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 :اهمیت بهداشتی 

كه تمام  طوريه هاي واگير بعنوان بزرگترين معضل بهداشتي كشورهاي جهان بشمار مي رفت، ب چند سال پيش بيماري تا

از چند دهه پيش با موفقيتهاي به . ها مي شد همه گيري اين بيماريتوان بهداشتي كشورها صرف كنترل و پيشگيري از 

هاي واگيردار حاصل  وژي جديد پيشرفت عمده اي درخصوص كنترل بيماريلدست آمده در زمينه ارتقاي نظام سالمت و تكنو

  از مهمترين. ستهاي غير واگير در حال حاضر بعنوان مشكل عمده بهداشتي مطرح اي شده و پس از طي اين مراحل، بيمار

عروقي، ديابت، فشار خون باال،  -هاي قلبي  هاي اين گروه مي توان به آسيبهاي ناشي از سوانح و حوادث، بيماري بيماري

 .هاي مفصلي استخواني مزمن و سرطانها اشاره كرد  هاي تنفسي مزمن، بيماري سكته هاي مغزي، بيماري

هم به دليل ماهيت بيماري و هم به علت شيوع فعلي و روز افزون  از بين بيماريهاي غيرواگير، بييماري ديابت

 . آن از اهميت خاصي برخوردار است

ميليون ديابتي در سراسر جهان زندگي  300حدود  3002بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال 

در حال حاضر ديابت  .ميليون نفر برسد 20به بيش از  3032كرده و تخمين زده مي شود اين تعداد در سال 

 .چهارمين علت مرگ و مير در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله منطقه خاورميانه است 

. هاي اخير رو به افزايش است اختالل متابوليسم در سال ديابت بعنوان شايعترين بيماري ناشي ازهمچنين  

ها مهمترين علت نابينايي و سر دسته علل قطع عضو و نارسايي مزمن كليه در سنين  در بسياري از كشور

 . سالگي محسوب ميشود 00-30

" از وجود بيماري خود بي اطالعند و بطور كامال 3بر اساس مطالعات انجام شده، نيمي از بيماران ديابتي نوع 

برابر  4تا  3شتي هزينه يک فرد ديابتي هاي بهدا در تمام سيستم "اتفاقي تشخيص داده مي شوند تقريبا

صحيح و بكار بستن اقدامات پيشگيري از  تمراقب از سوي ديگر، .بيش از هزينه يک فرد غير ديابتي است

عوارض بيماري نظير كنترل مناسب قند خون، تغذيه مناسب و ورزش در افراد ديابتي، از بروز عوارض 

ا به تعويق خواهد انداخت و با اجراي اقدامات پيشگيري از عوارض خطرناک بيماري پيشگيري نموده، يا آنها ر

 .ديابت ميتوان بسياري از هزينه ها و مرگ و مير را كاهش داد
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 :وضعیت دیابت نوع دوم  در جهان

در صد گزارش  10تا  2 سال 40در افراد باالي  در صد و 4تا  1 شيوع اين نوع ديابت در كل جمعيت بين

 2/8سال دارند  60در صد و در افرادي كه بيش از /. 6سال  42شيوع بيماري در افراد كمتر از . شده است

افزايش . ها و سرخ پوستان آالسكا كمتر است هاي آسيايي، اسكيمو شيوع بيماري در كشور. باشد درصد مي

د سرخ پوستان قبيله ي پيما و ساير سرخ پوستان چشمگير شيوع بيماري در بعضي قبايل و جمعيت ها مانن

نوع . ساكنان بعضي جزاير اقيانوس آرام و بومي استراليايي را مربوط به پديده شهرنشيني مي دانند آمريكايي،

شد  ها به طور متوالي با كمبود شديد كالري همراه بود، بندرت موجب چاقي و ديابت مي تغذيه آنان كه قرن

چاقي در آنان به وفور ديده مي شود و  با تغيير برنامه غذايي و كسب كالري به مقدار زيادولي در حال حاضر 

به هر حال . در صد نيز بيشتر مي باشد 40بروز ديابت در بعضي قبايل مانند سرخ پوستان قبيله ي پيما از 

 . شيوع بيماري در مناطق روستايي كمتر از مناطق شهري است

 3/2به  3032بوده كه در سال  2/1ان به ديابت در شهر به روستا معادل نسبت مبتالي 1992سال در 

اپيدمي ديابت در جهان اتفاق بيفتد  31به طور خالصه به نظر ميرسد در ربع اول قرن . افزايش خواهد يافت

 كه اهميت بهداشتي و درماني آن را افزايش خواهد داد بنابر اين پيش گيري و كنترل اين بيماري به عنوان

 . يک اولويت اصلي در همه كشور ها قلمداد مي شود

شبيه ديابت نوع دو است در جوامعي كه روش هاي زندگي  "در صد شيوع اختالل تحمل گلوكز نيز تقريبا

شيوع اختالل تحمل گلوكز . سنتي و قديمي همراه با فعاليت زياد و مصرف غذا هاي كم انرژي متداول است

كه به سرعت به طرف نوع زندگي غربي با كاهش فعاليت بدني و افزايش  كمتر مي باشد ولي در جوامعي

مصرف غذا هاي چرب و پرانرژي پيش مي روند، در صد اختالل تحمل گلوكز افزايش قابل توجهي داشت، 

اختالل تحمل گلوكز بيش از سايرين در معرض  مبتاليان به. شيوع آن بيشتر از شيوع ديابت خواهد شد

 .عروقي  هستند -ابت و بيماري هاي قلبيخطر ابتال به دي

در  3020و پيش بيني تعداد آنها در سال  3011تعداد مبتاليان به ديابت و اختالل تحمل گلوكز در سال 

 .جدول زير نشان داده شده است
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 1133 1111 

 2/8 0 (ميليارد نفر)جمعيت كل جهان 

 6/2 4/4 (ميليارد نفر( )سال 30-09)جمعيت كل بالغين جهان 

 (سال 93تا 11)دیابت و اختالل تحمل گلوکز 

 1111 1133 دیابت

 9/9 2/8 (درصد)شيوع جهاني 

 223 266 (ميليون نفر)تعداد مبتاليان به ديابت 

 1111 1133 اختالل تحمل گلوکز

 1/0 4/6 (درصد)شيوع جهاني 

 298 380 (ميليون نفر)تعداد مبتاليان به اختالل تحمل گلوكز 

 

 :میر ناشی از دیابت و  مرگ 

عروقي  -عوارض قلبي. ديابت و عوارض آن در اغلب كشور ها يكي از علل اصلي مرگ زود هنگام است

درصد مرگ ها  20يكي از علل اصلي مرگ در مبتاليان به ديابت است و در برخي كشور ها مسئول بيش از 

ساله به علت ديابت جان خود را از دست  09 تا 30ميليون نفر از افراد  6/4تقريبا  3011در سال . مي باشد

در . در صد از كل مرگ هاي جهان در اين گروه سني در اين سال بوده است 3/8دادند كه اين رقم معادل 

در صد مرگ هاي ناشي از ديابت معادل با مجموع مرگ هاي ناشي از ديابت در سنين  48حدود  3011سال 

ناشي از ديابت معادل با مجموع مرگ هاي ناشي از بيماري هاي  سال رخ داده است و مرگ و مير 60زير 

 ..واگير از جمله ايدز، ماالريا و سل بوده است

 :های دیابت هزینه

درآمـد هنـدي يک فـرد  كم  ي عمل آمده در هندوستان، چنـانچه در يک خانـواده براساس مطالعات به

از كل درآمـد خـانـواده به مـراقبت ديابت % 32ل كنـد، معاد بـزرگسال مبتـال به ديـابت در آن زندگي

درآمد % 10ي آمـريكايي كـه يک كودک مبتـال به ديـابت دارنـد،  در يک خانـواده. يـابد مي اختصاص

 .يابد مي خانواده به كنترل ديـابت اختصاص
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برابر بيش از  هـاي بهداشتي يک فرد مبتال به ديابت در ايـاالت متحده دو تا سه ي مراقبت كل هـزينه

ي درمان ديابت در اياالت  هزينه 1990عنـوان مثال در سال  به. كساني است كه به اين بيماري مبتال نيستند

 .است ميليارد دالر محاسبه شده 44متحده 

ي غرب اقيانوس آرام و در سازمان  هاي بهداشتي كه اخيراً در منطقه هاي مراقبت و تحليل هزينه  تجزيه

مخارج بيمارستاني مربوط به افراد مبتال به ديابت % 16گر آن است كه  عمل آمد، نشان به جهاني بهداشت

 .است بوده

. هـا فقط مخارج مالي نيستند اين هزينه. جـا تأثيرگذار است هاي ديابت بر هـر فرد و در همه هزينه

اهش كيفيت زندگي است كـ عمده  طور هـاي نـامحسوس همچون درد، اضطراب، ناراحتي، سردرد و بـه هزينه

 .است ي آنها تأثيرگذار بوده و تقريباًًُ غيرقابل محاسبه  طور كلي در زندگي مبتاليان و خانواده كه به

 :هزینه های مراقبت های بهداشتی دیابت

در سال . درماني كشور ها تحميل مي نمايد –ديابت بار اقتصادي سنگيني به بيماران و نظام هاي بهداشتي 

در صد كل هزينه هاي مراقبت هاي  11مخارج مراقبت هاي بهداشتي و درماني ناشي از ديابت معادل  3011

در صد كل مخارج بهداشتي و درماني به علت  18تا  2در اغلب كشور ها بين . بهداشتي در جهان بوده است

 .ديابت ميباشد

ميليارد دالر و مقدار  462حداقل  3011رمان ديابت و پيشگيري از عوارض آن در سال برآورد هزينه هاي د

پيش بيني مي شود اين رقم . دالر بوده است 1304متوسط هزينه ي سرانه ي ديابت در همين سال معادل 

 .ميليارد دالر برسد 292به بيش از   3020در سال 

        در گروه سني 3011رماني ناشي از ديابت در سال بيش از سه چهارم هزينه ي مراقبت هاي بهداشتي د

              درصد هزينه هاي جهاني مراقبت هاي 30اين رقم تنها شامل . ساله صرف شده است 09تا  20

در صد مبتاليان به ديابت كه در كشور هاي با درآمد كم و  80درماني است كه صرف مراقبت از   -بهداشتي

ميزان متوسط سرانه مخارج در كشور هاي با درآمد كم و متوسط تنها . د، مي شودمتوسط زندگي مي كنن

 . دالر بوده است 301
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 :بار بیماری دیابت در جهان

به  3020ميليون نفر بوده، پيش بيني مي شود تا سال  266برابر با  3011تعداد مبتاليان  به ديابت در سال 

در همه كشور هاي جهان در حال افزايش  3اليان به ديابت نوع درحالي كه تعداد مبت. ميليون نفر برسد 223

بخش اعظم مبتاليان به . درصد بيماران در كشور هاي با درآمد كم و متوسط زندگي مي كنند 80است، 

          آنها از بيماري خود( در صد 20)ميليون نفر  182ساله هستند و از اين تعداد  29تا  40ديابت در سنين 

درماني  -هزينه هاي بهداشتي. بوده است 3011ميليون مرگ در سال  6/4ديابت عامل . بي خبر مي باشند

در صد كل هزينه بهداشت و درمان  11ميليارد دالر بوده كه  462حداقل  3011ناشي از ديابت در سال 

ت، علت اصلي ناتواني و عوارض ناشي از دياب. ساله در جهان را به خود اختصاص داده است 09تا  30بالغين 

چرا كه ديابت اغلب ارگان هاي حياتي بدن را گرفتار و عملكرد آنها را . افت كيفيت زندگي و مرگ مي باشند

 .  مي شوند 1هزار كودک در جهان مبتال به ديابت نوع  08همچنين ساالنه . مختل مي كند

 

 :وضعیت دیابت در منطقه مدیترانه شرقی

 

منطقه مديترانه  .كشور هاي مديترانه شرقي باالترين ميزان شيوع در جهان را داردشيوع ديابت در برخي 

از پاكستان  در شرق تا مراكش در غرب گسترش داشته، جمعيت آن مخلوطي از چندين گروه نژادي  شرقي

 .سال هستند 30در صد جمعيت زير  20است الگوي توزيع سني جمعيت هرمي بوده و حدود 

تاليان به ديابت شيرين در كشور هاي صنعتي در گروه سني مسن قرار دارند اما در كشور اگر چه اكثريت مب

هم اكنون در . هاي در حال توسعه اكثريت در گروه سني ميانسال و حداكثر دوره مولد زندگي قرار دارند

مبتاليان، . را بطور فزاينده اي در جوانان گزارش مي كنند 3تعدادي از كشور هاي منطقه شروع ديابت نوع 

در كودكان به حالت  3بيماري را در دهه دوم و سوم زندگي نشان مي دهند و در برخي كشور ها ديابت نوع 

اين الگوي شروع بيماري در سن پايين، بيانگر بار درمان و عوارض بيماري حتي در . فوريت در آمده است

 .تگروه سني جوانتر و براي يک دوره طوالني از طول عمر اشخاص اس
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اين . درطي سه دهه گذشته، تغييرات كليدي اقتصادي و اجتماعي در اكثريت ملل منطقه رخ داده است

. تغييرات شامل افزايش شهرنشيني،كاهش مرگ و مير شير خواران و افزايش اميد به زندگي مي باشد

افزايش ناراحت افزايش سبک زندگي بدون تحرک، جهان گيري چاقي و اميد به زندگي باالتر منتهي به يک 

فعاليت هاي سنتي و الگو هاي تغذيه اي كه . در پاره اي از كشور هاي منطقه شده است 3كننده ديابت نوع 

در طي نسل ها ادامه داشته به سرعت در حال از بين رفتن هستند و وضعيت اجتماعي و اقتصادي بسياري 

تن شغل شده كه اينها كمتر به يک زندگي از اين كشور ها باعث سوق دادن مردم به نواحي شهري براي ياف

 390از كل جمعيت )ميليون نفر  33بنابر اين تخمين زده ميشود كه در منطقه . سالم منتهي خواهد شد

 20به 3032مبتال به ديابت شيرين باشند و حدس زده ميشود كه اين وضعيت تا سال ( ميليون نفري بالغين

در صد است اما مطالعات اخير در گروه  2/14شيوع ديابت در بالغين  در اين منطقه. ميليون نفر افزايش يابد

در صد در  12در صد در قطر و  16در صد در امارات متحده عربي،  30هاي جمعيتي مختلف شيوع ديابت را 

مطالعه در چهار كشور منطقه . درصد است 11حتي در مناطق فقير پاكستان شيوع . بحرين گزارش كرده اند

،كويت، عمان و امارات متحده عربي نشان داده است كه ميزان شيوع ديابت در حال حاضر در شامل بحرين

كشور با شيوع باال در جهان است و چنين وضعيتي در رابطه با اختالل تحمل گلوكز  10اين كشور ها در بين 

 .نيز وجود دارد
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 .را نشان ميدهد EMROجدول زير ديد كلي شيوع ديابت در منطقه 

 زن مرد كشور

 9/22 4/34 بحرين

 0/6 2/0 مصر

 1/11 8/9 ايران

 1/6 1/6 عراق

 2/13 9/14 اردن

 8/14 0/14 كويت

 0/9 9/14 لبنان

 8/13 3/16 ليبي

 3/8 6/8 مراكش

 2/11 8/11 عمان

 6/10 1/11 پاكستان

 16 16 قطر

 2/31 3/36 عربستان

 4/2 2/2 سودان

 - 3/0 سوريه

 9/14 0/12 تونس

 3/19 2/31 امارات متحده عربي

 3 4/0 يمن

 

 :شرایط منطقه ای دیابت

اما مشخص است كه اقدامات  ها اقدامات زيادي با تاكيد بر ديابت انجام شده، با وجوديكه در پاره اي از كشور

واقعيت پيشگيري و مداخله زودرس  بخصوص در زمينه غربالگري، اين اقدامات،. بيشتري مورد نياز است

 .دارد

      در اكثر كشور هاي منطقه، مراكز تخصصي ديابت اندک و دور از دسترس اكثريت مبتاليان به بيماري

مي باشد از طرفي متخصصين آموزش ديده و با تجربه نيز كم بوده، متخصصين تغذيه و پرستاران آموزش 

ارائه مراقبت جهت ديابت در يک كشور نيز  در مجموع،. دهنده ديابت غير رايج بوده، مراقبين پا وجود ندارند
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متفاوت بوده از عدم مراقبت يا مراقبت ضعيف در بعضي نواحي تا مراقبت كامل سازماندهي شده در نواحي 

مديريت ديابت نيازمند پايش از طريق اجراي راهكار هاي ملي كنترل ايده آل ديابت، فشار . ديگر متغير است

 .چاقي ميباشد خون باال، اختالل چربي خون و

نه تنها . در منطقه مديترانه شرقي ديابت شيرين بداليل بسياري يک اختالل بهداشت عمومي مي باشد

در رابطه با بيماري  "عوامل خطر وابسته به ديابت در حال افزايش هستند، بلكه اشخاص دچار ديابت مكررا

بعضي . امعه خود تصميم گيري مي كنندخود خارج از مراكز باليني بعنوان مثال در منزل، محل كار يا ج

بيماران تحت تاثير عقايد، خرافات و باور هاي سنتي در رابطه با علل، عالئم و مراقبت از بيماري ديابت واقع 

اما اين بيماري فقط . شده و به كنكاش جهت اقدامات جايگزين براي بهبود وضعيت خود ادامه مي دهند

 .ارض جدي آن و هزينه درمان يک بحث اجتماعي مي باشدمشكل فردي نبوده بلكه به دليل عو

مباحث مهم چندي وجود دارد كه اين منطقه نيازمند توجه و تصميم گيري نه فقط در مورد عدم وجود داده 

همچنين نياز به آموزش متخصصين بهداشتي و پيراپزشكي در . هاي قابل دسترس مرگ و مير مي باشد

 .كنترل آن وجود داردرابطه با پيشگيري از ديابت و 

 

 :وضعیت دیابت در ایران

يكي از اولين . دود بودحپژوهش ها در مورد شيوع ديابت در ايران بسيار م شمسي، 00تا قبل از دهه ي 

طي . شـد انجام 1203هاي صحيح و معتبر اپيدميولوژيک در سال  براساس روش هـاي شيوع ديابت بررسي

شد، شيوع  هـاي شهيد بهشتي و تهران انجام اين بررسي كه توسط مراكز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه

دان و در مـر% 6/0سال  20شيوع بيماري در زنـان بـاالي . گرديد كريم محاسبه شهر و رباط ديابت در اسالم

% 9/8و در مردان % 6/14در زنـان ( اختـالل تحمل گلوكز) IGT، همچنين شيوع %1/0همان گروه سني 

در افراد  IGTشـده و شيـوع ديابت و  تهران نيز انجام افراد  ساكن روستا هاي استان  هـا در اين بررسي. بود

رون ريز دانشگاه علوم پزشكي تهران مركز تحقيقات غدد د است  بوده% 3/0و % 2/0 ترتيب سال به 20بـاالي 

 .در صد اختالل تحمل گلوكز اعالم كرد 3/8درصد ديابت و  3/0سال به باالي شهر تهران  20نيز در ساكنان 



11 

 

و % 3-%2 گرفت، شيـوع ديابت در كل جمعيت  هـاي بعد در كشور صورت با توجـه به مطالعاتي كه طي سال

 .دش برآورد% 2/0سال  20در افراد باالي 

 :بار بیماری دیابت در ایران

هزينه . ميليون نفر بوده است 42/3تقريبا  1288برآورد تعداد كل بيماران ديابتي شناسايي شده در ايران در سال 

هزينه هاي مستقيم پزشكي و هزينه هاي غير . ميليارد دالر برآورد شده است 08/2در ايران  3كلي ديابت نوع 

 . ميليارد دالر برآورد شده است 02/1ميليارد دالر و هزينه هاي غير مستقيم  04/3پزشكي معادل 

 :هزینه های مستقیم دیابت در ایران

دالر بود كه بيشترين  103بعالوه منهاي  6/843برابر با  3011متوسط سرانه ي هزينه هاي پزشكي در سال 

دارو ها با . مربوط به عوارض ديابت بوده است(  درصد 9/48)دالر  2/64بعالوه منهاي  8/413سهم آن با 

در  2/9)دالر  0/13بعالوه منهاي  80، هزينه هاي بستري با (درصد 8/32)دالر 22بعالوه منهاي  6/300

. ساير هزينه هاي سرانه ديابت را تشكيل مي دهند( درصد 9)دالر  11بعالوه منهاي  06و آزمايشات با ( صد

. مصرف مي شود 3نوع  در صد كل هزينه هاي سالمت در ايران براي كنترل بيماري ديابت 69/8در حدود 

ميليارد دالر  از هزينه هاي  140بعالوه منهاي  1003، مسئول 3عوارض منتسب به بيماري ديابت نوع 

بيشترين سهم در . در صد كل هزينه هاي بهداشتي كشور است 32/4سالمت در ايران هستند كه بيش از 

 .و عوارض چشمي هستند هزينه هاي عوارض ديابت به ترتيب عوارض قلبي و عروق، نفروپاتي

 :هزینه های غیر مستقیم دیابت در ایران

اين هزينه ها . ميليارد دالر برآورد شده است 20/1هزينه هاي ملي كاهش بهره وري به علت بيماري ديابت 

متوسط . ودرس استزشامل از كار افتادگي  موقت، از كار افتادگي دايمي و كاهش بهره وري به علت مرگ 

در صد سرانه ي ملي ايرانيان  19دالر است كه معادل  8/864سرانه هزينه هاي غير مستقيم بيماري ديابت 

روز به علت بيماري ديابت از محل  0/10بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعي كشور، افراد ساالنه . مي باشد
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وز كاري به علت از كار افتادگي دايمي از دست مي ر 8/32كار خود غيبت مي كنند به همين ترتيب ساالنه 

 .رود

 :تاریخچه برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در ایران

ي سـازمان  گانه كشور از منـاطق شش 23ودومين مجمع جهاني بهداشت كـه  و در چهل 1989در سال 

اي تحت عنـوان  ـه اقـدام، بـرنـامـهداشتند، با تـوجه بـه احساس نياز ب  جهاني بهداشت در آن شـركت

شـد تـا  بـرمبناي اين تصميم، از تمام اعضا دعوت. وجـود آمـد به« پيشگيري و كنترل ديابت مليتوس»

نظر گـرفتن وضعيت محلي، براي پيشگيري و  كرده و با در هـاي خود بررسي وضعيت ديابت را در كشور

 .ريـزي كنند كنترل آن برنامه

 1200اين تعهد بين المللي، پس از تاسيس اداره كل مبارزه با بيماري هاي غير واگير، در سال در راستاي 

گروه پيشگيري از بيماري هاي متابوليک و تغذيه، طرح پيشگيري و كنترل بيماري ديابت را تدوين و ارائه 

به صورت  در  برخي مناطق شهري و روستايي كاشان، بروجن و طارم 1201اين طرح در سال . نمود

كميته كشوري بيماري ديابت تشكيل  1202تا اينكه در سال . آزمايشي اجرا شد اما بنا به داليلي متوقف شد

ها آماده  و مقرر شد تا برنامه كشوري ديابت با توجه به پيش نويس تهيه شده توسط مركز مديريت بيماري

دانشگاه علوم پزشكي آغاز  10در  1200اه كارگاه اجراي آزمايشي طرح در بهمن م 4و پس از برگزاري . شود

 .سال و زنان باردار به اجرا در آمد 20براي افراد باالي  1281و تا سال 

 :استان آذربایجان غربیوضعیت دیابت در 

هاي غيرواگير با توجه به گذر اپيدميولوژيک و موفقيت هاي به دست آمده در زمينه ارتقاي نظام  بيماري

امروزه . هاي واگير از سالهاي گذشته به عنوان مشكل بهداشتي مطرح گرديده است سالمت وكنترل بيماري

با  462مرگ و % 60بيماري هاي غيرواگير علل اصلي مرگ و مير و ناتواني در سراسر جهان مي باشند و 

واد كل م% 02بار بيماري ها و % 60حدود 3030بيماري ها را به خود اختصاص داده و انتظار مي رود تا سال 

 .مرگ را به خود اختصاص دهند
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در اين ميان ديابت به عنوان يک بيماري با عوارض ناتوان كننده كه در ابتدا سير مزمن و نامحسوسي دارد، 

مطرح  3032درصدي جمعيت مبتاليان تا سال  133شايعترين بيماري با شيوعي رو به افزايش و با ازدياد 

هزينه هاي غيرمستقيم تا چند . كل بودجه بهداشتي % 32-12تا ت كه باعث ايجاد هزينه هاي مستقيم سا

هيپرتانسيون، نارسايي قلبي، رتينوپاتي، نوروپاتي،  ،برابر و ايجاد عوارضي همچون بيماريهاي ايسكميک قلبي

 . نفروپاتي، كاتاراكت و غيره مي گردد

سياست گذاران و مديران . باشد مراقبت شامل جمع آوري، تحليل و تفسير اطالعات درباره سالمت افراد مي

نظام سالمت از اين اطالعات برا برنامه ريزي، راه اندازي و ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط با سالمت 

 .استفاده مي كنند

نظام مراقبت كشوري بيماري ديابت به منظور جمع آوري مستمر و منظم داده هاي مربوط به اين بيماري ها 

            ل آنها و ارائه به مسئولين مربوطه جهت طراحي اقدامات مداخله اي، كاهش ابتالء و و تجزيه و تحلي

 .، به منظور كاهش هزينه هاي مربوطه و ارتقاء شاخص هاي سالمتي در كشور ايجاد شده استمرگ و مير

ديابت در استان آذربايجان غربي مطابق با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و در جمعيت غربالگري 

غربالگري و بيماريابي ديابت . سال استان به صورت هر سه سال يكبار صورت گرفته است 20روستايي باالي 

در        3نوع نفر بيمار مبتال به ديابت  12963انجام و  1288نفر در سطح استان در سال  298902در 

درصد غربالگري در افراد . سال مورد شناسايي و مراقبت قرار گرفت 20روستا هاي استان در جمعيت باالي 

و % 0026سال روستايي در معرض خطر  20و درصد بيماريابي در افراد باالي % 9324سال روستايي  20باالي 

رصد مي باشد كه ميزان شيوع نسبت به سال د 2236سال روستايي  20ميزان شيوع ديابت در افراد باالي 

روتين ساليانه بهداشتي  بر اساس مراقبت هاي  .بوده افزايش چشمگيري داشته است%  3232كه  1284

نشان مي دهد كه شيوع ديابت در مناطق روستايي استان از و پره ديابتيک  بيماران و افراد در معرض خطر

بيمارديابتي جديد و افزايش  3202يعني )  .رسيده است 1293در سال %  2223به  1288در سال % 2236

به % 04، 1293بيمار ديابتي شناسايي شده روستايي در پايان سال  16220از تعداد (تعداد بيماران % 10

ارجاع  FBSجهت آزمايش % 04طور متوسط توسط پزشک مراقبت شده اند، از اين بيماران مراقبت شده، 
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 BMI% 04در بين اين بيماران مراقبت شده . داشته اند 140كمتر از  FBSد از اين افرا% 62شده كه 

                 از بين بيماران . داشته اند 82/120فشارخون بيش از % 28و  32كمتر از  BMI% 36و  32بيشتر از 

 .داشته اند 0كمتر از  HbA1C% 32ارجاع شده اند كه از اين بيماران  HbA1Cجهت انجام % 30

 :گیری ث و نتیجهبح

هاي بدست آمده در زمينه ارتقاي نظام  موفقيت گذر اپيدميولوژيک و هاي غير واگير باتوجه به بيماري

واگير از سال هاي گذشته  به عنوان مشكل عمده بهداشتي مطرح گرديده  هاي كنترل بيماري سالمت و

 .است

           مرگ و% 60ناتواني در سراسر جهان مي باشد وامروزه بيماري هاي غير واگير علل اصلي مرگ و مير و 

بار بيماري ها و %  60حدود  3030بار بيماري ها را به خود اختصاص داده و انتظار مي رود تا سال %  46

 .كل موارد مرگ را به خود اختصاص دهند% 02

سير مزمن و نامحسوسي دارد  در اين ميان ديابت به عنوان يک بيماري با عوارض ناتوان كننده كه در ابتدا

مطرح  3032درصدي جمعيت مبتاليان تا سال   133شايعترين بيماري با شيوعي رو به  افزايش و با ازدياد 

            كل بودجه بهداشتي و هزينه هاي%  2/3-12هست كه باعث ايجاد هزينه هاي مستقيم به ميزان 

نارسايي  ،هپيرتانسيون  ،ن بيماري هاي ايسكميک قلبي غير مستقيم تا چند برابر و ايجاد عوارضي همچو

 .كاتاراكت و غيره ميگردد ،نفروپاتي  ،نوروپاتي  ،رتينوپاتي  ،قلبي 

 

با افزايش سن تدريجي . ديابت بيماري مزمني است كه به شدت هزينه بر، پيچيده و ناتوان كننده مي باشد

مشهود خواهد بود و اجراي صحيح و كيفي برنامه جمعيت، مشكالت ناشي از ديابت و عوارض آن كامال 

نتايج . پيشگيري و كنترل ديابت مي تواند، نقش اساسي در كاهش بار بيماري ديابت در كشور داشته باشد

نشان مي دهد كه بيماران ديابتي شناسايي شده در سطح روستايي از  1293آناليز آماري ديابت در سال 

به طور مطلوب صورت نمي پذيرد كه عوارض ناشي بيماران  وده و مراقبتكنترل كيفي مطلوبي برخوردار نب

 .ر و ناتوان كننده باشدبمي تواند به شدت هزينه  از آن
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صورت مي پذيرد و بخش ديگري توسط خودمراقبتي به  بهداشتيبخشي از مراقبت توسط پزشک و پرسنل  

مي توان با افزايش آگاهي هاي عمومي در است كه به نظر مي رسد  منظور بهبودي سريعتر و كاهش عوارض

به بهبودي و كاهش عوارض در بيماران ديابتي دست  ،و آموزش اصالح شيوه زندگي خصوص خودمراقبتي 

 . يافت

اكيد و مورد در روند مراقبت بيماران ديابتي به شدت ت HbA1Cاندازه گيري  با توجه به اينكه درحال حاضر

انجام شده بيماران مراقبت شده % 30فقط در  HbA1Cان آذربايجان غربي، در است استفاده قرار مي گيرد،

    در محدوده مطلوب مي باشد يعني اينكه اكثر بيماران از كيفيت مراقبت مطلوبي % 32كه در اين بين، 

همچنين آماري از ارجاع بيماران به سطح دوم و همچنين وضعيت بيماران پس از . مند نمي شوند بهره

تقويت نظام ارجاع به منظور امكان پيگيري و رديابي بيمار در سطح اول و دوم خدمات . ود نداردارجاع وج

        براي كنترل هر چه بهتر پيشگيري از بروز عوارض و معلوليت هاي ناشي از اين بيماري ضروري به نظر

 .مي رسد

و شبكه هاي بهداشت و  يو درمان يهمت كارشناسان و مسئوالن معاونت امور بهداشت با ردر حال حاض

در اكثر شهرستان هاي استان ايجاد شده كه هدف آن كاستن از بار ت درمان شهرستان ها، واحدهاي دياب

، آموزش عالئم خطر و با ارجاع به موقع بيماران . بيماري و پيشگيري از عوارض بيماري ديابت مي باشد

 .وارض نامطلوب اين بيماري كاستمي توان از ع ،ديابتي مشاوره تغذيه بيماران 

، بتوانيم از عوارض مزمن و ان در كليه سطوح مراقبتياميد است با افزايش مراقبت بيماران توسط پزشك  

 .ناتوان كننده ناشي از بيماري ديابت پيشگيري كنيم
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 3131سال در مناطق روستایی توسط پزشک در استان آذربایجان غربی در سال  11صد مراقبت بیماران دیابتی باالی در

 شهرستان رديف
 تعداد بيماران

تعداد بيماران مراقبت  شده توسط 

 پزشک

در صد مراقبت توسط 

 پزشک
BMI 32بيش از   32بيش از BMIدر صد   

 كل زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل زن مرد كل زن مرد

1 

 
 198 118 188 5521 8121 8828 118 118 198 9821 5419 8995 9555 1818 8181 ارومیه

 128 188 418 585 889 821 598 598 548 195 528 898 114 581 895 اشنویه 2

 148 118 188 158 581 881 188 158 148 945 121 848 128 115 885 بوکان 3

 158 198 588 11 48 85 518 598 588 824 18 89 588 858 18 پلدشت 4

 158 158 118 844 825 91 118 148 188 884 815 11 989 589 852 پیرانشهر 5

 158 118 188 49 19 82 528 588 528 15 48 81 858 822 58 تکاب 6

 958 498 158 19 45 84 158 588 188 815 824 51 842 889 19 چالدران 7

 118 118 188 885 58 88 128 188 418 859 821 81 858 892 18 چایپاره 8

 118 128 128 451 951 842 128 188 158 159 441 881 8885 182 585 خوی 9

 488 458 488 881 818 94 418 458 498 541 815 58 918 158 812 سردشت 11

 198 118 498 442 985 851 448 458 918 119 415 888 8511 511 545 سلماس 11

 158 158 198 515 811 828 198 148 188 119 518 851 459 111 811 شاهین دژ 12

 458 418 488 895 882 15 488 458 918 815 815 12 559 815 888 شوط 13

 458 458 488 54 45 81 958 958 918 895 825 11 842 811 14 ماکو 14

 118 158 148 182 521 828 488 418 988 981 558 859 119 911 891 مهاباد 15

 198 148 198 118 911 845 918 488 988 8889 149 592 8581 8811 441 میاندوآب 16

 198 198 148 551 818 55 118 148 128 111 588 888 955 181 819 نقده 17

 118 148 188 1559 4155 8118 118 198 128 88284 1911 5198 84551 88512 1591 كل استان
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 ی پیشگیـری و کنترل بیماری دیابت  اهداف، راهبردها و فعالیت های بـرنـامـه

 دراستان آذربایجان غربی 

 

  :هدف کلی   
 پيشگيري و كنترل ديابت و عوارض آن

 :هدف اختصاصی
سال پايان تا % 80در جمعيت روستايي تحت پوشش دانشگاه، بميزان  ديابتي بيماران شناسايي شده و درمان مراقبت

1292 

 

 :راهبردها
  ات بهداشتي درمانيارائه كنندگان خدم در، ارتقاء دانش و مهارت عملكردي افزايش آگاهي .1

 ارتقاء آگاهي هاي عمومي .3

 كيفيت مراقبت بيماران ديابتي و افراد پره ديابتي  ءارتقا .2

 تقويت نظام ارجاع در ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي .4

 تقويت سامانه نظارتي، پايش و ارزشيابي مراقبت ديابت .2

 

 تاافزایش آگاهی، ارتقاء دانش و مهارت عملکردی  در ارائه کنندگان خدم)فعالیت های راهبرد اول  

 (:بهداشتی درمانی
 ...(دستورالعمل كشوري ، پوستر، بروشور و )تهيه و توزيع مواد آموزشي  -

 برگزاري گارگاه آموزشي براي گروه هاي هدف  -

 پيگيري اقدامات آموزشي انجام يافته در سطح شهرستان براي گروه هاي هدف -

 

 

 :(ارتقاء آگاهی های عمومی) فعالیت های راهبرد دوم 
 شيوه زندگي سالم و پيشگيري از عوامل خطر قابل كنترلآموزش جمعيت عمومي براي ارتقاء  -

ترک مصرف دخانيات، )آموزش افراد در معرض خطر براي تصحيح عوامل خطر و پيشگيري از بروز ديابت  -

 (تغذيه مناسب، كنترل چربي خون و فشارخون

 آموزش بيماران در خصوص راه كارهاي خود مراقبتي -

مت براي پيشگيري و كنترل ديابت و فشارخون باال در سطوح اطالع رساني خدمات موجود در نظام سال -

 مختلف ارايه خدمت
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 (:ارتقاء کیفیت مراقبت بیماران دیابتی و افراد پره دیابتی )فعالیت های راهبرد سوم       
  مراكز بهداشتي درماني بيمارستانها و  بهبود استاندارد و تجهيزات آزمايشگاهي تشخيصي در -

 مراقبت كيفي بيماران ديابتي با ويزيت هر سه ماه يكبار توسط پزشکبهبود   -

 هر سه ماه يكبار 80/120بهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي باال با حفظ فشارخون كمتر  -

 به صورت دوره اي ECGبهبود مراقبت بيماران با انجام   -

 % 20 حداقل جهت بيماران ديابتي به ميزان HBA1Cبهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با اندازه گيري  -

% 22به ميزان حداقل ( 0كمتر از ) در محدوده نرمال  HBA1Cبهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با حفظ  -

 بيماران مراقبت شده

 بهبود استاندارد مفاد آموزشي مورد نياز در مراكز بهداشتي درماني  -

 

 :(ارجاع در ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصیتقویت نظام )فعالیت های راهبرد چهارم 
شناسايي و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در بخش درمان اعم از نيروي متخصص، تجهيزات و  -

 ظرفيت هاي مورد نياز

 رعايت سطوح ارجاع در ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي -

 سطح اول ارائه خدماتتقويت اطالع رساني به گروه هدف براي شروع مراقبت ها از  -

 

 :(تقویت سامانه نظارتی، پایش و ارزشیابی مراقبت دیابت)فعالیت راهبرد پنجم         

 بهره گيري از بازخورد سيستم هاي رضايت سنجي بيماران -

 پايش و ارزشيابي مداوم -
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کد
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

O3 
 هدف اختصاصی

 

 مراقبت بیماران شناسایی شده دیابتیک در جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه،

 3131تا پایان سال %08بمیزان

S1 خدمات بهداشتي درماني افزایش آگاهي، ارتقاء دانش و مهارت عملکردی  در ارائه کنندگان  :عنوان راهبرد 

ف
دی

ر
 

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها

1
دستورالعمل، )تهيه و توزيع مواد آموزشي 

 ...(و ، پرونده بيماران ديابتيپوستر، بروشور

گروه  بيماريهاي 

 غيرواگير
 رسانه توزيع شده معاونت بهداشتي خرداد داشتيبهمعاونت 

3
برگزاري گارگاه آموزشي براي گروه هاي 

 هدف

گروه  بيماريهاي 

 غيرواگير
 تعداد كارگاه برگزار شده معاونت بهداشتي تير داشتيبهمعاونت 

2
پيگيري اقدامات آموزشي انجام يافته در 

 سطح شهرستان براي گروه هاي هدف

گروه  بيماريهاي 

 غيرواگير
 روز آموزش ديده/نفر معاونت بهداشتي مرداد داشتيبهمعاونت 

کد
 

 و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی 

 معاونت امور بهداشتی

O3 
هدف 

 اختصاصی

 مراقبت بیماران شناسایی شده دیابتیک در جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه،

 3131تا پایان سال% 08بمیزان

S1 ارتقاء آگاهي های عمومي  : عنوان راهبرد 

ف
دی

ر
 

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا اجرامکان  مسئول اجرا فعالیت ها

1

آموزش جمعيت عمومي براي ارتقاء شيوه زندگي 

 سالم و پيشگيري از عوامل خطر قابل كنترل

 

مركز بهداشت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 سال/نفر معاونت بهداشتي

3

آموزش افراد در معرض خطر براي تصحيح عوامل 

ترک مصرف )بروز ديابت خطر و پيشگيري از 

دخانيات، تغذيه مناسب، كنترل چربي خون و 

 (فشارخون

 

مركز بهداشت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 مستندات معاونت بهداشتي

2
 آموزش بيماران در خصوص راه كارهاي 

 ود مراقبتيخ

مركز بهداشت 

 -شهرستان

واحد ديابت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

واحد  -شهرستان

 ديابت شهرستان

در طول 

 معاونت بهداشتي سال

 معاونت امور درمان

افزايش 

شاخص به 

 هنگام مراجعه

4

اطالع رساني خدمات موجود در نظام سالمت براي 

پيشگيري و كنترل ديابت و فشارخون باال در سطوح 

 مختلف ارايه خدمت
 

مركز بهداشت 

 -شهرستان

واحد ديابت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

واحد  -شهرستان

 ديابت شهرستان

در طول 

 معاونت بهداشتي سال

 معاونت امور درمان
 مستندات
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کد
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

O3 
هدف 

 اختصاصی

 دانشگاه،مراقبت بیماران شناسایی شده دیابتیک در جمعیت روستایی تحت پوشش 

 3131تا پایان سال% 08بمیزان

S1 ارتقاء کیفیت مراقبت بیماران دیابتي و افراد پره دیابتي   : عنوان راهبرد 

ف
دی

ر
 

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها

1

بهبود استاندارد و تجهيزات آزمايشگاهي 

مراكز بهداشتي  ر بيمارستانها وتشخيصي د

 ......(و HBA1C)درماني

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان
 چک ليست

3
با ويزيت هر  ديابتيبهبود مراقبت كيفي بيماران 

 سه ماه يكبار توسط پزشک
مركز بهداشت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 معاونت بهداشتي

فرم هاي 

 آماري

2 
باال با حفظ  ديابتيبهبود مراقبت كيفي بيماران 

 هر سه ماه يكبار 80/120فشارخون كمتر 
مركز بهداشت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 معاونت بهداشتي

فرم هاي 

 آماري

4

بهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با اندازه 

جهت هر سه ماه يكبار   HBA1Cگيري 

 %20بيماران ديابتي به ميزان حداقل 

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان

فرم هاي 

 آماري

2 

بهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با حفظ 

HBA1C  به ( 0كمتر از ) در محدوده نرمال

 بيماران مراقبت شده% 22ميزان حداقل 

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان

فرم هاي 

 آماري

6 
 ECGبهبود مراقبت بيماران با انجام 

 به صورت دوره اي 

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

شبكه بهداشت و 

مركز  -درمان 

 بهداشت شهرستان

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان

فرم هاي 

 آماري

0 
بهبود استاندارد مفاد آموزشي مورد نياز در مراكز 

 درمانيبهداشتي 
مركز بهداشت 

 شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 مستندات معاونت بهداشتي
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کد
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

O3 هدف اختصاصی 
 پوشش دانشگاه،مراقبت بیماران شناسایی شده دیابتیک در جمعیت روستایی تحت 

 3131تا پایان سال%  08بمیزان

S4 تقویت سامانه نظارتي، پایش و ارزشیابي مراقبت دیابت    : عنوان راهبرد 
ف

دی
ر

 

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها

1
 بهره گيري از بازخورد سيستم هاي

 رضايت سنجي بيماران

 معاونت

 امور بهداشتي

مركز بهداشت 

 شهرستان

 واحد ديابت

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان

 تكميل

 چک ليست

3پايش و ارزشيابي مداوم 
 معاونت

 امور بهداشتي

مركز بهداشت 

 شهرستان

 واحد ديابت

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان

 تكميل

 چک ليست

کد
 

 بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاونت امور بهداشتی

O3 هدف اختصاصی 
 مراقبت بیماران شناسایی شده دیابتیک در جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه،

 3131تا پایان سال% 08بمیزان

S1 تقویت نظام ارجاع در ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي   : عنوان راهبرد 

ف
دی

ر
 

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا ها فعالیت

1

شناسايي و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود 

در بخش درمان اعم از نيروي متخصص، تجهيزات و 

 ظرفيت هاي مورد نياز

معاونت امور درمان 

شبكه بهداشت و   -

 درمان 

 بيمارستانهاي تابعه
در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان
 مستندات

3
رعايت سطوح ارجاع در ارائه خدمات تخصصي و 

 فوق تخصصي

مركز بهداشت 

واحد  -شهرستان

 ديابت

مركز بهداشت 

  -شهرستان

 واحد ديابت

در طول 

 سال

 معاونت بهداشتي

 معاونت امور درمان
 مستندات

2
تقويت اطالع رساني به گروه هدف براي شروع 

 اول ارائه خدماتمراقبت ها از سطح 

مركز بهداشت 

 -شهرستان

مركز بهداشت 

 شهرستان

در طول 

 سال
 مستندات معاونت بهداشتي
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 عنوان فعاليت

ن
 فروردي

ت
ش

 ارديبه

خرداد
 

  تير

 مرداد

شهريور
 

 مهر

ن
 آبا

 آذر

ي
د

 

ن
 بهم

د
سفن

 ا

دستورالعمل، پوستر، بروشور، پرونده بيماران ديابتي )تهيه و توزيع مواد آموزشي 

...(و  

 
                      

 برگزاري گارگاه آموزشي براي گروه هاي هدف

 
                      

 پيگيري اقدامات آموزشي انجام يافته در سطح شهرستان براي گروه هاي هدف

 
                      

آموزش جمعيت عمومي براي ارتقاء شيوه زندگي سالم و پيشگيري از عوامل خطر 

 قابل كنترل
 

                      

آموزش افراد در معرض خطر براي تصحيح عوامل خطر و پيشگيري از بروز ديابت 

 (ترک مصرف دخانيات، تغذيه مناسب، كنترل چربي خون و فشارخون)
 

                      

 آموزش بيماران در خصوص راه كارهاي خود مراقبتي

 
                      

اطالع رساني خدمات موجود در نظام سالمت براي پيشگيري و كنترل ديابت و 

 فشارخون باال در سطوح مختلف ارايه خدمت

 
                      

بهبود استاندارد و تجهيزات آزمايشگاهي تشخيصي در بيمارستانها و مراكز بهداشتي 

 ......(و HBA1C)درماني
 

                      

 با ويزيت هر سه ماه يكبار توسط پزشک ديابتيبهبود مراقبت كيفي بيماران 
هر  80/120باال با حفظ فشارخون كمتر  ديابتيبهبود مراقبت كيفي بيماران             

 سه ماه يكبار
جهت بيماران  HBA1Cبهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با اندازه گيري             

 %20ديابتي به ميزان حداقل 
            

          در محدوده نرمال HBA1Cبهبود مراقبت كيفي بيماران ديابتي با حفظ 

 بيماران مراقبت شده% 22به ميزان حداقل ( 0كمتر از ) 
            

 رعايت سطوح ارجاع در ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي
            

 پايش و ارزشيابي مداوم
            

 به صورت دوره اي ECGبهبود مراقبت بيماران با انجام 
            

و  بهبود استاندارد مفاد آموزشي مورد نياز در مراكز بهداشتي درماني

 بيمارستانها
            

شناسايي و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در بخش درمان اعم از 

 نيروي متخصص، تجهيزات و ظرفيت هاي مورد نياز
            

تقويت اطالع رساني به گروه هدف براي شروع مراقبت ها از سطح اول ارائه 

 خدمات
            

 رضايت سنجي بيماران بهره گيري از بازخورد سيستم هاي
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 رح تفضیلی فعالیت های جاریش

 

 مسئول اجرا فعالیت ها   
مکان 

 اجرا
 (ریال)اعتبار  هزینه واحد زمان اجرا

 منبع بودجه

 شیوة پایش

 اختصاصی عمومی

3 
 HbA1cتایج دریافت ن

 ، تجمیع و بررسي آمار

کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

هر سه ماه 

 یکبار
 مستندات - - - -

1 

دریافت آمار خالصه 

وضعیت واحد دیابت، 

 تجمیع و بررسي آمار 

کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

هرشش ماه 

 یکبار
 مستندات - - - -

1 

دریافت آمار سه ماهه 

دیابت، تجمیع و مراقبت 

بررسي آمار و ارسال به 

واحد مدیریت بیماری 

 های غیر واگیر

کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

هر سه ماه 

 یکبار
 مستندات - - - -

4 
برگزاری روز جهاني 

 دیابت

کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

 مستندات - - - - آبان ماه

 تدوین برنامه عملیاتي 5
کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

 مستندات - - - - اسفند

6 
پایش های دوره ای 

 مراکز

کارشناس 

 برنامه

معاونت 

امور 

 بهداشتي

خرداد تا 

 اسفند
 پسخوراند - - - -

 


