
 شاخص های اداره سالمت میانساالن

شاخص تعریف کدها  ردیف شاخص 

- - 

 درصد افراد میانسال حداقل یکبار خدمت گرفته

 سال( حداقل یکبار خدمت گرفته 30 -59تعداد زنان و مردان میانسال ) صورت: 1

 سال( ثبت نام شده در سامانه 30 -59تعداد زنان و مردان میانسال ) مخرج:

 پوشش حداقل یک خدمت ارزیابی دوره ای میانساالن
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 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه :  7982

 غیرپزشک –ارزیابی فعالیت فیزیکی  :6786

 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 غیرپزشک –ارزیابی سالمت روان  :6784

7043: پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق 

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 اختالالت چربی های خون - غیرپزشک

تعداد زنان و مردان 59 – 30 سال که حداقل یکی از خدمات 

7982 یا 6786  یا  6792  یا  6784  یا  اندازه گیری فشارخون در 

 خدمت 7043 را دریافت کرده اند 

صورت: تعداد زنان و مردان میانسال )59- 30 سال( که حداقل یک خدمت ارزیابی 
 دوره ای سالمت میانساالن برای آنها انجام شده است

 مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال )59- 30 سال( ثبت نام شده در سامانه - -

 پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سالمت میانساالن
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 غیر پزشک – تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه: 7982

 غیرپزشک –ارزیابی فعالیت فیزیکی  :6786

 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 غیرپزشک –ارزیابی سالمت روان  :6784

پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک -اختالالت چربی های خون 

سال که از خدمات ارزیابی دوره ای  30 – 59تعداد زنان و مردان 

را  6784و  6792و  6786و  7982سالمت میانساالن، تمام خدمات 

فشار خون آنها توسط بهورز/  7043دریافت کرده اند و در خدمت 

 مراقب سالمت اندازه گیری شده است

سال( که خدمات ارزیابی دوره ای  30 – 59تعداد زنان و مردان میانسال ) صورت:

 سالمت میانساالن برای آنها انجام شده است

 ثبت نام شده در سامانه سال(  30 – 59) تعداد زنان و مردان میانسال  :مخرج - -

 4 پوشش خدمات ارزیابی دوره ای سالمت زنان میانسال )غیر پزشک(



 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982

 غیرپزشک –ارزیابی فعالیت فیزیکی  :6786

 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 غیرپزشک –ارزیابی سالمت روان  :6784

پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک -اختالالت چربی های خون 

سال که از خدمات ارزیابی دوره ای سالمت  30 – 59تعداد زنان 

را دریافت  6784و  6792و  6786و  7982میانساالن، تمام خدمات 

فشار خون آنها توسط بهورز/ مراقب  7043کرده اند و در خدمت 

 سالمت اندازه گیری شده است

سال( که خدمات ارزیابی دوره ای سالمت  30 – 59میانسال )تعداد زنان  صورت:

 میانساالن برای آنها انجام شده است

 ثبت نام شده در سامانه سال(  30 – 59) تعداد زنان میانسال  :مخرج - -

 میانسال )غیر پزشک( مردانپوشش خدمات ارزیابی دوره ای سالمت 
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 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982

 غیرپزشک –ارزیابی فعالیت فیزیکی  :6786

 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 غیرپزشک –ارزیابی سالمت روان  :6784

پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک -اختالالت چربی های خون 

سال که از خدمات ارزیابی دوره ای سالمت  30 – 59 مردانتعداد 

را دریافت  6784و  6792و  6786و  7982میانساالن، تمام خدمات 

فشار خون آنها توسط بهورز/ مراقب  7043کرده اند و در خدمت 

 شده استو ثبت سالمت اندازه گیری 

سال( که خدمات ارزیابی دوره ای سالمت  30 – 59میانسال ) مردانتعداد  صورت:

 میانساالن برای آنها انجام شده است

 ثبت نام شده در سامانه سال(  30 – 59) میانسال مردانتعداد  :مخرج - -

 درصد افراد میانسال مبتال به چاقی )غیر پزشک(

 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982 6

 

نمایه توده بدنی  7982 مردان میانسالی که در خدمتتعداد زنان و 

 دارند 30مساوی یا بزرگتر 
 مبتال به چاقی )غیر پزشک(سال(  30 -59تعداد افراد میانسال ) صورت:

 شده استبرای آنها ثبت   BMIسال( که 30-59تعداد افراد میانسال ): مخرج برای آنها انجام شده است 7982 میانسالی که خدمت افرادتعداد 

 (درصد افراد میانسال مبتال به اضافه وزن و چاقی )غیرپزشک

 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982 7

 

نمایه توده بدنی  7982 تعداد زنان و مردان میانسالی که در خدمت

 دارند 25مساوی یا بزرگتر 
سال( مبتال به اضافه وزن و چاقی  30 -59تعداد افراد میانسال ) : صورت

 (غیرپزشک)

 برای آنها ثبت شده است  BMIسال( که 30-59تعداد افراد میانسال ): مخرج برای آنها انجام شده است 7982 میانسالی که خدمت افرادتعداد 

 (درصد افراد میانسال مبتال به چاقی شکمی )غیرپزشک
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 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982
دور کمر آنها مساوی یا   7982 که در خدمت میانسالی افرادتعداد 

 باشد 90بزرگتر از 
 (سال( مبتال به چاقی شکمی )غیرپزشک 30 -59تعداد افراد میانسال ): صورت



دور کمر برای آنها اندازه  7982 خدمت در میانسالی که افرادتعداد  

 گیری و ثبت شده است
شده و ثبت  سال( که دور کمر آنها اندازه گیری 30-59تعداد افراد میانسال ): مخرج

 است

 درصد افراد میانسال دارای الگوی تغذیه مطلوب
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 غیر پزشک –تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : 7982

 

تعداد افراد میانسالی که در خدمت 7982، امتیاز الگوی تغذیه آنها، 

   12 می باشد 
 دارای الگوی تغذیه مطلوب سال( 30 -59تعداد افراد میانسال )صورت: 

 
تعداد افراد میانسالی که در خدمت 7982 ، الگوی تغذیه آنها بررسی 

  شده است
 که الگوی تغذیه آنها ارزیابی شده است سال( 30-59تعداد افراد میانسال )مخرج: 

 (درصد افراد میانسال دارای فعالیت فیزیکی نامطلوب )غیرپزشک

 غیرپزشک –ارزیابی فعالیت فیزیکی  :6786 10

 

فعالیت برای آنها تشخیص  6786 که در خدمت میانسالی افراد

 فیزیکی نامطلوب داده شده است
 سال( دارای فعالیت فیزیکی نامطلوب 30 – 59تعداد افراد میانسال )صورت: 

سال( که بررسی فعالیت فیزیکی برای آنها انجام  30-59تعداد افراد میانسال ): مخرج برای آنها انجام شده است 6786 که خدمت میانسالی افراد

 شده استو ثبت 

 درصد افراد میانسال دارای مشکل در آزمون پارکیو
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 سال( دارای مشکل در آزمون پارکیو 30 -59صورت: تعداد زنان و مردان میانسال )

  
سال( که آزمون پارکیو برای آنها انجام و  30 -59مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال )

 ثبت شده است

 (درصد افراد میانسال مصرف کننده دخانیات )غیرپزشک
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 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 استعمال دخانیات :32161

 تشخیص  ، 6792 که برای آنها در مراقبت میانسالی افراد

 داده شده است  32161

 (مصرف کننده دخانیات )غیرپزشکسال(  30 – 59)تعداد افراد میانسال  صورت:

 غیرپزشک –بررسی استعمال دخانیات  :6792

 
 انجام شده استبرای آنها  6792 که خدمت میانسالی افراد

سال( که بررسی مصرف دخانیات برای آنها  30 – 59)تعداد افراد میانسال مخرج: 

 انجام و ثبت شده است )غیر پزشک(

 درصد افراد میانسال غربال مثبت دیسترس روانشناختی )غیر پزشک(

 غیرپزشک –ارزیابی سالمت روان  :6784 13

 

غربال مثبت برای آنها ، تشخیص 6784افراد میانسالی که در خدمت 

 داده شده است

سال( دارای تشخیص غربال مثبت  30 -59صورت: تعداد زنان و مردان میانسال )

 (  k6و باالتر از آزمون  10سالمت روان )امتیاز 

برای آنها انجام شده است 6784افراد میانسالی که خدمت   
برای آنها انجام و   k6سال( که آزمون  30 -59مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال )

 ثبت شده است

 درصد پوشش خدمات مامایی در زنان میانسال ) ماما(

41  
تاریخچه باروری و یائسگی زنان میانسال: 8121  

سالی که تمام خدمات تاریخچه باروری )کد  30 – 59تعداد زنان 

ما ما -ماما و ارزیابی عفونت آمیزشی -(، اختالل عملکرد جنسی8121

 را دریافت کرده اند

سال دریافت کننده حداقل خدمات مامایی 30 – 59تعداد زنان صورت:   



سال ثبت نام شده در سامانه 30 – 59: تعداد زنان مخرج - -  

 )ماما( دریافت کننده خدمات یائسگیدرصد زنان 
51 : ارزیابی عالئم و عوارض یائسگی زنان7993   ییائسگ خدمات کننده دریافت سال 45 – 59تعداد زنان  :ورتص برای آنها انجام شده است  7993 سال که خدمت 45-59تعداد زنان  

 هسامان در شده نام ثبت سال 45 – 59تعداد زنان  : مخرج - -

 تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستاندرصد زنان میانسال دارای مشکل در مراقبت 

61  

سابقه خانوادگی )دست کم دو فامیل با سرطان پستان در : 18532

 (یک سمت فامیل با هر سنی

سابقه خانوادگی )دست کم دو فامیل با سرطان در یک سمت : 22563

 (پستان باشند فامیل با هر سنی که یکی از آنها سرطان

سابقه خانوادگی )دست کم یک فامیل با سرطان تخمدان : 18533

 (در یک سمت فامیل با هر سنی

سابقه خانوادگی)یک فامیل درجه یک،دو یا سه با سرطان : 22564

 (سال 50پستان یا هر سرطان دیگری در سن زیر 

 (سابقه فردی)سرطان پستان یا تخمدان: 22565

 پستانسابقه بیوپسی  :22566

 (سابقه فردی )رادیوتراپی قفسه سینه: 18536

 (راهنمای معاینه)توده پستان یا زیر بغل : 18537

 تغییر در شکل )عدم قرینگی( یا قوام )سفتی( پستان: 18600

 (تغییرات پوستی )پوست پرتقالی: 18539

 (تغییرات پوستی )اریتم یا قرمزی پوست: 18540

 (یتغییرات پوستی )زخم پوست: 18541

 (تغییرات پوستی )پوسته پوسته شدن و اگزمای پوست: 18542

تغییرات پوستی )تغییر در نوک پستان )فرورفتگی یا : 18543

 (خراشیدگی

 (ترشح نوک پستان از یک پستان )نه از هردو: 18544

 (ترشح نوک پستان از یک مجرا )و نه از چند مجرا: 18545

 دامه دار باشدترشح نوک پستان که خودبخودی و ا: 18546

 ترشح نوک پستان در حین معاینه: 18547

 ترشح نوک پستان که سروزی یا خونی باشد: 18548

به یکی از این  7212سالی که در خدمت  59تا  30عداد زنان ت

یا  22565یا  22564یا  18533یا  22563یا  85321سواالت: 

یا  18540یا  18539یا  18600یا  18537یا  18536یا  22566

یا  18546یا  18545یا  18544یا  18543یا  18542یا  18541

 پاسخ مثبت داده اند  18548یا  18547

سال دارای حداقل یک مشکل در شرح حال و معاینه  30 - 59تعداد زنان  : صورت

 (ان )داشتن حداقل یک مورد مشکل دار در اجزای خدمت سرطان پستانپست

 را دریافت کرده اند 7212 سالی که خدمت 59تا  30تعداد زنان  امام -تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان  :7212
 سرطان غربالگری و هنگام زود تشخیص مراقبت که سال 30 – 59تعداد زنان  :مخرج

 تاس شده انجام آنها برای پستان

 درصد زنان دارای ماموگرافی غیر طبیعی
71  

 سال( دارای ماموگرافی غیر طبیعی 30 – 59صورت: تعداد زنان میانساالن ) تعداد زنان 30 تا 59 سال دارای نتیجه ماموگرافی بایراد 3 و باالتر 



  
برای آنها ثبت شده ماموگرافی نتیجه که سال  30 – 59مخرج: تعداد زنان 

 است 

 درصد زنان میانسال بررسی شده از نظر غربالگری سرطان سرویکس )ماما(

81   امام -غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان سرویکس  :7037 
برای آنها انجام شده  7037سال که خدمت  59تا  30تعداد زنان 

 است

سرطان و تشخیص زودهنگام سال که خدمت غربالگری  30 - 59تعداد زنان صورت: 

 ماما برای آنها انجام شده است -سرویکس

 سال( ثبت نام شده در سامانه 30 -59تعداد زنان میانسال )مخرج:  - -

 )ماما( غربال مثبت سرطان سرویکسمیانسال درصد زنان 

91  
 

سال دارای تست اچ پی وی مثبت یا پاپ اسمیر  30 – 95تعداد زنان 

 (agus -ascus -lsil -cin-Hsil)  از نظر احتمال بدخیمی  غیر طبیعی

 سال دارای تست اچ پی وی مثبت یا پاپ اسمیر غیرطبیعی 30-59ورت: تعداد زنان ص

 )نیازمند بررسی از نظر بدخیمی(

  
 بتثبرای آنها نتیجه پاپ اسمیر یا تست اچ پی وی که سال  30-59مخرج: تعداد زنان 

 شده است

 (میانساالن غربال مثبت فشار خون باال )غیر پزشکدرصد 

21 
پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک –اختالالت چربی های خون 

مقدار فشار خون   ،7043 تعداد افراد میانسالی که در خدمت

یا مقدار فشار خون دیاستولیک  140مساوی سیستولیک آنها بزرگتر 

 باشد 90آنها بزرگتر مساوی 

 غیر) باال خون فشار مثبت غربال( سال 30 – 59تعداد زنان و مردان میانسال ): صورت

 پزشک(

مقدار فشار خون   ،7043 تعداد افراد میانسالی که در خدمت

 تاسسیستولیک یا مقدار فشار خون دیاستولیک آنها ثبت شده 
و  گیری اندازه خون فشار که( سال 30 – 59تعداد زنان و مردان میانساالن ) :مخرج

 غیرپزشک() است ثبت شده

 
سال که پزشک برای آنها تشخیص فشار  30 – 59تعداد زنان و مردان 

 خون باال داده است
12 تعداد افراد میانسال مبتال به فشار خون باال )پزشک(  

 غربال مثبت اختالل قند خون )غیر پزشک(درصد افراد میانسال 

22  
پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک –اختالالت چربی های خون 

قندخون ناشتا برای آنها   ،7043 تعداد افراد میانسالی که در خدمت

 شده استثبت  100بزرگتر و مساوی 
 بزرگتر یا مساوی خون قند دارای( سال 30 – 59تعداد زنان و مردان میانسال ): صورت

 پزشک( غیر) 100

 خون قند جواب آزمایش ،7043 تعداد افراد میانسالی که در خدمت

 ی آنان ثبت شده استاشتا ن
 خون قند جواب آزمایش که( سال 30 – 59تعداد زنان و مردان میانسال ): مخرج

 ()غیر پزشک ی آنان ثبت شده استاشتان

 
سال که پزشک برای آنها تشخیص  30 – 59تعداد زنان و مردان 

 دیابت داده است
32 تعداد زنان و مردان میانسال مبتال به دیابت )پزشک(  

 درصد افراد میانسال غربال مثبت چربی خون باال  )غیر پزشک(

42   
سال( دارای کلسترول خون مساوی یا  30 -59)صورت: تعداد زنان و مردان میانسال  

 )غیر پزشک( 200بزرگتر از 

 
 کلسترول خون جواب آزمایشسال( که  30 -59مخرج: تعداد زنان و مردان میانسال ) 

 )غیر پزشک( آنان ثبت شده است



 

 

سال که پزشک برای آنها تشخیص  30 – 59تعداد زنان و مردان 

)منظور از دیس لیپیدمی اختالالت چربی  دیس لیپیدمی داده است

 های خون می باشد(

 تعداد افراد میانسال مبتال به دیس لیپیدمی )پزشک(
 

52  

 درصد افراد میانسال بررسی شده از نظر خطر سکته قلبی و مغزی )غیر پزشک(

62  
پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق  :7043

خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و 

 غیرپزشک –اختالالت چربی های خون 

و درصد آنها انجام  برای ، 7043 سالی که خدمت 59تا  30تعداد افراد 

 خطر سنجی مشخص شده است
سال(  که خدمت خطر سنجی برای  30 -59تعداد زنان و مردان میانسال ) صورت:

 (شده است )غیرپزشکو ثبت انها انجام 

 (ثبت نام شده )غیرپزشکسال(   30 – 59)تعداد زنان و مردان میانسال : مخرج - -

 (سال غربال شده از نظر سرطان روده بزرگ )غیرپزشک 70تا  50درصد افراد 

72  
 -غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ  :7215

 غیرپزشک

 22573: نتیجه تست خون مخفی

 برای آنها انجام شده و در سوال  ،7215 تعداد افرادی که مراقبت

 مشخص شدهت یا تست منفی بیکی از پاسخهای تست مث ،22573

  باشد

صورت: افراد 50 تا 70 سالی که خدمت غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده 
 بزرگ برای آن ها انجام شده است )بررسی عوامل خطر و انجام تست فیت( )غیرپزشک(

 (سال ثبت نام شده در سامانه )غیرپزشک 70تا  50کل افراد : مخرج - -

 (غیرپزشک) سال 70 تا 50 درصد تست فیت مثبت افراد 

82  
 -غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ  :7215

 غیرپزشک

 22573: نتیجه تست خون مخفی

آنها مثبت  22573 سوالپاسخ  ،7215 تعداد افرادی که در خدمت

  باشد
 غیرپزشک() است شده مثبت آنها فیت تست که سال 70 تا 50 افراد : صورت

 برای آنها انجام شده و در سوال  ،7215 تعداد افرادی که مراقبت

 مشخص شدهت یا تست منفی بیکی از پاسخهای تست مث ،22573

 باشد

 هشد انجام و نتیجه ان ثبت  آنها برای فیت تست که سال 70 تا 50 کل افراد : مخرج

 غیرپزشک() است
  


