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  شهیدبلندیان قزوین مرکز بهداشترئیس  ئی، دکتري پزشکی،دکترسیدسعیدصدقی اسکو مجري پروژه  :

  کامل شادپورآقاي دکتر ناظر طرح  : 

  معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ، دکتري پزشکی،خونساريعلیرضا سیدآقاي دکتر پیام گزار سالمت :  
خانم هاجر حسینی ، کارشناس -شهید بلندیان مرکز بهداشت کارشناس مسئول گسترش -آقاي مسلم میرزابابائی،  پروژه:  همکاران اصلی

خانم مریم حسین زاده میالنی، کارشناس مسئول - آقاي قنبري نیکو، کارشناس مرکز بهداشت شهید بلندیان-گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان
یان،کارشناس مسئول اسبق آموزش آقاي احمد قدوس- ، کارشناس آمار مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوینآرزو بخشی-آمار مرکز بهداشت استان 

  بهداشت مرکز بهداشت استان
  خالصه پروژه

اي با این ساختار جمعیتی، بهداشت و آموزش دو  باشد و لذا در جامعه میلیون نفر یکی از جوانترین جوامع معاصر می 18موزي آ ایران با جمعیت دانش کشور
بنیان بسیاري از رفتارهاي تاثیرگذار بر سالمت و شیوه زندگی افراد در سنین نوجوانی شکل  بود .ریزان و سیاستگذاران خواهد  موضوع مهم پیش روي برنامه

گیرد نیاز به ادامه  هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی صورت می سالگی در خانه 6از آنجائیکه روند مراقبت رشد کودکان از بدو تولد تا پایان گیرد.  می
 شود طول سال تحصیلی انجام می رآموزان اول ابتدائی در زمان ثبت نام آنها و د باشد. معاینات پزشکی دانش س محسوس میپایش سالمت کودکان در مدار

  شود  هاي بهداشتی انجام می  کاردان  اول دبیرستان نیز در طول سال تحصیلی توسط همکاران پزشک و آموزان دوره اول راهنمائی و و معاینات دانش
  سال)  15تا  6اول راهنمایی و اول متوسطه (براي گروه سنی  براي کلیه دانش آموزان در سه پایه اول ابتدایی،شناسنامه سالمت 

  تنظیم شده است. 
ات آموزان برنامه ریزي هاي الزم براي ایجاد بیشترین میزان بهره وري در استفاده از امکان با استفاده از نتایج حاصل از اجراي طرح شناسنامه سالمت دانش

 –این پژوهش توصیفی باشد.  می تر تر و کامل ریزان کالن کشوري و استانی سهل گزاران و برنامهسیاستمین سالمت دانش آموزان براي أموجود براي ت
  تحلیلی است و محیط پژوهش مرکز بهداشت استان قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین می باشد. 

باشند و اطالعات استخراج شده از آمارهاي ارائه شده توسط مراکز بهداشتی درمانی استفاده  ن سالِ اول هر مقطع تحصیلی میهاي پژوهش دانش آموزا نمونه
نفر) از 22750درصد ( 68نفر) بیماریابی انجام شده است که 33250درصد ( 19آموز مراقبت شده  نفر دانش 175278گردیده است. در این پروژه در کل از 

درصد  62اند و  درصد موارد بیماریابی شده ارجاع نشده 32اند. یعنی نفر) تأیید شده8750درصد ( 38اند و از این موارد  ریابی شده ارجاع شدهموارد بیما
باشند. همین طور  می هزار نفر تأیید نشده 25هزارنفر تأیید شده داریم و  8آموز بیماریابی شده  هزار نفر دانش 32اند. در کل از  موارد ارجاع شده تأیید نشده

  باشد که الزم است اقدامات الزم انجام گیرد. رسد یکی از مشکالت، عدم بازخوراند می که به نظر می
با  آموزان داده شود.  ها، مراقبین بهداشت و والدین دانش به منظور ارتقا آگاهی الزم است آموزش الزم راجع به شایعترین اختالالت به پزشکان، کاردان

  آموز در سه سال تحصیلی مذکور موارد ذیل مشخص گردید.  هزار دانش 175ه آنالیز به دست آمده از معاینات انجام شده بیش از  توجه ب
باشد. بیشترین مشکل در مقطع  درصد می 9با  5و در پسران صدك زیر  باشد درصد می 11با  5بیشترین مشکل در مقطع اول ابتدایی در دختران صدك زیر 

در بیشترین مشکل در مقطع اول متوسطه باشد.  درصد می 6با  5باشد و در پسران صدك زیر  درصد می 6با  5مایی در دختران بینایی و صدك زیر اول راهن
  BMI  5به درصد مربوط  7با   باشد. همچنین شایعترین مشکل در دخترها درصد می 4با  5باشد و در پسران بینایی و صدك زیر  درصد می 5دختران بینایی با 

 5درصد مربوط به صدك زیر  6با  و شایعرین مشکل در پسرها درصد در رده بعدي قرار دارد 3درصد در رده دوم و بینایی  با  4باشد آنمی با  و کمتر می
  درصد در رده بعدي قرار دارد.  3درصد در رده دوم و آنمی با  4باشد مشکالت  بینایی با  می
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