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  بسمه تعالي

  واحد آمار

  )كارشناس ارشد اپيدميولوژي(رحيمي .. حبيب ا: تهيه و تنظيم

  031-55420007: تلفن) كاردان مدارك پزشكي(،  فاطمه بهي زاد )كارشناس مسئول واحد(رحيمي .. حبيب ا: نيروهاي واحد

  اهداف آموزشي

 .آگاهي از فعاليتهاي واحد -1
 .مسئولانتظارات واحد آمار از پزشك محترم  -2
 .آشنايي با شايعترين مشكالت آماري -3
 .آشنايي با برخي مفاهيم و شاخصهاي آماري در قالب مثالهاي عملي -4
 آشنايي با نكات مربوط به صدور گواهي فوت -5

  مارآبرنامه هاي واحد :  1هدف 

و پاسخگويي به  توصيف و تحليل اطالعات، شامل؛ نظارت بر روند گردش اطالعات و آمار، برنامه بهره وري اطالعات 
  .درخواستهاي آماري

  . Death Registration System (DRS)برنامه ثبت مرگ و مير  

   .اجراي برنامه شاخصهاي عدالت در سالمت 

  .مشاوره و مشاركت در طرحهاي پژوهشي 

 .انتظارات واحد آمار از پزشك محترم مسئول: 2هدف 

  ؛مهمترين انتظارات

 فروردين هر سال به معاونت به صورت مكتوبمعرفي رابط آماري مركز در  

o  طبق ليست ارسالي از معاونت (جمع آوري فرمهاي درخواستي از همكاران مركز  -1شرح وظايف رابط آماري؛
برآورد و  - 2. تا تاريخ سوم اول هر ماه و جمع بندي و ارسال به معاونت تا پنجم ماه) به مراكز در ابتداي هر سال

 . در ابتداي سال پيش بيني فرمهاي خام مركز تا انتهاي سال و درخواست از معاونت

از طريق طرح در جلسات (مشاهده نامه پسخوراند ماهيانه عملكرد آماري مراكز و پيگيري در خصوص علل نواقص آماري  
 )داخلي مراكز

 .اجرايي نمودن هر گونه تغيير و تحول فرمهاي آماري از طريق ارجاع به همكاران 
در اين خصوص عدد خاصي توسط : توجه. وجه به شرايط مركزمنظور نمودن اضافه كار مسئول آمار مركز بهداشتي با ت 

 .معاونت اعالم نشده است
  ICD‐10تكميل دفترچه گواهي فوت، ضمن رعايت اصول طبقه بندي بيماريها  
 .دريافت تعرفه صدور گواهي فوت طبق دستورالعملهاي ساليانه معاونت بهداشتي 
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  شايعترين مشكالت در انتقال آمار. 3هدف 

  ، تاريخ تكميل فرم، امضاء و نام تكميل كننده، !!!!!نام مركز بر روي فرم عدم درج  .1
  عدم مهر و امضاء پزشك مركز .2
  جمع بندي نادرست .3
  )0(و )-(تفاوت در خالي گذاشتن خانه با در (خالي بودن برخي خانه هاي فرم  .4
  ناخوانا بودن فرمها .5
  جمع بندي نكردن فرمهاي مشمول جمع بندي .6
  قالب يك پاكت عدم ارسال فرمها در .7
  .مخلوط كردن فرمهاي ارسالي با برگه هاي مرخصي، فرانشيز و غيره .8
  استفاده از فرمهاي قديمي .9

، مثل نشاني، تلفن، عالئم و يا عدم توضيح در مورد علت خالي )فرم بيماريها(عدم درج كليه مشخصات خواسته شده  .10
  .ماندن اين متغيرها

است فرد بر اساس دستورالعمل رفتار نكند مثالً تعريف او از روشنايي  برداشتهاي متفاوت از تعاريف؛ مثال ممكن .11
  .نامناسب با دستوراللعمل متفاوت باشد

  پيش بيني نكردن فرمهاي خام مورد نياز در طول سال براي مركز و پايگاهها و خانه هاي بهداشت تابعه .12
   عدم ارسال دستورالعمل تكميل فرم .13

  در قالب مثال آماريبرخي مفاهيم و شاخصهاي . 4هدف 

شما به عنوان پزشك مسئول مركز در اغلب موارد با وجود انجام وظايف متعدد به دليل ماهيت كار بهداشت و يا عدم امكان 
الزم است بدانيد اغلب شاخصهاي مورد استفاده در . در سطح مركز بهداشتي دچار مشكالتي شده ايد شاخصهابرخي استخراج 

لذا با توجه به فرآيند . قابل محاسبه در سطح مركز نمي باشد...) ميزان مرگ كودكان، بروز بيماريها و (سطح ملي و دانشگاهي 
ا مورد پايش قرار داد برخي از شاخصهاي پيشنهادي در سطح ارائه خدمت مي توان شاخص استخرا نمود و روند فعاليتها ر

  مركز؛

 ميزان پرت واكسن بر حسب درصد  -1

 .ميانگين زماني بهسازي و بهداشتي شدن اماكن پس از صدور اخطار -2
 )با توجه به اينكه انتظار مي رود عمده فعاليت پزشك در اين حيطه باشد(درصد ويزيتهاي بهداشتي به كل ويزيتها  -3
 اجعين در ساعات مختلف شبانه روزبار مر -4

 .دانش آموزان غربالگري شده و ميزان شيوع انواع اختالالت در اين گروه BMIميانگين  -5
 به مركز شايعترين علت مراجعه بيماران -6

 ميزان رشد جمعيت -7
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  :شايعترين مشكالت در استخراج و محاسبه شاخصها
 . عدم درج مخرج و يا صورت مناسب در كسر -1

  .مربوط به كل جمعيت و مخرج فقط مربوط به اتباع ايراني باشد و يا برعكس مثال؛ صورت
و يا براي محاسبه درصد بهبودي اختالالت شناسايي شده در كودكان در صورت كسر از تعداد كودكان بهبود 

 .يافته استفاده شود و در مخرج كسرمجموع تعداد اختالالت شناسايي شده درج گردد
 فرمول يكسانعدم استفاده از  -2

مثال؛ براي محاسبه ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال در يك مركز از جمعيت زير يك سال زيج استفاده 
  .كنند و در مركز ديگر از مواليد زنده

 استفاده از ميانگين حسابي به جاي ميانگين وزني -3

شت جمع زده شود و تقسيم بر تعداد مثال؛ براي محاسبه بعد خانوار مركز بعد خانوار پايگاهها و خانه هاي بهدا
با توجه به اينكه تعداد خانوارها و جمعيتها در خانه ها ي بهداشت و پايگاههاي بهداشت برابر نمي باشد . شود

  .لذا بايستي ميانگين وزني گرفته شود

  آشنايي با نكات مربوط به صدور گواهي فوت: 4هدف 

 .ابالغي تكميل و صدور گواهي فوت حسب آخرين تعرفه هاي -١
 پرهيز از صدور موارد گواهي فوت براي موارد مشكوك همچون؛  -٢

a. قتل 

b. خودكشي  
c.  لفظيفيزيكي و يا (مرگ به دنبال هرگونه منازعه(  
d. مرگ ناشي از صدمات هر نوع سالح سرد يا گرم  
e.  به هر شكل و با هر فاصله زماني از حادثه كه مرگ رخ دهد(مرگ به دنبال حوادث رانندگي و تصادف(  
f.  شيميايي، دارويي، گازگرفتگي و غيره(به دنبال مسموميت مرگ(  
g. مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر  
h. سيل، زلزله، سرمازدگي، گرمازدگي و صاعقه(مرگ به دنبال حوادث پيش بيني نشده(  
i.  حوادث شغلي ، مواد آالينده محيط كار،(مرگ ناشي از كار(...  
j. ه، پادگان، آسايشگاه، مهمانسراو مرگ در زندان، بازداشگاه، پرورشگاه، اردوگا(..  
k. مرگ در معابر، مجامع عمومي و پاركها  
l. مرگ ناشي از اقدامات تشخيصي و درماني، مرگ حين يا متعاقب زايمان يا سقط جنين  

m. مرگ حين يا متعاقب ورزش  
n. مرگهاي ناگهاني، غير منتظره و غيرقابل توجيه  
o. هرمرگي كه احتمال شكايت از كسي مطرح باشد  
p. مرگ مشكوك و مرگ با علت ناشناخته هر نوع  
q. هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهويه  
r. مرگ اتباع بيگانه  
s. هر مرگي كه احتمال جنحه يا جنايت در آن برود  
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در صورت عدم رعايت نكات فوق و وقوع هر گونه پيگرد قانوني، عواقب آن متوجه پزشك تكميل : توجه
  . گرفتهيچگونه مسئوليتي به عهده نخواهد  اين دانشگاه كننده خواهد بود و

پرهيز اكيد از نوشتن داليل فوت از قبيل آمبولي ريوي، نارسايي قلبي، عقب ماندگي ذهني، شوك سپتيك، شوك 
كهولت، شكايات و نشانه هاي باليني نظير زردي، دل ... كارديوژنيك و تابلوهاي مرگ مانند ايست قلبي و ايست تنفسي و

  يافته هاي آزمايشگاهي مثل هايپرلپيدمي ...، كما و درد، استفراغ

 ....)از قبيل كد ملي، تحصيالت، كد پستي و (و تكميل كليه بندهاي مندرج در گواهي فوت 

  


