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  :چکیده

انجام ارزشیابی هاي اقتصادي یکی از معیارهاي تصمیم گیري در خصوص اولویت و کارایی خدمات :مقدمه

  .ارایه شده است

ع تحصیلی مختلف شهرستان تعیین هزینه پیامد برنامه معاینات دانش آموزان بدو ورود به مقاط: هدف اصلی

  کمیجان

تحلیلی  –این مطالعه از نوع تحقیق در برنامه هاي سیستم هاي بهداشتی و درمانی و توصیفی : مواد و روش ها

جمعیت هدف این مطالعه تمامی دانش آموزانی است که در برنامه معاینات دانش آموزان تحت غربالگري .می باشد

سبه هزینه ها از روش هزینه واحد و جهت تحلیل داده ها از روش هاي آماري جهت محا.و درمان قرار می گیرند

  .استفاده گردید

  

آنمی % 07/3آسم ، % 26/0درصد اختالالت قلبی عروقی، % 2/0کل دانش آموزان داراي دیابت ،   %1/0: یافته ها

درصد مشکل % 42/6مشکل شنوایی ،% 54/0پوسیدگی دندان ، % 33/18کچلی سر ، % 1/0پدیکلوزیس ، 32/0%، 

متوسط هزینه .ریال بود164495020کل هزینه غربالگري دانش آموزان .داراي اختالل رفتاري بودند% 8/0بینایی و 

هر اختالل در مقطع اول  شناساییکمترین هزینه .ریال بود 88773واحد معاینات دانش آموزان شهرستان کمیجان –

7037ریال ،4736ابتدایی ، اول راهنمایی و اول متوسطه مربوط به اختالالت دهان و دندان بود که به ترتیب برابر با 

هر اختالل در مقطع اول ابتدایی مربوط به اختالالت گفتاري با  شناساییبیشترین هزینه . بودریال 12268ریال و

2075018ریال و در مقطع اول راهنمایی و اول متوسطه مربوط به اختالالت شنوایی و به ترتیب برابر با 3500301

  .ریال بود3900784ریال و

ات دانش آموزان در جمعیت شهري و روستایی شهرستان محاسبات نشان داد که برنامه معاین: نتیجه گیري 

  .هزینه پیامدقابل تداوم استکمیجان به لحاظ

  ، شهرستان کمیجانمعاینه دانش آموزانهزینه پیامد، ارزیابی اقتصادي،: واژگان کلیدي

  

  


