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چكيده
مقدمه
ديدهباني و رصد و پايش همه ابعاد سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی ،جزء اهداف فرهنگستان علوو
پزشكي جمهوری اسالمي ايران است كه در اساسنامه آن آمده است .برای دستيابي به جايگواه او اقتصواد،،
علمى و فناور ،در سطح منطقه (چشمانداز جمهور ،اسالمى ايران در افق  )0111و طبوق ممهيودا نقشوه
جامع علمي سالمت ،نياز به ديدهباني ملي سالمت وجوود دارد .هودف كلوي از طراحوي و اجورای ناوا ملوي
ديدهباني سالمت ،عبار است از موليد «اطالعا و آگاهي برخوردار از كيفيت باال در مورد سالمت جامعه در
حا و آينده» و در اختيار قرار دادن آن به ذینفعان است بهگونهای كه قابلاستفاده در بهبود سالمت باشد .بر
اين اساس ،مد ناری و عملي رصد كالن علو پزشكي و خدما سالمت در جمهوری اسالمي ايران مدوين
ميگردد.
روششناسي
اين محقيق براساس مرور منابع و مراجعه بوه آرای خبرگوان سوالمت بوود .معواري  ،مفواهيم و خصوصويا
ديدهباني سالمت در سطوح جهاني و ملي بررسي شد .چارچوب ناری رصد كالن سالمت در ايران بر مبنای
يافتهها مدوين گرديد .شاخصهای رصد كالن از منابع بينالمللي و اسناد و برنامههای كشوری استخراج شود.
معيارهای غربالگری و معيارهای مطلوبيت شاخصهای رصد معيين گرديدند .ممامي يافتوههوا در چنود نوبوت
برای خبرگان سالمت ارائه شد .شاخصهای رصد انتخابشده برای خبرگان سالمت بيوان شودند .بور اسواس
نارا كسبشده ،شاخصهای نهايي معيينشده و با در نار گرفتن مالحاا اجرايي نمودن مد  ،به دو گروه
اولويت او و اولويت دو مقسيمبندی شدند .شناسنامه شاخصها كه برای جمعآوری عملي دادهها الز است
مدوين گرديد .نتيجه ،مد ناری و اجرايي رصد در جمهوری اسالمي ايران است كه بر مبنای منابع علموي و
نارا خبرگان سالمت است.
يافتهها

شاخصهای رصد در دستههای ،شاخصهای معيينكننده اجتماعي سالمت و عوامل خطر مؤثر بر سالمت بوا
رويكرد عدالت ( 41مورد) ،شاخصهای درونداد ( 1موورد) ،شواخصهوای فرآينود ( 4موورد) ،شواخصهوای
برون داد ( 04مورد) ،شواخص هوای پيشونهادی بورای فوراهم نموودن داده هوای آن هوا در آينوده ( 7موورد)،
شاخص های پيامد و اثر نهايي ( 47مورد) ،شواخصهوای پيامودهای و اثور پيشونهادی بورای فوراهم نموودن
دادههای آنها در آينده ( 5مورد) و شناسنامه و معاري عمليامي شاخصها هم ارائه شد.
بحث و نتيجهگيري
هدف نهايي از ديده باني سالمت پاسخگويي به نياز جامعه است .بديهي است شاخص های ارائه شده در جداو
و محليل آنها پايه مناسبي برای آيندهنگاری خواهد بود.
کليدواژه :ديدهباني ،رصد ،علو پزشكي ،خدما سالمت ،ايران.

