شمال

 101 11 1/36 031 1/06 166 1/02 3210 3/10 0123 1 3 0111 821 1 1 کرج,تهران،قم

 211 0188 1/06 118 1/16 161 3/31 11106 1/81 6131 31 03 11011 6313 11 60 سازمان کل

 

 

 

 

 



 137 

 1316 -1311سال -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  فراوانی بیماری ها بر اساس   -111ادامه جدول 

 )درصد شیوع برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ( 
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

Connective tissue Dis. فلب و عروق ستمیس یها یماریب یدستگاه تنفس یها یماریب 

 Behcet's یماریب استخوان یاز پوک یوجود درجات

 یها یماریب

لوپوس 

 کیسبمی)س

 ( یو موضع

Discopathy 

 یماریب ریسا
musculoskeletal 

& 

connectivetissue 

Dis ،  مانندSjögren 

syndrome  ،

 ،یاسکلرودرم

 …گراو و  یاستنیم

 یقلب یینارسا COPDآسم/
 یا چهیدر یها یماریب

 قلب

1316 1311 1316 1311 1311 1311 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 

 تعداد تعداد تعداد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1 1 0 1 1/11 38 1/11 01 11 1 2 1 1 1/11 11 1/11 1 آبادان

 0 1 1 1 1/03 01 1/21 83 12 23 1 1 0 1/31 31 1/03 31 آغاجاری

 10 11 3 3 1/81 131 1/11 212 11 016 10 13 10 1/01 120 1/12 01 اهواز

 1 8 1 6 1/12 11 1/16 81 121 231 13 3 3 1/61 161 1/01 01 مرکزی

 1 8 1 1 1/22 60 1/32 22 01 106 1 1 1 1/21 18 1/31 21 خارک و بوشهر

 1 306 01 1 1/28 281 1/11 1 161 612 01 6 1 0/63 863 1/11 1 اصفهان

 11 32 2 2 1/61 010 1/61 021 011 213 06 11 11 1/81 121 1/31 106 هرمزگان و فارس

 1 1 1 1 1/11 11 1/28 12 1 1 1 1 1 1/01 32 1/13 1 گچساران

 1 1 1 1 1/33 00 1/01 11 0 1 3 3 3 1/16 2 1/11 1 کشور غرب

 0 1 1 1 1/11 18 1/11 26 26 162 0 1 0 0/21 131 1/11 30 شمال

 11 12 0 1 1/10 003 1/81 116 121 383 1 1 0 2/22 111 2/63 1116 شرق شمال

 1 1 1 1 1/61 01 1/61 01 1 21 1 1 1 1/10 11 1/11 1 مسجدسلیمان

 11 11 6 1 1/01 062 1/11 168 380 616 6 1 3 0/18 211 1/16 31 ماهشهر

 1 1 1 1 1/11 16 1/10 11 26 11 2 0 1 0/31 113 1/11 111 غرب شمال

 11 111 13 11 1/18 611 1/12 111 231 118 01 6 6 3/20 0011 1/18 1082 کرج,تهران،قم

 18 131 60 06 1/81 0111 1/10 1188 0181 2103 106 10 26 1/12 6121 1/88 3183  سازمان کل
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 1316 -1311سال -ارگان های بدن بر مبنی اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت  فراوانی بیماری ها بر اساس   -111ادامه جدول 

 برمبنای تعداد بیماری ها ی گزارش شده برآورد شده که احتمالا شامل تمامی موارد مبتلایان موجود نیست ()درصد شیوع 
 

 
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 یمادرزاد یها یماریب دستکاه گوارش یها یماریب

Cirrhosis Celiac 

IBD تی) کرون،کول 

 اولسروز (

روده   پیپول کبد چرب

 Liver بزرگ

transplant 
Down syn. 

ثبت  یمادر زاد یها یماریب رمواردیجمع سا

، شکاف کام و  لتریف نیشده ) سندم ترنر ، کلا

 و ...(  EBلب ، 

1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1316 1311 1311 1316 1311 1316 1311 

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد دادتع

 0 1 0 1 1 1 1 11 6 1 1 1 1 0 1 دانآبا

 1 1 1 1 0 1 1 13 32 0 3 1 1 1 1 آغاجاری

 11 18 02 02 2 0 1 021 111 6 6 0 3 13 10 اهواز

 3 3 3 0 1 1 0 111 61 1 2 1 1 1 1 یمرکز

 1 1 1 1 1 1 1 181 103 1 1 1 1 0 1 خارک و ربوشه

 6 1 1 1 3 10 1 1831 1 11 1 1 1 12 1 اصفهان

 2 1 1 6 1 1 3 082 061 2 1 1 0 1 1 هرمزگان و فارس

 1 1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 رانگچسا

 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 کشور غرب

 1 0 0 1 1 2 1 118 63 0 0 1 1 1 0 شمال

 1 3 1 1 3 1 0 601 316 1 1 0 0 1 1 شرق شمال

 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 سلیمانمسجد

 16 1 2 2 3 0 0 111 10 1 6 1 1 1 0 هرماهش

 1 1 1 1 1 1 1 361 011 6 1 1 1 0 1 غرب شمال

 16 11 01 18 1 01 13 1012 113 31 02 1 1 1 3 کرج,ن،قمتهرا

 18 13 81 11 01 12 31 1021 0361 161 68 11 01 11 01  ازمانس کل
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 خانواده  پرستاری – 1فصل 

 
مراقبت از خانواده ها نقش اصلی پرستاران است که با تغییر رویکرد سیستم های بهداشتی به سلامت محوری و درک اهمیت بالای خانواده 

ایفای نقش سلامت بهداشت و درمان صنعت نفت ز اهمیت بیشتری برخوردار شد . در سازمان محوری در تامین سلامت جامعه نقش پرستاران ا

در کنار همکاران بهداشت خانواده و ماما به عنوان تیم سلامت خانواده کلید خورد . رد محوری پرستاران همزمان با شکل گیری پزشک خانواده 

شده در بخش قبل در کنار سایر همکاران تیم سلامت مشهود می باشد . در این بخش  پای فعالیت پرستاران خانواده در تمامی گزارش های یاد

  به قسمتی از فعالیت های اختصاصی این گروه از همکاران سلامت تحت عنوان آموزش و پیگیری مراقبت های می پردازیم 
 

 

اطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق برمبنی و درصد اثربخشی آن  خانواده فراوانی پیگیری های پرستاری  – 110جدول شماره 

 1311سال  -بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

خانواده  یکه در برنامه پرستار یافراد

 قرار گرفته اند ( یابیمورد  ارز

 یشده اند و خدمت مراقبت یریگیکه پ یافراد

 نموده اند افتیپرستار خانواده را در

مراچعه  یشده اند ول یریگیکه پ یافراد

 نداشتد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 10/18 1381 81/20 1111 28/31 11116 آبادان

 11/31 021 81/61 1130 11/31 1011 آغاجاری

 03/01 1116 16/11 02811 28/11 30303 اهواز

 01/61 1122 10/31 1118 68/31 1120 مرکزی

 11/20 1112 81/18 2161 36/21 1161 خارک و بوشهر

 01/21 2008 12/11 10361 11/16 16188 اصفهان

 31/20 2611 61/18 11130 31/11 11203 هرمزگان و فارس

 02/16 1060 11/12 3111 31/81 1111 گچساران

 13/30 130 86/68 811 12/81 111 کشور غرب

 12/11 211 81/11 0121 18/18 3011 شمال

 11/01 1201 82/11 1810 20/11 1013 شرق شمال

 1/01 36 10/11 263 11/01 211 مسجدسلیمان

 01/61 0610 18/31 1628 16/22 10301 ماهشهر

 33/11 1121 66/11 0101 31/13 3111 غرب شمال

 31/11 11111 60/31 02160 61/61 21161 کرج,تهران،قم

 06/21 23121 13/61 101018 26/11 163311 61کل سازمان در سال 

 

مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک  خانوادهری شده و پیگیری های موفق پرستاری درصد افراد پیگی – 130نمودار شماره 

 1311سال  -مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
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              مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل  خانواده به ازای بیماری های مزمن غیر واگیرپوشش برنامه مراقبتی پرستار  – 113جدول شماره 

 1311سال  -جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 که برنامه  یتعداد افراد

 پرستار خانواده  یمراقبت

 دنموده ان افتیرا در

 ریواگ ریمزمن غ یها یماریب یپرستار خانواده به ازا یمراقبت پوشش برنامه

 فشارخون بالا شیپ فشارخون بالا ابتیپره د ابتید

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 10/81 1261 11/11 3031 11/11 1281 16/30 1618 1111 آبادان

 13/11 20 11/16 101 12/16 61 18/32 13 1130 آغاجاری

 16/80 1310 11/16 6316 63/11 1112 11/18 2111 02816 اهواز

 11/13 166 11/11 101 80/11 002 66/11 311 1118 مرکزی

 31/61 16 38/61 110 38/81 18 26/11 101 2161 خارک و بوشهر

 61/81 1601 82/11 1306 13/10 1011 81/11 3181 2861 اصفهان

 31/38 1100 31/21 1182 31/13 113 33/12 1106 11130 هرمزگان و فارس

 31/13 021 21/13 181 22/11 013 21/11 211 3111 گچساران

 11/11 01 00/16 131 11/28 31 02/21 16 811 کشور غرب

 63/16 120 11/08 613 18/88 311 18/86 111 0121 شمال

 16/11 300 61/01 1818 61/61 111 61/61 1018 1810 شرق شمال

 01/83 30 32/11 161 31/11 31 23/82 101 263 مسجدسلیمان

 06/01 132 61/21 1123 22/16 080 68/11 1312 1628 ماهشهر

 61/81 021 60/11 801 11/12 183 68/23 082 0101 غرب شمال

 13/11 682 11/11 6632 11/31 0018 61/23 3111 02160 کرج,تهران،قم

 28/03 8131 18/11 31116 16/12 11011 11/61 18286 110111 61کل سازمان در سال 

 

مبنی براطلاعات ثبت شده قرار گرفته اند   پیگیری پرستار خانواده مبتلا به دیابت و پره دیابت که تحت برنامه مراقبت ودرصد افراد  – 133نمودار شماره 

 1311سال  - در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت

 
 

مبنی  قرار گرفته اند  پیگیری پرستار خانواده مبتلا به فشارخون بالا و پیش فشارخون که تحت برنامه مراقبت ودرصد افراد  – 132نمودار شماره 

 1311سال  -براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
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مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت  پوشش برنامه مراقبتی پرستار خانواده به ازای بیماری های مزمن غیر واگیر – 113جدول شماره ادامه 

 1311سال  -شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 که برنامه  یتعداد افراد

 پرستار خانواده  یمراقبت

 دنموده ان افتیرا در

 ریواگ ریمزمن غ یها یماریب یپرستار خانواده به ازا یپوشش برنامه مراقبت

 اضافه وزن چاقی اختلال لیپید

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 11/16 3311 16/83 3103 18/22 1822 1111 آبادان

 01/01 338 18/18 188 11/21 111 1130 آغاجاری

 28/61 1861 11/01 1188 11/11 8101 02816 اهواز

 16/83 1161 61/03 110 28/21 831 1118 مرکزی

 11/11 1131 21/13 620 20/21 1311 2161 خارک و بوشهر

 18/01 2813 11/11 2131 11/11 6128 2861 اصفهان

 23/82 3102 21/11 1111 38/31 3180 11130 هرمزگان و فارس

 32/86 1311 21/61 1316 22/12 1101 3111 گچساران

 16/22 301 18/26 113 01/12 111 811 کشور غرب

 61/81 1111 61/11 106 66/11 1221 0121 شمال

 11/11 0111 61/11 1801 11/12 0111 1810 شرق شمال

 03/11 011 08/11 163 31/01 001 263 مسجدسلیمان

 11/06 0821 16/38 0332 11/11 3306 1628 ماهشهر

 12/62 810 63/01 810 11/16 1611 0101 غرب شمال

 11/60 1118 61/11 6611 11/00 10611 02160 کرج,تهران،قم

 11/60 21316 16/31 32180 11/02 11111 110111 61کل سازمان در سال 

 

مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت  خانواده  قرار گرفته اندکه تحت برنامه مراقبت و پیگیری پرستار اختلال لیپید مبتلا به درصد افراد  – 131نمودار شماره 

 1311سال  -شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 

 
 

براطلاعات ثبت شده در بانک مبنی  اضافه وزن و چاقی که تحت برنامه مراقبت و پیگیری پرستار خانواده  قرار گرفته اند اتاختلال دارای درصد  – 136نمودار شماره 

 1311سال  -اکسل جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
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مبنی براطلاعات ثبت شده در  روهای نیازمند خدمتگپیگیری و .. (در  –ارائه برنامه مراقبتی پرستاری خانواده ) آموزش فراوانی  – 112جدول شماره 

 1311سال  -به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت بانک اکسل جمعیت شناسی 

 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

افراد واحد تعداد 

شرایط برای تمام 

 یمراقبتبرنامه های 

پرستار خانواده را 

 دنموده ان افتیدر

 ازیموارد مورد ن یریگیو پ  ماریآموزش ببرنامه 

 تعداد واحد

 مراقبتیشرایط بسته 

 آموزش 

 دریافت خدمت ناکامل از بسته مراقبتی دریافت بسته خدمتی کامل 

 درصد تعداد درصد تعداد

 16/18 136 20/13 1131 2111 1111 آبادان

 1/11 1 1/11 1 1 1130 آغاجاری

 1/11 281 10/32 2101 1211 02816 اهواز

 1/01 1 11/31 1861 1880 1118 مرکزی

 1/11 3 81/18 3181 2182 2161 خارک و بوشهر

 1/11 1 61/10 6666 11010 2861 اصفهان

 1/11 3 11/18 3811 2118 11130 هرمزگان و فارس

 1/11 1 8/66 113 1181 3111 گچساران

 1/11 1 16/11 160 181 811 کشور غرب

 1/18 11 31/12 282 1101 0121 شمال

 1/11 31 81/20 2633 1181 1810 شرق شمال

 1/12 1 1/11 1 1 263 مسجدسلیمان

 0/61 18 01/82 121 3620 1628 ماهشهر

 1/36 121 11/11 1206 1111 0101 غرب شمال

 1/18 11 11/21 2811 1126 02160 کرج,تهران،قم

 0/61 1120 61/11 31121 11816 110111 61کل سازمان در سال 

 

مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی  خانوادهارایه بسته مرافبتی و ناکامل در پرستاری  آموزش بیمار ودرصد  –131نمودار شماره 

 1311سال  -به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
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مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل  گروهای نیازمند خدمت پیگیری و .. (در –فراوانی ارائه برنامه مراقبتی پرستاری خانواده ) آموزش  – 112جدول شماره ادامه 

 1311سال  -جمعیت شناسی به تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
 

 مرکز

 بهداشت

 و درمان

 پیگیری و .. (در کروهای نیازمند خدمت  –ارائه برنامه مراقبتی پرستاری خانواده ) آموزش 

که  یتعداد افراد

 یبرنامه مراقبت

پرستار خانواده را 

 دنموده ان افتیدر

smoker passive smoker 
lack of physical 

activity 

Mediume 

physical activity 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 13/13 0101 16/01 1118 68/18 116 13/16 613 1111 آبادان

 18/68 301 16/11 116 81/11 82 83/61 21 1130 آغاجاری

 80/81 1166 83/80 12311 81/80 1632 11/18 1186 02816 اهواز

 18/63 1120 11/11 0201 11/11 811 11/21 011 1118 مرکزی

 63/11 323 11/01 1606 12/11 020 11/11 011 2161 خارک و بوشهر

 81/38 0012 81/01 2121 11/11 022 12/03 1011 2861 اصفهان

 80/36 1111 11/61 1313 83/08 168 80/18 621 11130 هرمزگان و فارس

 18/18 1621 66/26 1116 62/11 338 10/12 211 3111 گچساران

 61/16 211 11/13 13 81/11 36 18/33 16 811 کشور غرب

 16/13 111 11/10 1360 88/18 111 81/06 023 0121 شمال

 01/10 621 11/13 118 18/11 621 11/20 118 1810 شرق شمال

 31/68 11 36/12 318 01/10 21 01/11 33 263 مسجدسلیمان

 31/16 1111 86/11 2611 11/11 1111 80/31 228 1628 ماهشهر

 111/11 21 11/00 31 11/80 011 11/11 111 0101 غرب شمال

 81/16 11213 11/11 11211 11/11 1160 88/18 1118 02160 کرج,تهران،قم

 11/03 31131 11/11 13111 83/26 8111 81/61 8201 110111 61سازمان در سال کل 

 

شناسایی شده در پرستاری خانواده مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به تفکیک   passive smoker و  smoker درصد افراد  – 138نمودار شماره 

 1311سال  -مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
 

 

 
مبنی براطلاعات ثبت شده در بانک اکسل جمعیت شناسی به درصد افراد بدون فعالیت بدتی و فعالیت بدنی کم شناسایی شده در پرستاری خانواده  – 131نمودار شماره 

 1311سال  -تفکیک مناطق بهداشتی و درمانی صنعت  نفت 
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ثبت  ، جمع آوری  ، آانلیز و تفسیر مستمر و سیستماتیک داده اهی سالمت  می توانند نظام اهی مراقبت سالمت  رب اساس دقت رد مراحل 

خالت  و کاهش مخاطرات سالمت  دست یابند امیدوارم از  ف خود هب معنی  ربرسی روند بیماری  ، شیپ ینیب و کنترل  ، طراحی مدا هب اهدا

  و  بهره ربداری گردد این مجموهع بدین منظور استفاده
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