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فصل اول•

برخورداري از خدمات بهداشتی و درمانی
ابزاري براي تکامل انسان و تامین سالمت جسم و روان هم فردي و اجتماعی است، یکی از حقوق مسلمبرخورداري از خدمات بهداشتی و درمانی

. مجموعه در سه بخش تدوین شده استباتوجه به این مهم این.  است و هم از دید گاه اقتصادي اهمیت دارد 
بهداشت محیط-3بهداشت فردي           - 2سیاستها و کلیات بهداشت عمومی - 1

و توانائی انسان از طریق کوشش هاي افزایش طول عمر و ارتقاي سطح سالمتییماریها، عبارت است از علم و فن پیشگیري از ببهداشت عمومی
.بهر ه مند گرددیعنی سالمتی و عمر طوالنیدسته جمعی افراد جامعه ، به طوري که هر فردي از جامعه از حق طبیعی خود، 

: اهداف و دامنه فعالیتهاي بهداشت عمومی •
پیشگیري و کنترل بیماریهاي واگیردار و مزمن -4بهداشت محیط - 3اشت مادر و کودك بهد-2عمومی آموزش بهداشت -1
نظارت بر مواد خوراکی ، بهداشتی -8خدمات مرتبط با امور جمعیت و تنظیم خانواده - 7خدمات پزشکی و پرستاري -6خدمات آزمایشگاهی -5

آماري ، تحقیقات و ارزشیابی در امور بهداشتی بررسیهاي-10خدمات بهداشتی در شرایط اضطراري - 9و داروئی 

:تیم و گروه بهداشت•
دارند و در جهت دستیابی به آن ، هر یک از افراد، مطابق با مهارتها و هدف بهداشتی و مقاصد معین و مشتركگروهی از اشخاص که 

.می کنندهمکاريشایستگی هاي خود و با توجه به عملیات دیگران ، 
معیارهاي بهداشتی در جامعه شاخصها و •
نمایش داد اعدادبراي مقایسه دو وضعیت درزمانها و مکانهاي مختلف باید سعی کرد تا آنجا که ممکن است این دو وضعیت را به وسیله•

شاخص هاي بهداشتیمی گویند و در زمینه هاي بهداشتی بنام شاخص نمود اینگونه اعداد را مقایسهو این اعداد را با هم 
نامیده می شوند 

: مهمترین شاخصهاي بهداشتی عبارتنداز •
وضعیت تغذیه                             -3والدت و باروري- 2شاخصهاي مربوط به مرگ ومیر       -1
ز خدماتمیزانهاي استفاده ا-6میزانهاي ناتوانی      - 5اجراي خدمات بهداشتی -4
اقتصادي اجتماعی                         -9زیست محیطی-8بهداشت روانی و اجتماعی               -7

کیفیت زندگی  و غیره -11سیاست بهداشتی -10
کاربرد شاخص ها•

براي ارزیابی نیازهاي بهداشتی،.امع بکار می روند براي اندازه گیري سطح سالمت  جامعه  وحتی مقایسه باسطح دیگر جو
.تخصیص منابع مالی ،نظارت وارزیابی خدمات ،فعالیت ها وبر نامه هاي بهداشتی الزم هستند 

ویژگی هاي نشانگر ها •
باید معتبر باشنددقیقا همان چیزي را اندازه بگیرند که براي اندازه گیري در نظر گرفته شده اند.
باشنداعتمادقابلنتایج چند نفر با این مقیاس یکسان باشد
باشند تغییراتبه حساس
باشندویژه منعکس کننده تغییرات موقعیت باشند
 مورد نظر کمک کند فهم پدیدهبه
نشانگرها •
میزان هاي دیگر مرگ ومیر،امید زندگی،نشانگرهاي مرگ ومیرخام
میزان پذیرش وترخیص،میزان مراقبت در بخش هاي سرپائی واورژانس، بیماري ،میزان گزارشنشانگرهاي ابتال شامل بروز وشیوع ،

میزان کشندگی بیماري، دفعات بیماري وغیبت از کار ، مدت اقامت در بیمارستان 

میزان هاي ناتوانی
نشانگرهاي حادثه اي شامل –الف -
تعداد روز هاي غیبت از کار- ناتوانی وبستري تعداد روزهاي - 2تعداد روزهاي محدودیت فعالیت -1
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نشانگرهاي مربوط به انسان -ب
... محدودیت فعالیت ها خوردن ولباس پوشیدن و-2محدودیت تحرك وبستري شدن وخانه نشین شدن -1
شامل  نسبت پزشک به جمعیت ، ونسبت هاي نشانگر هاي ارائه خدمات بهداشتی - 4...نشانگرهاي تغذیه اي دور بازو وسر ووزن هنگام تولد -3

.پزشک به پرستار وتخت بیمارستانی به جمعیت ونسبت مراکز بهداشتی
میزان استفاده از خدمات نظیر واکسینه شدن نوزادان ومراقبت هاي دوران بارداري ودرصد استقبال از تنظیم خانواده ومیزان اشغال تخت -5

.)توسط تخت بیمارستانیتعدادروزهاي بستري به م(بیمارستانی 
نشانگرهاي محیطی الودگی هوا وآب وتشعشعات وآب تصفیه شده - 7نشانگرهاي بهداشت روانی واجتماعی - 6
رشد جمعیت ودرامد سرانه ناخالص ملی وسطح بیکاري ونسبت سر باري  ومیزان باسوادي وبعد خانوار ومسکن  :نشانگرهاي اقتصادي اجتماعی  -8

افتی وسرانه کالري دری
نشانگرهاي سیاست بهداشتی شامل میزان تولید  نا خالص ملی صرف شده براي خدمات بهداشتی وغیره -9

health realated quality of life (HRQOL)نشانگرهاي کیفیت زندگی مرتبط با سالمت -10

تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی •
، که براساس فرهنگ ونظام ارزشی که در آن زندگی می کنند واهداف وانتظارات واستانداردها دگیادراك افراد از موقعیت خودشان در زن

.وعالئق مورد نظر آنان صورت میگیرد 
کیفیت زندگی•

یرا بخشی از کیفیت زندگی باال لزوما به معنی این نیست که افراد در تمام سالهاي عمراز زندگی همراه با رضایت وکیفیت مطلوب برخوردار با شد  ز
. زندگی هر فرد در شرایط ناتوانی ونا خوشی وکاهش کارائی سپري می شود که معموال با رضایت خاطر همراه نیست
• Quaity-adjusted life years (QALYS)سالهاي با کیفیت زندگی

کردن  امید زندگی  ونمره سودمندي  محاسبه این شاخص  ازضربعبارتست از سالهائی از زندگی که از کیفیت مطلوب برخوردار است  براي 
اثر بخشی  ودر کارازمائیهاي –که براي ارزشیابی مداخالت درمانی، انالیزهاي هزینه .سالهاي باقیمانده زندگی در یکدیگربدست می اورند

. ،کیفیت نیز اهمیت دارد استفاده میشود ) کمیت(اي وضعیت هائی که عالوه بر طول عمر بالینی  بر
DALY(Disability)( زندگی توام با ناتوانیسالهاي • –Adjusted life years)

یعنی .، باشدت وطول  مدت معین سپري میشود همراه بانوعی نا توانیاز بین می رود ویا مرگ زود رسمجموعه سالهائی  از عمر که با 
از دست خاص در جامعه باید سالهايیک بیماريهر دالی معرف از دست دادن یکسال از عمر سالم است براي محاسبه تمام دالی هاي

Year Lived(وسالهائی که همراه ویا توام با ناتوانی با شدت ومدت معین سپري شده است Years of life lost(YLL)رفته زندگی

with Disability  (YLDرا باهم جمع کرد.
در سطح جهان  مربوط به بیماریهاي غیر واگیر بوده وپیش بینی دالی ها% 43-1: چنین است 1998برخی نتائج بدست امده درسال .1

.برسد % 73به 2020میشود  تا سال 
از دالی ها در ممالک با درامد % 23بار بیماري برحسب دالی در کشورهاي با درامد متوسط وکم  و% 11عصبی مسئول –اختالالت روانی .2

.باال بودند
درصد از دالی ها در کشورهاي مذکور بوده اند 18و10بیماریهاي قلبی عروقی به ترتیب مسئول.3
دالی ها را بخود اختصاص داده اند % 15ال 5سرطان ها در کشورهاي با درامد کم تا متوسط  به ترتیب .4
.کل دالی ها بوده اند % 16در سطح جهان ،سوانح مسئول .5

DALY  =    YLL   +     YLDQALY =  1 - DALY

شاخص سولیوان•
کار وتحصیل وفعالیت هاي روزمره مثل تفاضل بین امید زندگی وسالهائی که با ناتوانی ومحدودیت در انجام فعالیت هاي معمول زندگیاز 

.است محاسبه میشود 


