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مقدمه

برمیزان تقاضای خدمات سالمت و مراجعه برای دریافت و مصرف مراقبت سالمت در تعیین حجم خدمات درمانی

در واقع دو مولفه عمده جمعیت بیماران بر حسب جنس، سن و نهاد و نوع خفدمت. حسب واحد زمان کاربرد دارد 

یفزاننکته حائز اهمیت دیگر این است که با استفاده از م. ارائه شده در تعیین حجم خدمات نقش عمده ای دارند 

سنیتقاضا و مراجعه برای خدمات درمانی می توان خدمات پیشگیری سطح اول و سطح دوم مورد نیاز در گروه 

Inayatullah, 2010)(نمودمربوط را نیز مشخص 
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کهددارنقراربهداشتیخدماتاجراییواحدهایشهرستانسطحدر.باشندمیآنبهوابستههایرشتهدرپزشکی

.(1385زاده،آصف)پردازندمیخدماتارائهبهشهرستاندرمانوبهداشتشبکهعنوانبا



مقدمه

،بارداریدورانهایمراقبت:قبیلازخدماتیدریافتبرایزنانمراکزبهمراجعینبیشترینکهآنجاییاز

تقاضایودارندپوششتحتجامعهدرراسهمترینوعمدهخانوادههستندتنظیمکودکان،ازمراقبتواکسیناسیون،

میاشتیبهدفکتورهایریسكواجتماعی،قتصادیاعواملتاثیرتحتدرمانیبهداشتیخدماتدریافتبرایآنها

,Timothy(باشد 2013)).

انتخابیایهاولویتشناسائیوقالآقدرمانیبهداشتیمرکزبهزنانمراجعهالگویتعیینباهدفباپژوهشاین

.گرفتصورت



هدف اصلی

ارزیابی تقاضای خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی آق قال برای دریافت خدمات
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خدماتتدریافبرایقالآقبهداشتیمرکزبهکنندهمراجعههایخانمنسبیفراوانیتعیین-3
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قبلخدماتتدریافبرایقالآقبهداشتیمرکزبهکنندهمراجعههایخانمنسبیفراوانیتعیین-4
1394سالدرزایماناز

ازبعدخدماتدریافتبرایقالآقبهداشتیمرکزبهکنندهمراجعههایخانمنسبیفراوانیتعیین-5
1394سالدرزایمان



فرعیاهداف

ت خالدمات  تعیین فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قالال بالرای دریافال   -6

1394واکسناسیون کودکان در سال 

ت خالدمات  تعیین فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قالال بالرای دریافال   -7

1394آموزش مادران باردار در زمینه بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی در سال 

خالدمات  فراوانی نسبی خانم های مراجعه کننده به مرکالز بهداشالتی آق قالال بالرای دریافالت     تعیین -8

در آموزش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان شیر خواران و مراقبت از دندانهای شیری کودکالان 

1394سال 



کاربردیاهداف

دالیلوعاتمراجعللوانتخابیهایاولویتشناسائیوقالآقدرمانیبهداشتیمرکزبهزنانمراجعهالگویتعیین

وانندبتطریقطریقاینازتامنطقهدرمانوبهداشتامرریزانبرنامهومسؤوالنبهاطالعاتاینارائهوانتخاب

تحتعیتجمدرمانینیازهایها،هزینهصحیحاعمالوریزیبرنامهباوکردهشناسائیرامنطقهزناندرمانینیازهای

.نمایندرفعراخودپوشش



پژوهشهایسؤال

1394سالدرخانوادهتنظیمخدماتدریافتبرایقالآقبهداشتیمرکزبهکنندهمراجعههایخانمدرصد-1
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است؟چقدر1394



پژوهشهایسؤال

آمالوزش مالادران بالاردار در زمیناله    خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قال برای دریافالت خالدمات   درصد -1

است؟چقدر 1394در سال بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری و شیردهی

ت آموزش مالادران در زمیناله بهداشال   خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی آق قال برای دریافت خدمات درصد -2

چقدر است؟1394در سال دهان و دندان شیر خواران و مراقبت از دندانهای شیری کودکان



بررسی متون



نتیجه و نمونهمکان سال/محققان 

55تعداداینازکهبودندکردهمراجعهمطالعهتحتمراکزبهماهیكدرنفر1011میانگینصورتبه
ایناکثریت.بودندخانوادهتنظیمجهت18%وبارداریهایمراقبتجهت27%ژنیکولوژی،جهت

ولوژیژنیکدرمانگاهبهمراجعهعلتترینشایعکلدروداشتندقرارسال35-19سنیگروهدربیماران
.بود(33.3)رحمیغیرطبیعیخونریزی

های آموزشی بیمارستان
دانشگاهتحت پوشش درمانی 

شهید بهشتیعلوم پزشکی

و همکاران افرازی
1389

سن پدر خانوار، سن )نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین ویژگی های جمعیتی جامعه مورد مطالعه 
مادر خانوار، شغل پدر و مادر خانوار، میزان تحصیالت پدر و مادر خانوار، تعداد فرزندان، درآمد کل خانوار، 

و تقاضا باری خدمات درمانی سرپایی رابطه (نوع بیمه تحت پوشش خانوار و منطقه محل سکونت خانوار 
همچنین بین ویژگی های جمعیتی فوق و تقاضا برای خدمات تشخیصی و . آماری معنا داری وجود داشت

، 08/1متوسط بار مراجعه به پزشك عمومی . بستری و خرید دارو نیز رابطه آماری معنا داری مشاهده شد 
44/0، و بستری 32/1، خدمات تشخیصی 52/2، خرید دارو 6/0، دندانپزشکی 44/1پزشك متخصص 

(.1391،د آذرعبادی فر)محسابه گردید

اهتحت پوشش دانشگمراکز
اصفهانعلوم پزشکی

همکاران و عبادی فرد آذر
1391

وسنیمختلفهایگروهدرتقاضافراوانیدرداریمعنیتفاوتآمارینظرازکهدادمینشانهایافته
تهرانرشهمختلفمناطقدردسترسیمیزانومراجعهمیزانتقاضا،فراوانیتفاوت.داردوجودجنسی

وقلبیایهیبیمارسرماخوردگی،وآنفلوانزاازبعدشده،انجامبررسیدر.بوددارمعنیآمارینظرازنیز
لوم بیمارستان های دانشگاه ع

پزشکی تهران
مفتون و همکاران 

1385



نتیجه و نمونهمکان سال/محققان 

بینیپیش%6حدود،2020سالتازنانسالمتمراقبتبرایملیتقاضایکهیافتنددستنتیجهاینبه
44-18)باروریسنیندربارداریبهمرتبطخدماتوزایمانخدماتبرای(%81)زنانبیشتروشودمی

کنندمیمراجعهبهداشتیمراکزبه(سال

آمریکابیمارستانهای 
Timothyو همکاران

2013

خدمات،یافتدربرایانتظارزمانکهدادنشانبهداشتیهایمراقبتبرایتقاضاتجربیتحلیلوتجزیه
باکهریطوبهداردبهداشتیهایمراقبتبرایتقاضارویبرمنفیاثرسنوبهداشتیخدماتهزینه

سطحبینتیمثبیرابطهکنندومیاستفادهخدماتدریافتبرایبهداشتیمراکزبهکمترسنافزایش
.داردوجودخدماتدریافتبرایخانواردرآمدووتحصیالت

مراکز بهداشتی درمانی 
بنگالدش

Kaziو همکاران

2013

هابینیپیشوکنندمیمراجعهخدمتدریافتبرایزنانازکمترمردانکهدادنشانمطالعهایننتایج
.گذارنداثیرتخدماتدریافتتقاضایبرجسمانیوروانیسالمتومالیوضعیتجنسیت،کهدادنشان

آفریقایبیمارستان های 
جنوبی

Skordis-Worrall  و
همکاران
2011



روش پژوهش



روش پژوهش

مطالعه ی توصیفی  
ساده 

خانم های سنین 
15-49)باروری

مراجعه کننده( سال
-به مرکز بهداشتی

درمانی اق قال برای  
دریافت خدمات

تصادفی



مكان و زمان مطالعه

.در مرکزخدمات جامع سالمت اق قال صورت گرفت1395پژوهش، در مقطع زمانی اردیبهشت لغایت تیر  این 



ابزار پژوهش

مربوط  محقق ساخته مشتمل بر دو قسمت، قسمت اول شامل اطالعات عمومی، قسمت دوم شامل سواالتپرسشنامه 

.بود( سوال9با )به خدمات مورد نیاز مورد استفاده خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی



محتواروایی 

.رفتجهت تعیین روایی محتوا با نظر و صالحدید استاد راهنما و استاد مشاور، پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گ



هاروش تجزیه و تحليل داده 

.  و آمار توصیفی استفاده شده استSpssبرای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزار 





یافته ها
:کنندهمیانگین سنی خانم های مراجعه 

.سال بود36میانگین سنی خانم های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی اق قال 

ویژگی جامعه آماری

بعد خانوار

درصدتعدادعنوان

3232نفر2-1

4040نفر3-2

1616نفر4-3

55نفر5-4

11بیشتر

100100کلجمع

.نفره هستند5-4خانوار ها بیشتراز  درصد 1نفره و 3-2درصد خانوارها 40



یافته ها
وضعیت مدرک تحصیلی سرپرست خانوار  

درصد دارای  9درصد  دارای مدرک دیپلم، 25درصد دارای مدرک زیر دیپلم، 58میان کلیه سرپرست های خانوار از 
.بودندمدرک لیسانس 

 



هایافته 
وضعیت مدرک تحصیلی مادر خانواده

درصد دارای مدرک  5درصد  دارای مدرک دیپلم،27درصد دارای مدرک زیر دیپلم، 64میان کلیه مادران خانواده از 
.بودندلیسانس 

 



یافته ها

وضعیت نوع بیمه   

.درصد بودند54بیشتر خانم های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی با 

 



یافته ها
مرکزبهکنندهمراجعههایخانمتقاضایموردخدماتکلیهبهمربوطتوصیفیفراوانیشاخص

قالاقبهداشت

مراقبت،%53یونواکسیناسترتیببهقالاقبهداشتمرکزبهکنندهمراجعههایخانمتقاضایفراوانیبیشترین
درباردارمادرانآموزش،%32خانوادهتنظیمخدمات،%35زایمانازبعدهایمراقبت،%45زایمانازقبلهای
IUDواسمیرپاپ،%16دندانودهانبهداشتزمینه دندانودهانبهداشتزمینهدرمادرانآموزش،11%

.بود%9کودکانشیریدندانهایازمراقبتوشیرخواران

 



بحث، نتیجه گیری و 
پیشنهادها



بحث

مطالعهدر.بوددرصد53کودکانواکسیناسیونخدماتدریافتبرایزنانیمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر

%62.5راکانکودواکسیناسیونخدماتدریافتبرایتقاضامیزانبودگرفتهانجامرشتدرکههمکارانوپورعلیی

میزاننیزهمکارانوAsimیمطالعهدرهمچنین.نداشتمطابقتحاضریبامطالعهکه،(1395پورعلی،)کردندبیان

,Asim)بود62کودکانواکسیناسیونخدماتدریافتبرایمراجعه کهداشت،مغایرتحاضرمطالعهباکه،(2012

.اشدبمطالعهانجامیدورهطولوکودکانواکسیناسونانجامازمادرانآگاهیسطحازناشیتواندمیتفاوتاین



بحث

یمطالعهدر.بودصددر40زایمانازقبلخدماتدریافتبرایزنانمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر
یمطالعهباکهشدبیان%36.2بارداریخدماتدریافتبرایتقاضابودشدهانجامیاسوجدرکههمکارانوصفوی
درمانگاهبهکنندهمراجعههایخانمتقاضایهمکارانوافرازییمطالعهدر.(1385صفری،)داشتهمخوانیحاضر
یمطالعهباکه،(1389افرازی،)شدگزارشدرصد%27زایمانازقبلخدماتدریافتبرایبهشتیشهیددانشگاههای

.نداشتهمخوانیحاضر



بحث

یمطالعهدر.بوددرصد32خانوادهتنظیمخدماتدریافتبرایزنانمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر

همحاضریمطالعهباکه(1385صفری،)شدبیان%36خانوادهتنظیمخدماتدریافتتقاضابرایهمکارانوصفوص

مهابادهرشدرکهایمطالعهدرپیشگیریخدمتدریافتبرایتقاضاهمکارانوحسینییمطالعهدر.داشتخوانی

حاضریمطالعهباکهشدگزارش%73خانوادهتنظیمخدماتدریافتبرایکنندهمراجعهزنانتقاضایبودشدهانجام

درندهکنشرکتافرادسنونمونهتعداددرتفاوتازناشیتواندمیتفاوتاینعلت.(1393حسینی،)نداشتمطابقت

علتبهواندتمیامراینکهکنندمیاستفادهسنتیهایروشازترمسنافرادبهنسبتجوانترافراد.باشدمطالعه

تقاضامیزانهمکارانوافرازییمطالعهدر.باشدپیشگیریمدرنهایروشعوارضبهجوانترافرادآگاهیافزایش

.داشتمغایرتحاضریمطالعهباکه(1389افرازی،)شدبیان%18خانوادهتنظیمخدماتدریافتبرای



بحث

در.بوددرصدIUD11واسمیرپاپهایمراقبتخدماتدریافتبرایزنانمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر

بیان%53.5اسمیرپاپخدماتدریافتبرایتقاضامزانگرفتانجامزرندیهدرکههمکارانوکریمییمطالعه

درکهآموزشییمداخلهازناشیتواندمیتفاوتاینکهنداشت،مطابقتحاضریمطالعهباکه(1391کریمی،)شد

.باشدبودگرفتهصورتهمکارانوکریمییمطالعه



بحث

کهایمطالعهاما.بوددرصد35زایمانازبعدخدماتدریافتبرایزنانمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر

.نشدیافتباشدسنجیدهرابطهایندررازنانتقاضایمیزان

انودنددهانبهداشتزمینهدرمادرانآموزشخدماتدریافتبرایزنانمراجعهنسبیفراوانیحاضریمطالعهدر

رابطهایندررازنانتقاضایمیزانکهایمطالعهاما..بوددرصد9کودکانشیریدندانهایازمراقبتوشیرخواران

.نشدیافتباشدسنجیده
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.باشدمیزمینهایندرمادران
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