
اعضای تیم ارزیابی سالمت شهر چلیچه

:ناظر پروژه

هلل محمدیانادکتر عبد

:گروه کار

میدحزهرا کریمی، خدیجه صفی، مهشید پاسدار یزد، کریم 
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گروه اپیدمیولوژی و آ مار زیس یت 

1399ورودی

1401اتبس تان 



:(ص)اهللرسولقال•

لِعِبَادِهأَنْفَعُهُمْاللَّهِإِلَىاللَّهِعِبَادِأَحَبُّ•

انبندگبرايکهاستمحبوبترخداپيشکسآنبندگانجملهاز•
.استسودمندتر
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اعضای تیم ارزیابی سالمت شهر چلیچه

:ناظر پروژه

هلل محمدیانادکتر عبد

:گروه کار

میدحزهرا کریمی، خدیجه صفی، مهشید پاسدار یزد، کریم 
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وضعیت مقاله ارسالی این ارزیابی  به مجله طب پیشگیری
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:گروه مشاور

خانم ملیحه منصوری: اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری

آقای دکتر رضا محمدی: معاونت غذا و دارو استان چهارمحال و بختیاری

آقای دکتر وحید محمدی: مسئول گسترش شبکه بهداشت شهرستان فارسان

 خانم شاهرخ: استانمرکز بهداشت

آقای رضا عقیلی: آموزش و پرورش شهرستان فارسان

آقای مرتضی صنیع ثالث: اداره کل بهزیستی شهرستان فارسان
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 دکتر نجمه غفاریخانم : چلیچهپزشک مرکز خدمات جامع سالمت

ی احمد حیدرآقای : امور مشترکین شرکت آب و فاضالب شهر جونقان

خانم زهرا غفاری: ناظر بهداشتی مرکز خدمات جامع سالمت چلیچه

آقای غالمعباس نوروزی: شهردار چلیچه

آقای هادی اصفهانی: امام جمعه چلیچه

آقایان رمضان مختاری، برزو احمدی، : اعضای شورای شهر چلیچه

خداکرم مرتضایی، رضا نوروزی، علی صالحی

:گروه مشاور
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Community Health Assessment

رزیابی سالمت جامعه ا
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ساکنان یک منطقه جغرافیایی اعم از محله، روستا، 

.شهر، شهرستان و یا استان را جامعه می نامیم

جامعه
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ارزیابی سالمت جامعه

ویکیفوکمیهایروشازاستفادهباکهاستفرآیندی

سالمتوضعیتدرکبرایراهادادهمندنظامطوربه

.کندمیتحلیلوآوریجمعمشخص،جامعهیکدرون

هایدادهشاملکهاستآنآلایدهومطلوبارزیابی

هایداراییابتال،میر،ومرگزندگی،کیفیتخطر،عوامل

...وجامعه
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ارزیابی سالمت جامعه

بهکهاستاساسیراهبردیجامعهسالمتارزیابی

یریزبرنامهازقبلتاکندمیکمکجامعههایگروه

اجتماعی،هایجنبهدربارهها،فعالیتوهاپروژه

یادتربیشآنهابینروابطوجامعهفیزیکیواقتصادی

.بگیرند

برایمهمیابزارجامعهسالمتارزیابیمنظرایناز

.استجامعهتوسعه
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چرا ارزیابی سالمت جامعه مهم است؟

اتمؤسسآنطیکهکندمیفراهمفرصتیجامعهارزیابی

تعییندرجامعه،اعضایهمچونمختلف،هایسازمانو

.شونددرگیرسالمتمسائلارزشیابیو

جامعهسالمتارتقای

وتأمینراجامعهسالمتچگونگیدربارهالزمدانش

.نمایدمیایجادتغییربرایمناسبمحیطی
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مگابهگامراهنماییکشمالیکارولینایمدل

برایودهدمیارائهجامعهسالمتارزیابیبرای

برایهاییفرموجداولقالبدرمنظوراین

،(شهرستانوشهر)محلیهایدادهتحلیل

جامعههایدادهآوریجمعبرایالزمابزارهای

.دهدمیارائه

مدل ارزیابی سالمت كاروليناي شمالی
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مراحل ارزیابی در مدل کارولینای شمالی

تدوین 

برنامه ی 

عملیاتی 

سالمت 

جامعه

انتشار سند 

ارزیابی 

سالمت 

جامعه

ایجاد سند 

ارزیابی 

سالمت 

جامعه

تعین 

اولویت 

های 

سالمت

جمع بندی 

و تحلیل 

داده های 

اولیه و 

ثانویه

گرد آوری 

داده های 

ثانویه

گرد آوری 

داده های 

اولیه

تشکیل تیم 

ارزیابی 

سالمت 

جامعه
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هکباشدانگیزهدارایافرادشاملبایدگروهاین

یتفعالمنطقهساکنانازوسیعیطیفمنافعجهت

وهایدلواپسشایستهنحویبهباشندقادرونمایند

.کنندبیانراجامعهمختلفاقشارنیازهای

تشکیل تیم ارزیابی سالمت جامعه: ۱مرحله 
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هبراهادادهجامعهسالمتارزیابیتیممرحلهایندر

هوسیلبدینتاکردخواهدآوریجمعمستقیمطور

بهنسبتمردمهایدلواپسیجامعه،نظراتنقطه

مردمبرایکههاییزمینهسایروسالمتزندگی،

.آورنددستبهرادارداهمیت

جمع آوری داده های اولیه: ۲مرحله 
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ازوسیعییدامنهحاویمنطقهسالمتهایداده

تیممرحلهایندر.استسالمتثانویههایداده

ارمنطقهسالمتهایشاخصجامعهسالمتارزیابی

تمالیاحمشکالتتاکندمیمقایسهبزرگترواحدبا

.نمایدتعیینراجامعه

جمع آوری داده های ثانویه: ۳مرحله 
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جزئیاتجامعهسالمتارزیابیتیممرحلهایندر

.کندمیمروررا۳و۲مرحلهازحاصلهایداده

عمدهمسائلازکلیدرکمرحلهاینپایاندر

.آمدخواهددستبهجامعهسالمت

جمع بندی و تحلیل داده های اولیه و ثانویه : ۴مرحله 
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تعیین اولویت های سالمت جامعه: ۵مرحله 

هجامعسالمتارزیابیتیممرحله،ایندر

تعیینرامنطقهسالمتهایاولویت

.کردخواهد
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جامعهعمومیسالمتهایاولویتوقتی

اطالعاتکهرسدمیآنوقتشدمشخص

لتبدیجامعهارزیابیسندبهشدهآوریجمع

ابیارزیفرآیندهمبایدسندی،چنیندر.شود

.شونددادهتوضیحهایافتههموجامعه

ایجاد سند ارزیابی سالمت جامعه: ۶مرحله 
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انتشار سند ارزیابی سالمت جامعه: ۷مرحله 

ندارزشماطالعاتیحاویجامعهسالمتارزیابیسند

ازشهروندانکهاستمهمبسیار.استمنطقهدرباره

ازادهاستفودسترسینحوهگردند،آگاهاطالعاتاین

شدهآوریجمعاطالعاتدرچگونهاینکهوآن

.بدانندرااند،بودهسهیم
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تدوین برنامه عملياتی سالمت منطقه: ۸مرحله 

سالمتارزیابیتیممرحله،ایندر

ساسابرکهراعملیاتیبرنامهجامعه،

اجرابهاست،شدهتعیینهااولویت

.گذاشتخواهد

23



فرآیند طی شده توسط تيم ارزیابی سالمت جامعه

رآیندفباکلیآشناییبرایجلساتبرگزاری

رممحتاستادنظارتباجامعهسالمتارزیابی

اندانشجویهمراهیومحمدیانعبداهللدکتر

به(99ورودی)اپیدمیولوژیارشدکارشناسی

حضوریومجازیصورت
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وانجامراتکالیفایننوبتبهکهشدمعینتکالیفیدانشجوهربرایجلساتیادامهدر

...جملهازدادندارائه

وانندبتتابودجامعهارزیابیانجاممراحلبهدانشجویانشدنمسلطجلسات،اینازهدف

وجامعهبهمربوطمشکالتشناساییجامعه،سالمتمحلیارزیابیتیمی،صورتبه

.دهندانجامراجامعهشدهشناساییمشکالتبندیاولویت

فرآیند طی شده توسط تیم ارزیابی سالمت جامعه
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از( شرهر چلیچره)با مشورت و راهنمایی های استاد محترم، یک جامعه با شررایط مناسرب 

هرت جمله مشخص بودن محدوده جغرافیایی و ثبات نسبی جمعیت و دسترسی مناسرب ج

شکده هماهنگی های الزم با مدیر گروه و رئیس دانشد وکار عملی گروهی در فیلد انتخاب 

جهت ارسال نامه به مسئوالن جامعه منتخرب و توجیره مسرئولین و ایجراد شررایط انجرام

همچنین پرسشنامه های الزم جهرت مصراحبه برا افرراد جامعره. ارزیابی صورت گرفته شد

.طراحی و چاپ شد
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شروع پروژه ارزیابی سالمت جامعه در شهر چلیچه

.آغاز شدچلیچهدر شهر١400مطالعه در زمستان سال انجام 

ت تدوین شده کرارآموزی کارشناسری ارشرد دانشرکده بهداشرراهنمایمطالعه بر اساس الگوی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و مدل ارزیابی سالمت جامعه کارولینای شمالی
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معرفی شهر چلیچه

از غرب به روستای کران و از طرف شرق بره جهران برین و از 

جنوب به روستای چغا و از شمال به رودخانه پردنجان محدود

ا مردم این شهر از طوایف لر بختیراری هسرتند و بر. می گردد

ت و شغل اهرالی زراعر. گویش لری بختیاری صحبت می کنند

عید، امامزاده سرید سر. صنایع دستی زنان قالی بافی می باشد

و باغهای اسعدیه و باغ باال از اماکن دیردنی«آب مُراد»چشمه 

نفرر 5١86برشهر چلیچه با جمیتی بالغ .این روستا می باشند

. واقع شده استکیلومتری فارسان 9و در بخش جونقان 
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نقشه استان چهارمحال و بختیاری

29



ه جمعيت شهر چليچه به تفکيک گروه سنی و درصد آن نسبت ب

كل جمعيت

سال15زیر 

25%

15-30 
22%

30-45
29%

45-60
15%

60باالي 

9%
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جمعیت به تفکیک جنسیت و درصد آن نسبت به کل جمعیت

جمعیت کلجمعیت مردانجمعیت زنانیمنطقه جغرافیای

درصدفراوانیدرصدفراوانی

۲49748/١4۲6895١/855١86شهر چلیچه
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تشکیل تیم ارزیابی سالمت جامعه

ارشدکارشناسیدانشجویانازنفر4شاملگروهیک
اپیدمیولوژی

حضوریجلسه4ومجازیجلسه7طیماهدوحدودازپس
بهداشتدانشکدهدر

شهرسالمتجامعخدماتمرکزمحلدرتیماستقرارمحل
فارسانشبکهوچلیچه

بامصاحبهطریقازروزهرومتوالیهفتهدودرروز١0طی
ارزیابیمراحلگروهیمتمرکزهایبحثومسئولینمردم،
.ندگرفتپیشدرراجامعه
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جمع آوري داده هاي اوليه

مسئولوپروژهناظردانشجویان،بینگفتگووبحث
المتسمنابعازفهرستیتهیهوفارسانشبکهگسترش

.موجود
اباطالعاتکسبوکارگروهمعرفیجهتهایینامهارسال

واداراتبرایمحترمناظرودانشکدهمحترمرئیسامضای
…شاملمربوطههایسازمان

وراحیطایپرسشنامهمربوطهمسئولینبامصاحبهبرای
.گردیدچاپ
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تهیه پرسشنامه

پرسشنامه ای جهت کسرب اطالعرات الزم از سراکنان

9ایرن پرسشرنامه شرامل . منطقه طراحی و چاپ شد

سوال بود که هرر قسرمت از چنرد سروال 80قسمت و

.تشکیل شده بود
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پرسشنامهقسمت های مختلف 

نيازسنجی.9

آگاهی و . ۸

عملکرد 

درباره ي 

سرطان و 

سبک زندگی

سواالت . 7

دموگرافيک

آمادگی . ۶

اورژانسی

دسترسی . 5

به مراقبت یا 

بهداشت 

خانواده

سالمت . 4

شخصی

اطالعات . 3

سالمت

پيشرفت . 2

جامعه

شرح . 1

یكيفيت زندگ
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پرسشنامهویرایش 

شدضافهاآنبهنیزسواالتبرخیوگردیدحذفنداشتتطابقمنطقهزندگیآدابوفرهنگباکهسواالتازبرخی.١

.(زندگیسبکوسرطانازآگاهیوکروناواکسنتزریقدفعاتتعدادوتزریقبهمربوطسوال)

دراستادواندانشجویتشخیصبنابرپرتکرارهایپاسخوشداعمالتغییراتیپاسخهایگزینهترتیبدرچنینهم.۲

.شددادهقرارهاگزینهابتدای

شدتهخواسدهندگانپاسخازوشدتهیهجامعههاینیازومشکالتازفهرستیپرسشنامهانتهایدراینبرعالوه.۳

.بدهند(اهمیتبیشترین)١0تا(اهمیتکمترین)صفرینمرهاولویتاساسبرهایشاننیازومشکالتبهکه

صحتبررسیبرایوپایلوتعنوانبهمنطقهساکنانازنفر۲0برایکارآموزیفیلددرحضوراولروزدودر***

جهتدیگرپرسشنامه۲۳0تعدادوشدانجامالزماصالحاتایرادات،تشخیصازپس.گردیدتکمیلپرسشنامهسواالت

.رسیدچاپبهمنطقهساکنانبامصاحبه

36



نمونه پرسشنامه
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جمع آوری داده های اولیه
.استشدهتقسیمجمعیتیبلوک۲بهبهداشتیمختلفهایمراقبتانجامبرایچلیچهشهر

.بودکشاورزوابوالفضلشهدا،آبمراد،خیابانشامل:١بلوک

.بودانقالبوفرهنگآباد،شاهخیابانشامل:۲بلوک

.بودخانوارمطالعهواحدوایخوشهصورتبهجامعهاعضایازگیرینمونهروش

سرپرستملیکدطریقازمنظمتصادفیگیرینمونهخوشههرازوتقسیمخوشه۲بهبلوکبراساسچلیچهشهر

ماواستنفر١500ماخانوارتعداداینکهبهتوجهبا.شدداده١500تا0شمارهازسیبسامانهاطالعاتبهتوجهخانواربا

راافرادتا6تا6ودادیمقرارمبنارا4عددماکهآمد،بدست6عدد۲50به١500تقسیمازداشتیمنیازنفر۲50

مصاحبهمنزلدرحاضرسال١5باالیافرادازیکیباومراجعهخوشههردرخانوار١۲5منازلدرببهوکردیمانتخاب

سادهزبانباتسواالنیزسوادبیافرادبرایوکردنداقدامپرسشنامهتکمیلبهخودسوادباافراد.شدتکمیلپرسشنامهو

.شدندپرسشنامهواردهاجوابوشدخوانده
38



ارزیابی سالمت شهر چلیچه

1

2
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سایر منابع داده های اولیه

زمرکبهمراجعینوچلیچهاهالیبامتمرکزگروهیبحث

چلیچهشهرسالمتجامع

ولینمسئباهدفمندویافتهساختارنیمهعمیقمصاحبه

ایاعض)پرسشنامهبراساسجامعهکلیدیافرادوسالمت

چلیچه،جماعتامامچلیچه،شهردارچلیچه،شهرشورای

امورچلیچه،شهرسالمتجامعخدماتمرکزپزشک

غذامعاونتجونقان،شهرفاضالبوآبشرکتمشترکین

(بختیاریوچهارمحالاستانداروو
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سواالت متداول در بحث گروهی متمرکز

42

است؟کدامچلیچهشهرسالمتیبامرتبطمشکالتمهمترین

کنید؟میچکارسالمتیبامرتبطمشکالتاینازکاستنبرای

اقتصادیوضعیت،جوانانبیکاری،آبآلودگیدهندگانپاسخاکثریت

.کردندذکررافاضالبنامطبوعبویونامناسب

هاییکشلولهتعویضآب،آلودگیمیزانبرمنطقهآبسازمانبیشترنظارت

.کردندذکرراکاروکسبجدیدهایفرصتآمدنبوجودوآبقدیمی



اسواالت متداول درمصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با سازمان ه

43

سازمانخودمورددرپرسش
سازمانمالی سازمان، تامین فعالیت های 

داردمنطقهدرسازمانکههاییبرنامهوخدماتمورددرپرسش.
دهد؟مرکز شما چه خدماتی را به شهروندان ارایه می 

دارد؟وجودخدماتاینبهشهرونداندسترسیبرایموانعیچه

منطقهمورددرپرسش
است؟کدامشمامنطقههایچالش

است؟کدامشهروندانسالمتهاینگرانیومسایلمهمترین

کنید؟میچکارسالمتیبامرتبطمشکالتاینازکاستنبرای



لیست مشکالت ارائه شده توسط هر فرد یا سازمان

پزشک مرکز خدمات جامع 

سالمت شهرچليچه

عدم آگاهی مردم در 
خصوص بیماری های 
غیرواگیر، عدم آموزش 

پرسنل

مشاهده رفتارهای پر 

خطر در جوانان

معاونت غذا و دارو استان

بدهی دارو و تجهیزات 

پزشکی

عدم پرداخت به موقع 

بیمه ها
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لیست مشکالت ارایه شده توسط هر فرد یا سازمان

اداره آب و فاضالب شهر 

جونقان

بافت قدیمی شبکه لوله 
کشی، کمبود بودجه و 

نیروی انسانی

وسعت کار باال و نبود 
تجهیزات تخصصی جهت 

ترمیم شکستگی ها

امام جمعه شهر چليچه

نبود فرصت های شغلی، 
عدم شرکت جوانان در 

مراسم مذهبی

تاثیر زیاد فرهنگ بیگانه
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لیست مشکالت ارایه شده توسط هر فرد یا سازمان

آموزش و پرورش شهرستان 

فارسان

کمبود نیروی مراقب 

سالمت

عدم وجود نیروی مراقب 

سالمت در شهر چلیچه

مردم منطقه

آلودگی آب، بیکاری جوانان

وضعیت اقتصادی نامناسب، 

بوی نامطبوع فاضالب
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لیست مشکالت ارایه شده توسط هر فرد یا سازمان

شهرداري چليچه

وجود آالینده های باال و 
نیترات در آب آشامیدنی، 
شیوع باالی سرطان در 

شهر

عدم همکاری مردم در 
عقب نشینی برای احداث 

جداول

شوراي شهر چليچه

آلودگی آب آشامیدنی

شیوع سرطان ها در شهر
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ارزیابی سالمت جامعه چلیچه 48

ل گزارش نتایج حاص
از پرسشنامه



 چند سال سن دارید؟

۱0/9۷:انحراف معیار۳6/۲8: میانگین

 8۱:بیشترین سن۱۵: سنکمترین

 سال می باشد۳6سنی پاسخ دهندگان حدود میانگین.

مرد-2زن-1:جنسيت

.مرد بودند% 51/۶پاسخ دهندگان زن و % 4۸/4

48.4, 
48%

51.6, 
52%

شهر چلیچه

زنان

مردان

49

سواالت دموگرافیک

فارس  .۶تركمن .5بلوچ. 4کرد.۳لر. ۲ترک  .۱صليت شما ؟ا

.پاسخ دهندگان لر بودند% 9۶

خير-2بله-1آیا در خانه به زبانی غير از فارسی صحبت می كنيد؟

. درخانه به زبان لري بختياري حرف می زنند% ۸2/۶



وضعيت تاهل

بودندمجرد%۲۲ومتاهل%۷۵/6دهندگانپاسخاکثر.
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75.6

1.2 0.4 0.8
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مجرد متاهل مطلقه بیوه سایر

صد
در

وضعيت تاهل پاسخ دهندگان
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سواالت دموگرافیک

وزن  :

۱۱8:بیشترین۴۵: کمترین۱۳/۵۲:انحراف معیار۷۵/8۴:میانگین 

قد:

۱96:بیشترین۱۵۷:کمترین۱۷/0۳:معیارانحراف۱6۷/0۲:میانگین

بدنیتودهشاخص:

32/2:بیشترین۱6/98:کمترین۱6/96:معیارانحراف۲8/88:میانگین
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نمودار درصد فراوانی شاخص توده بدنی
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شاخص توده بدنی



 باالترین سطح سواد شما ؟

درصدتعدادموارد

6۲/۴بی سواد

۳۱۱۲/۴کالس9کمتراز 

9۲۳6/8دیپلم

۳9۱۵/6فوق دیپلم

6۳۲۵/۲لیسانس

۱/9۷/6فوق لیسانس و باالتر

۲۵0۱00کل

داشتنددیپلمتحصیالت%۳6/8دهندگانپاسخاکثر.
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سواالت دموگرافیک

؟رآمد ماهانه خانواده شماد

میلیون به باال۱۲-6میلیون  ۱0-8-۵میلیون8-6-۴میلیون6-۴-۳میلیون۴-۲-۲میلیون۲کمتر از -۱

.میلیون بوده است۴تا ۲سطح درآمد خانوار آنها %( ۳۴)اکثر پاسخ دهندگان 

 چند نفر از اعضای خانواده این درآمد را تهیه می کنند؟

.نفر از اعضای خانواده درآمد خانواده را تهیه می کردند۱/۴به طور متوسط 
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 دهندگان؟وضعیت شغلی پاسخ

.بودندخانه دار% ۲۴/8شغل آزاد و % ۳۴/۴پاسخ دهندگان اکثر 



مردانفراوانی شغل نمودار درصد 
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نمودار درصد فراوانی شغل زنان 
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دموگرافیکسواالت 

؟به اینترنت دسترسی دارید

مطمئن نیستم/ نمیدانم-۳خیر-۲بله-۱

.از پاسخ دهندگان به اینترنت دسترسی داشتند% 9۱/6
؟وضعیت مالکیت مسکن شما چگونه است

سایر-۴سازمانی-۳تملیکی-۲اجاره ای-۱
.دارای مسکن تملیکی بودند%( ۵۴/8)اکثر پاسخ دهندگان 

؟استچگونهشمامسکننوع
آپارتمانی-۲ویالیی-۱

.از پاسخ دهندگان منزل ویالیی داشتند% 69/۲

57

؟استمترچندشماسکونتمحلبنايیرز

.متر بود۱۴۱میانگین زیر بنای منزل پاسخگویان 

دارید؟شخصینقلیهوسیلهآیا

دارای وسیله نقلیه بودند و% 6۴/۲اکثر شرکت کنندگان 
.پراید بود%( ۳۷)وسیله نقلیه اکثر افراد نوع 



آیا مراقبت سالمت در شهر چلیچه خوب است ؟
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 خوب بودن مراقبت سالمت شهر موافق بودندبا % 6۱/۲بیش تر پاسخ دهندگان.
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شرح كيفيت زندگی.1قسمت 



آیا شهر چلیچه مکان خوبی برای رشد کودکان است ؟
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 خوبی برای رشد کودکان است مخالف بودندمکانبا این موضوع که شهر چلیچه %( ۵۴/۴)بیش تر پاسخ دهندگان.
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شهر چلیچه مکان خوبی برای سالمندان است ؟
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 با اینکه شهر چلیچه محل مناسبی برای سالمندان است موافق بودند%( ۴۵/۲)بیش تر پاسخ دهندگان.
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فرصت های اقتصادی خوبی در شهر چلیچه موجود است؟
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 در مورد اینکه فرصت های اقتصادی مناسبی در شهر چلیچه موجود است مخالف بودند%۷6/۴بیش تر پاسخ دهندگان.
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شهر چلیچه مکان امن و ایمنی برای زندگی است؟
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 شهر چلیچه مکان امن و ایمنی برای زندگی است موافق بودنداینکه در مورد % ۷۷/6بیش تر پاسخ دهندگان.
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در زمان نیاز افراد به کمک در شهر چلیچه کمک فراوانی وجود دارد؟
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 با اینکه در زمان نیاز افراد به کمک، در شهر چلیچه کمک فراوانی وجود دارد موافق بودند% 6۴/8بیش تر پاسخ دهندگان.
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به نظر شما کدام مورد بیشترین اثرات را برکیفیت زندگی شهر چلیچه دارد؟

خشونت خانگی⃝سوء رفتار با كودكان⃝بيماري كرونا ⃝درآمد پایين یا فقر⃝

متنبود یا ناكافی بودن بيمه سال⃝عدم حمایت جامعه⃝(قتل، دعوا)جرایم خشونت بار⃝نااميدي⃝

هتک ناموس، تجاوز جنسی⃝نسوء رفتار با سالمندا⃝(هوا، آب، زمين)آلودگی⃝سرقت⃝

...........سایر⃝ترک تحصيل ⃝تبعيض نژادي⃝غفلت، سو استفاده⃝
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پیشرفت جامعه.۲قسمت 



بيشترین اثر بر كيفيت زندگی
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 دگی معتقد بودند که درآمد پایین و فقر بیشترین اثرات را بر کیفیت زن% ۷۲/۴بیش تر پاسخ دهندگان
بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی مردم شهر % ۷/۵جمعیت شهر چلیچه دارد، در رتبه بعدی آلودگی آب 

.چلیچه داشت



(یک مورد)زیر بیشتر نیاز است؟ خدماتبه نظر شما در شهر شما به کدام یک از 

ایمنی جاده ها⃝رپرداخت دستمزد بيشت⃝دسترسی به شغل⃝ترخانه هاي بهتر و قابل تامين⃝

فرصت هاي مراقبت از ⃝

كودكان

فرصت هاي مراقبت از ⃝

سالمندان

اینترنت پر سرعت⃝خدمات براي افراد ناتوان⃝

فعاليت هاي مثبت ⃝خدمات فرهنگی ⃝سرویس حمل و نقل⃝

نوجوانان

فعاليت هاي خانگی ⃝

سالم

گروه هاي مشاوره اي ⃝خدمات مرتبط با سالمتی⃝

یا 

حمایتی

كنترل حيوانات⃝غذا هاي سالمتر یا بهتر⃝

امکانات تفریحی بيشتر⃝

پارک، زمين بازي، مراكز )

(عمومی

دسترسی آسان به ⃝

رونامراكز واكسيناسيون ك

.................سایر⃝الهسيستم دفع صحيح زب⃝
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اطالعات سالمت: 3قسمت 



در شهر شما نیاز به کدام خدمات بیشتر است؟ 
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 اظهار نمودند که دسترسی به شغل بیش ترین نیاز مردم است% ۵0/۴بیش تر پاسخ دهندگان.
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به نظر شما مردم شهر شما به اطالعات درباره كداميک از رفتارهاي زیر بيشتر نياز دارند؟ 

كسب اطالعات درمورد ⃝⃝
مضرات مصرف قليان

ترک سيگار و دخانيات⃝مدیریت عصبانيت⃝مدیریت استرس⃝

پيشگيري از خشونت ⃝
خانگی

ده استفا)رانندگی ایمن ⃝
ی از كمربند ایمنی و صندل

...(ایمن كودک و

خوردن غذاي ⃝
تغذیه/خوب

چکاپ پزشکی و ⃝
دندانپزشکی

اد مراقبت سالمندان و افر⃝انجام واكسيناسيون⃝تناسب اندام/ورزش⃝
ناتوان

دریافت مراقبت هاي ⃝
بارداري

عنف پيشگيري از تجاوز به⃝پيشگيري از جرایم ⃝پيشگيري از خودكشی⃝مراقبت از كودكان⃝
و سوء استفاده جنسی

ف پيشگيري از سوء مصر⃝
داروها و الکل/ مواد

آمادگی براي شرایط ⃝
اضطراري و بالیا

افزایش آگاهی درباره ⃝پيشگيري از بارداري ⃝
ر عالئم، عوامل خط)سرطانها

...(و

ايهبيماريازپيشگيري⃝
نانسابهحيوانازمنتقله

ايپيشگيري از بيماري ه⃝
یمنتقله از راه تماس جنس

.......................سایر⃝
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درصدتعدادضوعمودرصدتعدادموضوع
52مراقبت از كودكان3514چکاپ پزشکی و دندانپزشکی

41/۶پيشگيري از خشونت خانگی3514ترک سيگار و دخانيات

كسب اطالعات درمورد مضرات مصرف 
قليان

41/۶آمادگی براي شرایط اضطراري2510

وء پيشگيري از تجاوز به عنف و  س2510تناسب اندام/ورزش
استفاده جنسی

31/2

31/2نمراقبت سالمندان و افراد ناتوا21۸/4مدیریت استرس

قله از پيشگيري از بيماري هاي منت1۸7/2افزایش آگاهی درباره سرطانها
راه تماس جنسی

20/۸

20/۸پيشگيري از جرایم1۸7/2تغذیه/خوردن غذاي خوب

داروها و/  پيشگيري از سوء مصرف مواد
الکل

قله از پيشگيري از بيماري هاي منت1۶۶/4
حيوان به انسان

10/4

10/4پيشگيري از خودكشی135/2مدیریت عصبانيت

00پيشگيري از بارداري72/۸رانندگی ایمن
۲۵0۱00کل۶2/4انجام واكسيناسيون

معتقد بودند كه مردم %( 2۸)بيش تر پاسخ دهندگان 
شهر به اطالعات درباره ترک سيگار و دخانيات و چکاپ 

.پزشکی و دندانپزشکی نياز دارند
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(یک مورد)شما از كجا بيشتر اطالعات بهداشتی خود را به دست می آورید؟ 

پرسنل بيمارستان⃝خانواده⃝اینترنت⃝دوستان ⃝
.............سایر⃝داروساز⃝روزنامه ها/ كتاب ها⃝مركز بهداشت⃝

درصدتعدادموارد

۱۳۲۵۲/8اینترنت

6۷۲6/8مركز بهداشت

۱۴۵/6دوستان

۱66/۴خانواده

9۳/6روزنامه/كتاب

9۳/6سایر

۳۱/۲پرسنل بيمارستان

00داروساز
۲۵0۱00كل

 ه اطالعات بهداشتی خود را ببيش تر پاسخ دهندگان

%( 2۶/۸)و مركز بهداشت %( 52/۸)ترتيب از اینترنت 

.به دست می آوردند
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(ویسيدتمام پيشنهادات را بن) دوست دارید درباره چه موضوعات بهداشتی یا بيماري بيشتر بدانيد؟ 

۳۱/۲دند عده ای نیز که جواب داده بو. درصد افراد مورد پرسشگری به این سوال جواب نداده بودند
:موارد زیر را ذکر نمودند
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۲۱/9روماتیسم               

۱8/۳دیابت      

ه پیشگیری از ابتال ب

۱۷/8کرونا         



ن نیاز دارند؟به نظر شما کدامیک از موضوعات بهداشتی نیاز فرزند شماست و به اطالعات بیشتری درباره آ

درصدتعدادضوعمودرصدتعدادضوعمو

۱۱۴/۴بهداشت دهان و دندان۱0۲۴0/8مدیریت فضاي مجازي

۱0۴اختالالت غذا خوردن۳9۱۵/6آموزش مهارتهاي زندگی

۱0۴سایر۲۷۱0/8مباحث بهداشت روان

پيشگيري از سوء مصرف
مواد

۳۱/۲رانندگی بی مالحظه۲08

۱0/۴بیماری های آمیزشی۱66/۴آموزش مسائل جنسی

00مدیریت  بیماری ها۱۱۴/۴پيشگيري از خودكشی

۲۵0۱00کل

 درباره مدیریت بودند كه مردم شهر به اطالعاتمعتقد%( 40/۸)بيش تر پاسخ دهندگان

.درصد نيز آموزش مهارتهاي زندگی را عنوان كردند15/۶فضاي مجازي نياز دارند و 
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خير-2بله-1ساله دارید كه شما سرپرست او باشيد؟   19-9آیا فرزند 

40ساله داشتند 19تا 9پاسخ دهندگان فرزند ( نفر100)درصد.



ممکن است بفرمایيد سالمتی شما در كل چگونه است؟

درصدتعدادموارد

99۳9/6خوب

۵0۲0متوسط

۴۴۱۷/6خيلی خوب

۳۴۱۳/6عالی

۱۴۵/6ضعيف

9۳/6مطمئن نيستم/نميدانم
۲۵0۱00كل

 سطح سالمتی خود را خوب گزارش دادند%( 39/۶)بيش تر پاسخ دهندگان.
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سالمت شخصی: 4قسمت 



زیر هستيد؟آیا تا كنون از طرف پزشک یا سایر پرسنل سالمت به شما گفته شده كه مبتال به بيماري هاي

پاسخی نداردنمی دانم خيربلهافسردگی یا اضطراب
پاسخی نداردنمی دانم خيربله پرفشاري خون

پاسخی نداردنمی دانم خيربله كلسترول باال
نه طی )دیابت

(بارداري
پاسخی نداردنمی دانم خيربله 

پاسخی نداردنمی دانم خيربلهاستئوپروز
پاسخی نداردنمی دانم خيربلهاضافه وزن و چاقی

پاسخی نداردنمی دانم خيربله آسم
آنژین و یا بيماري 

قلبی
پاسخی نداردنمی دانم خيربله 

پاسخی نداردنمی دانم خيربله سرطان
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درصدتعدادبررسی پاسخ هاي بلی

۵9۲۳/6اضافه وزن و چاقی

۴۱۱6/۴افسردگی یا اضطراب

۳۲۱۲/8پرفشاري خون
20۸كلسترول باال

۱۲۴/8(نه طی بارداري)دیابت

9۳/6آنژین و یا بيماري قلبی

۷۲/6آسم

۳۲/۱سرطان

۲0/8استئوپروز

۱8۵۷۴كل

6۵۲6پاسخ نداده ها



وزمره روز گذشته روزي بوده است كه احساس ناراحتی یا نگرانی كنيد كه شما را از كار و شغل ر30در 
خود بازداشته باشد؟

نمی دانم-3خير-2بله

145 روز گذشته تجربه احساس ناراحتی یا نگرانی داشته اند30از پاسخ دهندگان در %( 5۸)نفر.
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روزانه روز گذشته درد جسمی یا مشکل سالمت داشته اید كه فعاليت هاي30آیا در 
؟شما  را نظير رانندگی، كار در اطراف منزل یا رفتن به محل كار را مختل كند

نمی دانم-3خير-2بله

103 روز گذشته تجربه درد جسمی یا 30از پاسخ دهندگان در %( 41/2)نفر
.مشکل سالمت داشته اند



سمی فعاليت هاي جآیا طی یک هفته معمولی، به غیر از شغل روزمره تان، به 
که حداقل نیم ساعت به طول انجامد می پردازید؟یا ورزشی

نمی دانم-۳خیر-۲بله

114 از پاسخ دهندگان  به فعاليت هاي جسمی یا ورزشی%( 45/۶)نفر
.كه حداقل نيم ساعت به طول می انجامد می پردازند

نیدکمیورزشبارچندمعمولییهفتهیکطیدربود،بلهجوابتانچون
...............هستید؟فعالیتمشغولیا

روز گزارش 3/02ميانگين روزهایی كه افراد در طی هفته ورزش می كنند 
.شده است
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بریدبراي ورزش یا انجام فعاليت جسمانی به كجا می روید؟ تمام مواردي كه استفاده می كنيد را نام ب

 سایر-5مراكز تفریحی عمومی  -4منزل-3سالن ورزشی خصوصی-2پارک...
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منزل 

(۳۷/۲

(درصد

سالن 

ورزشی

(۱0/۴

(درصد

مراکز 

ی تفریح

عمومی

(۷/6

( درصد

چیست؟ چون گفتید نه دالیلی که ورزش نمی کنید برای حداقل نیم ساعت طی یک هفته عادی

نیاز به %(۱6/8)نداشتن وقت کافی : بیشترین دلیل عدم فعالیت در پاسخ دهندگان به ترتیب ،

.گزارش شده است%( 6/8)، و داشتن کار عملی %(۱۳/۲)مراقبت از کودکان و نبود مکان امن 



استفاده می کنید؟در هفته چند دفعه ميوه و سبزیجاتبه طور متوسط 

تعداد فنجان آبمیوه طبیعی........تعداد دفعه سبزیجات.......تعداد دفعه میوه.........

   هرگز آبمیوه طبیعی نمی خورمهرگز سبزیجات نمی خورمهرگز میوه نمی خورم
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۴/۴ ۲/۷ ۱/0۱



 مواجه بودید؟ با دود دست دوم سيگارآیا

مطمئن نیستم/ نمی دانم -۳خیر-۲بله

50درصد پاسخ دهندگان با دود دسته دوم سيگار مواجهه داشته اند.

ته اید؟مواجهه داشكجا بيشتر با دود دست دوم سيگاراگر بله فکر می کنید اغلب 

وسایل نقلیه عمومی-۴پارک-۳محل کار-۲منزل-۱

سایر-8رستورانها-۷بیمارستانها         -6خیابان ها                -۵
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منزل

نفر53

درصد21/2

محل كار

نفر37

درصد14/۸

خيابان

نفر30

درصد12

یوسایل نقليه عموم

نفر9

درصد3/۶



خیر-۲بله-۱؟سيگار می كشيدآیا 

30 پاسخ دهندگان سيگاري بودند% ( 12)نفر.

رفت؟کمک خواهید گترک كنيد از كجااگر بله ، اگر بخواهید 
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درصدتعدادموارد

۱۱۳6/6۷درمانگر/مشاور

8۲6/6۷دوستان

6۲0خانواده

۴۱۳/۳۳مراكز ترک اعتياد

00مركز بهداشت

00پزشک

00سایر

۱۳/۳۳ترکعدم تمایل به/شدنی نيست

۳0۱00كل

 كه %( 3۶/۶7)بيشتر پاسخ دهندگانی

مایل به ترک هستند از مشاور كمک 

.خواهند گرفت



نظری ندارم-۳مخالفم     -۲موافقم-۱چیست؟ واكسيناسيون كرونانظر شما درباره 

.درصد نظري نداشتند1۶درصد مخالف و ۸/۶درصد پاسخ دهندگان با برنامه واكسيناسيون موافق، 77/2

.اگر مخالف هستید علت را بنویسید

ون، نترسيدن از عدم اعتماد به واكسيناسيون، ترس از عوارض واكسن، اعتقاد به بی تاثيربودن واكسيناسي
بيماري كرونا
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خیر-۲بله-۱کردید؟دریافتآیا واکسن آنفوالنزا را امسال 

.درصد پاسخ دهندگان واكسن آنفوالنزا را در سال جاري دریافت كرده بودند17/2



 خیر-۲بله-۱کردید؟دریافتآیا واکسن کرونا را

94/۸ را دریافت كرده بودند19درصد پاسخ دهندگان واكسن كووید.

     نوبت-۳دو نوبت       -۲یک نوبت          -۱اگر بلی چند نوبت؟

 نوبت بود2/34متوسط دوز دریافتی واكسن كرونا در افراد مورد مطالعه.

 نمره بدهید؟۱0تا 0چقدر به واکسن کرونا اعتقاد دارید لطفا از...............

 بود7/19ميانگين نمره اعتقاد به  واكسن كرونا در بين افراد مورد مطالعه.
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مراجعه می کنید؟بيمار هستيد به كجابیشتر اوقات وقتی 

-۵کلینیک پزشکی دولتی -۴بیمارستان-۳مرکز بهداشتی درمانی -۲مطب یا کلینیک خصوصی-۱
.....سایر
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دسترسی به : 5قسمت 
مراقبت یا بهداشت خانواده

مطب یا كلينيک خصوصی

نفر55

درصد22

مركز بهداشتی درمانی

نفر123

درصد49/2

كلينيک پزشکی دولتی

نفر20

درصد۸

بيمارستان

نفر41

درصد1۶/4



هستید؟نوع پوشش بيمهدارای چه 

بیمه روستایی-۳بیمه تامین اجتماعی-۲بیمه خدمات درمانی
ندارم-6..........سایر-۵نیروهای مسلح-۴

درصدتعدادموارد

93/۶نيرو هاي مسلح

10/4سایر

145/۶ندارم

250100كل

 تحت بيمه %( 45/۶)بيشترین پاسخ دهندگان

.تامين اجتماعی بودند
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بيمه تامين 

اجتماعی

نفر114

درصد45/۶

بيمه روستایی

نفر۶9

درصد27/۶

بيمه خدمات 

درمانی

نفر43

درصد17/2



زشکی، ماه گذشته آیا مشکلی داشته اید كه براي خود یا اعضاي خانواده به مراقبت بهداشتی، پ12در 
داروخانه یا سایر  مراقبت ها نياز پيدا كنيد؟

مطمئن نیستم/ نمی دانم-۳خیر-۲بله-۱

.ندماه گذشته نياز به مراقبت هاي بهداشتی و درمانی داشته ا12پاسخ دهندگان در%( ۶۸)نفر 179
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دچار آن چون گفتید بله چه نوع ارائه دهنده یا تسهیالتی شما یا اعضای خانواده نیاز داشتید که در مورد
بودید؟ مشکل

درصدتعدادموارد

۸333/2پزشک

3۶14/4دندانپزشک

135/2مركز بهداشت

114/4بيمارستان

114/4متخصص

104داروخانه

93/۶اورژانس

۶2/4كلينيک پزشکی

17971/۶كل

712۸/4پاسخ نداده ها



ان شده مورد نیازتدریافت مراقبت بهداشتیشما یا اعضای خانواده تان از مانعکدامیک از این مشکالت 
است؟

درصدتعدادموارد

8۵۳۴هزینه ي باالي بيمه

۴۴۱۷/6پوشش كم بيمه

۳۴۱۳/6دسترسی كم به خدمات

۳۲۱۲/8مدت انتظار طوالنی

۲08سایر

۱66/۴ندادن نوبت ویزیت

۱۴۵/6نداشتن بيمه

۵۲مدانستم كجا مراجعه كننمی

۲۵0۱00كل

ارزیابی سالمت جامعه چلیچه
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نسرو، این کیت شامل آب، ک)را دارد؟ كيت وسایل و لوازم مورد نياز در شرایط اضطراريآیا خانواده ی شما 
.....(وسایل کمک اولیه، چراغ قوه، پتو و

مطمئن نیستم/نمی دانم-۳خیر-۲بله-۱

.درصد پاسخ دهندگان در خانه كيت وسایل و لوازم مورد نياز در شرایط اضطراري را نداشتند۶5/2
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آمادگی . ۶قسمت 
اورژانسی

.................ذخیره دارید؟ چند روزاگر بله برای 

.روز وسایل و لوازم مورد نياز در شرایط اضطراري را ذخيره دارند7/07پاسخ دهندگان به طور متوسط براي  

در بالیا یا شرایط اضطراری چه خواهد بود؟دریافت اطالعاتراه اصلی شما برای 

ماعیاجتهايشبکهرااضطراريشرایطیابالیادراطالعاتدریافتبراياصلیراهدهندگانپاسخاكثر

.كردندبيان(%3۶/۸)تلویزیونو(52/4%)

.................ذخیره دارید؟ چند روزاگر بله برای 

.روز وسایل و لوازم مورد نياز در شرایط اضطراري را ذخيره دارند7/07پاسخ دهندگان به طور متوسط براي  

در بالیا یا شرایط اضطراری چه خواهد بوددریافت اطالعاتراه اصلی شما برای 



چیست؟دليل اصلی كه تخليه نمی كنيداگر از شما خواسته شد 
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شما تخلیه از محله یا جامعه را به علت بالی بزرگ یا اضطراری اعالم کردندتخليه اجباري عمومیاگر مسئولین 
می کنید؟

مطمئن نیستم/ نمی دانم-۳خیر-۲بله-۱

.مخالف بودند% 1۸/4با تخليه اجباري موافقت كرده و % ۶2/۸از ميان پاسخ دهندگان 

نعدم اعتماد به مسئوال

(درصد29/۶)

نگرانی بخاطر امنيت 

(درصد3/2)خانواده

نگرانی بخاطر ترک اموال

(درصد0/۸)و خانه



باشد؟ شما كدام یک از عالئم اصلی سرطانها میبه نظر

پرخوری و پرنوشی       -۳تغییر در اجابت مزاج        -۲ماه    6درصد وزن بدن در طی ۱0کاهش بیش از -1
اسهال یا یبوست -6فرو رفتن نوک سینه در زنان و مردان         -۵تکرر ادرار وجود لکه های پوستی             -۴

خون در ادرار                     -9بی اشتهایی             -8سرفه طوالنی مدت                 -۷بی دلیل به مدت طوالنی           
اضافه وزن-۱0
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آگاهی و عملکرد در زمينه . ۸قسمت 
سرطان و سبک زندگی

 ماه ۶درصد وزن بدن در طی 10كاهش بيش از %(  5۶/۸)اكثر پاسخ دهندگان

.دانستندرا از عالئم اصلی سرطانها 



   خیر-۲بلی   -۱آیا در خانواده شما کسی سابقه ابتال به سرطان را دارد؟

 درصد شركت كنندگان در خانواده خود سابقه ابتال به سرطان داشتند20تنها.

اگر بلی مبتال به چه نوع سرطانی است؟.....................

 به سرطان سينه و معده اشاره نموده بودند( درصد33/4)اكثر افراد.

گذرد؟چند سال از ابتال به سرطان می.........................

 بيمار می گذشتافرادسال از ابتال به سرطان 3/7۶به طور متوسط.

آیا از روش های تشخیص سرطان آگاهی دارید اگر جواب شما  بلی است از کدام یک از روشهای زیر آگاهی

دارید؟

۱-           پاپ اسمیر -۴ماموگرافی             -۳بررسی خون در مدفوع               -۲خودآزمایی پستان

 ن درصد پاسخگویان از روش هاي تشخيص سرطان آگاهی داشتند و شناخته شده ترین روش بي44/۸تنها

.بود( درصد20/4)سينه پاسخگویان خودآزمایی
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وضعیت شهر خود را از نظر بروز انواع سرطان ها چگونه ارزیابی می کنید؟

۱-    خیلی بد-۵بد    -۴متوسط    -۳خوب    -۲خیلی خوب

 وضعيت شهر خود را از نظر بروز انواع سرطان ها خيلی بد ارزیابی ( درصد39/۶)اكثر پاسخ دهندگان
.نمودند

شود؟به نظر شما کدام یک از عوامل زیر در شهر شما باعث بروز سرطان می

۱-      دفع نامناسب فاضالب                           -۴تحرک و فعالیت بدنی نامناسب               -۳هوای آلوده           -۲آب آلوده
استفاده از سموم و کودهای کشاورزی-6عدم کفایت سیستم بهداشت و درمان               -۵
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درصد0/8سموم 

درصد8تحرک نامناسب 

درصد9دفع نامناسب فاضالب 

۱0/۲عدم کفایت سیستم بهداشت 



کنید؟روزانه  به طور متوسط چند ساعت از موبایل استفاده می

 ساعت 6ساعت                بیش از 6تا ۳ساعت              بین ۳کمتر از

45/2 درصد14/4ساعت از موبایل استفاده می كردند و تنها 3درصد پاسخگویان روزانه كمتر از
.كردندساعت در روز از موبایل استفاده می ۶بيش از 

آیا در محل سکونت خود دستگاه وای فای دارید؟

بلی        خیر

۶7/۶درصد افراد در محل سکونت خود دستگاه واي فاي داشتند.

 اگر بلی آیا در هنگام خواب دستگاه وای فای خود را خاموش می کنید؟

بلی     خیر

  درصد افراد هنگام خواب دستگاه واي فاي خود را خاموش می كردند40/۸تنها.
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 کیفیت خواب خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب      خوب         متوسط             ضعیف             خیلی ضعیف

 كيفيت خواب خود را خيلی خوب و خوب ارزیابی نمودند%( 57/4)بيش تر پاسخ دهندگان.

خوابید؟به طور متوسط در شبانه روز چند ساعت می

 ساعت8ساعت                                  بیش از 8تا ۵ساعت                       بین ۵کمتر از

 ساعت می خوابيدند۸تا 5به طور متوسط در شبانه روز بين %( 71/۶)اكثر واحدهاي مطالعه.
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نوع روغن مصرفی خانوار شما چیست؟

جامد       مایع       دنبه        کره حیوانی

 درصد افراد مایع بود73/۶نوع روغن مصرفی.



10ر تا به آنها براساس اولویت و اهميت از صفدر جدول زیر کدام یک، از مشکالت و نیازهای شما هستند؟ 
.نمره بدهيد

نميانگيمشکلردیف
نمره

ميانگينمشکلردیف
نمره

6/۳۲سن باالی ازدواج9/۷۲۲0آگاهی کم مردم در مورد مسائل بهداشتی1
6/۳۲...(فشارخون و)شیوع بیماری های غیر واگیر 8/۴۱۲۱بیکاری2
6/۲۷وضعیت نامناسب خیابان ها8/09۲۱وضع اقتصادی نامناسب3
6/۲۲استفاده کم میوه و سبزیجات۷/8۱۲۳(سیگار و قلیان)مصرف دخانیات 4
6/۱9باال بودن چاقی و اضافه وزن۷/69۲۴گرانی مسکن و اجاره بها5
6/۱6افسردگی و بیماریهای روانی۷/۵۷۲۵اعتیاد۶
6/۱6مصرف زیاد فست فود۷/۱۳۲6وجود حیوانات ولگرد7
6/۱۱تصادفات۷/0۲۲۷کافی نبودن سرویس بهداشتی در سطح شهر۸
۵/9۳(طالق )شیوع آسیب های اجتماعی 6/9۷۲8شیوع سرطانها9
۵/8۷بیماریهای قلبی و عروقی6/9۴۲9کمبود تحرک بدنی10
۵/۷۷عدم دسترسی به اینترنت پر سرعت 6/9۱۳0نبود یا کمبود فضای ورزشی و تفریحی11
۵/۴۲جمع آوری نامناسب زباله یا نبود سطل زباله6/89۳۱کمبود پارک و فضای سبز12
۵/۱9بوی نامطبوع فاضالب6/۷۲۳۲بیماری کرونا13
۴/86باال بودن مصرف شیرخشک6/۵8۳۳آسیب فضای مجازی14
مواد شیمیایی، رنگهای خودرو)مواجهات شغلی 6/۵6۳۴نبود مربی بهداشت در مدارس15

(سازی
۴/8۴

۴/۳۷افزایش حاشیه نشینی6/۴۳۵پوشش ناکافی بیمه1۶
۴/۱8در دسترس نبودن فروشگاه های مواد غذایی6/۳8۳6مصرف مشروبات الکلی17
۳/۵۲خودکشی6/۳۵۳۷دسترسی کم به وسایل حمل و نقل عمومی1۸
6/۳۴94عدم دسترسی به امکانات بهداشتی19

نياز سنجی. 9قسمت 



كه ازمركز خدمات جامع سالمت شهر هستند (دموگرافيک، سالمتشاخص هاي )داده هاي ثانویه 

روستایی گوجان ،شبکه بهداشت و درمان فارسان  و -چليچه ، مركز خدمات جامع سالمت شهري

. مركز بهداشت استان جمع آوري شدند
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داده هاي ثانویه



زمينهردسواالتیبهپاسخگوییمنظوربهكههستندايشدهخالصهاطالعاتبهداشتیهايشاخص

ایشپبرايبهداشتیهايشاخص.شوندمیآوريجمعبهداشتیهايبرنامهمدیریتوریزيبرنامه

جغرافياییقمناطبيناختالفواهدافبهدسترسیميزانجمعيتی،هايگروهبيناختالفزمانی،تغيير

.ندشومیبيانميزانونسبتسهم،هايشکلبهوكسريوكمیمعموالورودمیكاربهمختلف
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شاخص هاي بهداشتی



ایی،جغرافیمنطقهجمعیت،تعدادلحاظازمشابهتعلتبهگوجانشهر

.رودمیشماربهچلیچهشهربرایمناسبیهمسانگویش،وفرهنگیبافت

اززنیهمسانشهرباچلیچهشهرهایشاخصمقایسهبهمربوطاطالعات

.شداستخراجگوجانشهرسالمتجامعخدماتمرکزبهمراجعهطریق

یاریبختوچهارمحالاستاندرفارسانشهرستانشهرهایازیکیگوجان

.استفارسانشهربهمتصلوشهرکردکیلومتری۳۴درشهراین.است

.استمتر۲0۲9دریاسطحازآنارتفاع.استنفر6۵98گوجانجمعیت

.کنندمیصحبتبختیاریلریزبانباگوجانشهرمردم

شهر همسان 

32
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شاخص هاي دموگرافيک 

هرم سنی جمعيت شهر چليچههرم سنی جمعيت استان چهارمحال و بختياري



جدول جمعیت به تفکیک جنسیت و درصد آن نسبت به کل جمعیت

مردزنیمنطقه جغرافيای
كل

درصدفراوانیدرصدفراوانی

5120534۸/77537۸0551/221049۸5۸استان

5039۸4۸/453۸۶251/۶01042۶0شهرستان

24974۸/142۶۸951/۸551۸۶شهر چليچه

31934۸/4340551/۶۶59۸شهر همسان
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48.14

51.85

شهر چلیچه

زنان مردان

48/4

51/6

شهرستان

زنان مردان

.جمعیت زنان استاز بیشتر منطقه جغرافیایی جمعیت مردان چهاردر هر

48/40
51/60

گوجان

زنان مردان

48.7751.22

استان

زنان مردان



35

جدول جمعیت به تفکیک گروه سنی و درصد آن نسبت به کل جمعیت

منطقه 

یجغرافيای

كلسال و باالتر۶0سال45-۶0سال30-45سال15-30سال15كمتر از 

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

۲6۷۷۳9۲۵/۷۷۲۱80۱0۲۱/۱۲۲9۱۱۱۱۲۳/۴۳۱6۳۳۵۴۱۵/۵۵۱096۴۴۱0/۴۴۱0۴98۵8استان

۲8۵۱۱۲۷/۳۴۲۲08۷۲۱/۱8۲99۳8۲8/۷۱۱۴6۷۷۱۴/0۷90۴۷8/۷۱0۴۲60شهرستان

۱۳۱6۲۵/۳۷۱۱6۲۲۲/۴۱۴8۷۲8/6۷۷60۱۴/6۵۴6۱8/88۵۱86هشهر چليچ

شهر 

همسان
۱6۴۵۲۴/9۳۱۵0۱۲۲/۷۴۱86۳۲8/۲۴۱009۱۵/۲9۵808/86۵98
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استاندريزنسالخوردهجمعيت.باشدمیبيشتريجوانجمعيتدارايدیگرمناطقبهنسبتشهرستانجمعيت

استمناطقسایرازشتربي.
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استان شهرستان چلیچه شهر همسان
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نمودار جمعيت به تفکيک گروه سنی و منطقه

سال15کمتر از  سال15-30 سال30-45 سال45-60 سال60باالتر از 



جدول فراوانی و ميزان مرگ ومير به تفکيک سن  و منطقه جغرافيایی

منطقه 
جغرافيایی

ميزان فراوانی
مرگ در 
هزار نفر

۶0بيشتر از سال45-۶0سال30-45سال15-1530كمتر از 

میزانفراوانیمیزانفراوانیمیزانفراوانیمیزانفراوانیمیزانفراوانی

۴۷۱۱۴/۵۴۲۱۲0/۷9۲۲۴۱/0۲۷۳۲۳۱/۱0۵۱9۳/۱۷۳۵90۳۲/۷۴استان

۵86۵/6۲۳۵۱/۲۲۲8۱/۲6۳۷۱/۲۳66۴/۴9۴۳۵۴8/08شهرستان

۵۳۱0/۲۱۲۱/۵۱۲۱/۷۲۲۱/۳۴۱۱۱۴/۴۷۳6۷8/09چليچه

۴9۷/۴۳۳۱/8۲۲۱/۳۳۳۱/6۱8۷/9۳۳۳۵6/9شهر همسان
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ميزان مرگ خام در چليچه بيشتر از استان  بوده است.
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نمودار مرگ و مير به تفکيک سن و منطقه جغرافيایی

سال15کمتر از  سال15-30 سال30-45 سال45-60 سال60باالتر از 



جدول فراوانی و ميزان مرگ نوزاد و  مرگ كودک

منطقه 

جغرافيایی

تعداد مرگ نوزادمواليد

(روز2۸كمتر از )

تعداد مرگ كودکميزان مرگ نوزاد

(سال5كمتر از )

ميزان مرگ 

كودک

۱۴8۵۵9۳6/۳۱۷۵۱۱/8استان

۱۵۱۴۱6۱0/۵6۳0۱9/8۱شهرستان

۷8۱۱۲/8۲00شهر چليچه

9۷0000شهرهمسان

 سان منطقه دیگر بيشتر بوده است و  ميزان مرگ كودک در شهرستان فار3ميزان مرگ نوزاد در شهر چليچه  از

.سال نداشت5شهر چليچه وگوجان نيز مرگ زیر . منطقه دیگر بيشتر بوده است 3از 
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جدول مرگ هاي ناشی از بيماري كرونا

منطقه 

جغرافيایی

و باالي ۶5سال۶5زیر 

سال۶5

درصد مرگ  و مير ناشی از كل

كرونا به كل مرگ ها

153۶۸۸۸4117/۸استان

1۶39559/3۸شهرستان

5۸1324/52چليچه

49132۶/53شهر همسان

متر بوده تعداد مرگ هاي ناشی از كرونا در شهر چليچه و گوجان برابر و نسبت به دیگر مناطق ك

.تدرصد زیادي از مرگهاي شهرگوجان نسبت به سایر مناطق ناشی از كرونا بوده اس. است
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آوردمیدنيابهخودباروريدوراندرزنیکكهاستفرزندانیتعدادمتوسطكلیبارورينرخ.

باروريسنيندرزن1000ازايبهتولدتعدادعمومیبارورينرخ

ميزان باروريجدول 

منطقه 
جغرافيایی

ميزان تولد مواليد
خام

تعداد زنان همسردار در سن 
باروري

ميزان باروري 
عمومی

یميزان باروري كل

14۸5514/1420۶۸73722/9استان
151414/522145270/571/۸شهرستان

7۸15/0410۶473/301/75چليچه
9714/70135771/4۸1/75شهر همسان

ر از سایر ميزان باروري عمومی در چليچه بيشتر از سایر مناطق می باشد و در شهرستان كمت

106.مناطق است

شاخص هاي باروري سالم



درصد سقط و مرده زایی

منطقه 

جغرافيایی

تعداد 

بارداري ها

فراوانی 

مرده زایی

درصد 

مرده زایی

فراوانی 

سقط
درصد سقط

۱۴۷۴۴9۷0/6۵۱۱۵9۷/86استان

۲۲۵۴90/۳9۱۴66/۴۷شهرستان

۱0۵00۱۱۱0/۴۷چليچه

۵۲00۵9/6شهر همسان

ناطق استدرصد سقط در چليچه بيشتر از سایر م. درصد مرده زایی در استان از سایر مناطق بيشتر می باشد.
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كمبودیاازادممعينعلتبهمعينسالیکطیدرجمعيتكاهشیاافزایشميزانبهجمعيتطبيعیرشدميزان
تفاضلاگر.شودمیدادهنشانپایهجمعيتازدرصديصورتبهوشودمیاطالقمرگمواردبهنسبتمواليد

.شویممیروبروجمعيتطبيعیافزایشباباشيمداشتهمثبت

منطقه 

جغرافيایی

تفاضل مرگ ها ازمرگ هامواليدجمعيت

مواليد

رشد طبيعی

جمعيت

۱0۴98۵8۱۴۲۱9۴9669۲۵۳0/88استان

۱0۴۲60۱۵۱۴۵869۲80/89شهرستان

۵۳86۷8۳6۴۲0/۷8چليچه

6۵989۷۴8۴90/۷۴شهرهمسان

.منطقه مذكور مثبت و نشان دهنده رشد ضعيف جمعيت در این مناطق می باشد4رشد طبيعی جمعيت در 
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جدول طبقه بندي نرخ رشد طبيعی جمعيت
ثابتبسيار ضعيفضعيفمتوسطسریععبسيار سرینفجاريانوع رشد
0-0/۲50/١-0/50/5-١١-١/5١/5-۲۲-۳˃۳نرخ رشد

جدول نرخ رشد طبيعی جمعيت به تفکيک منطقه



(VLBW)گرم 1500و زیر (LBW)گرم 2500جدول شاخص تولد نوزاد با وزن زیر 

منطقه 
جغرافيایی

فراوانی مواليد
متولدین با 

1500وزن زیر 

درصد 
متولدین با 
وزن زیر 

1500

فراوانی 
متولدین با وزن

2500زیر 

درصد 
متولدین با 
وزن زیر 

2500
14۸5520۸1/413۶39/2استان

151430220113/3شهرستان
7۸33/۸41012/۸2چليچه
شهر 

همسان
9733/091212/37

 در شهرستان بيشتر 2500در چليچه بيشترین  و درصد متولدین با وزن زیر 1500درصد متولدین با وزن زیر

.در استان از سایر مناطق كمتر است2500و 1500درصد متولدین با وزن زیر . از سایر مناطق می باشد
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افرادمههبامقایسهدرجامعهیکدرپيراشخاصوكودكاننسبت:شودمیتعریفچنينشاخصاین
هرازايبهكهتاسمعنیبدینواقتصاديفعالجمعيتبهاقتصاديغيرفعالاشخاصنسبتیعنی.دیگر
.داردوجودكنندهمصرفنفرچنداقتصاديفعالجمعيتنفر100

درصد سرباريسال۶5جمعيت باالي سال۶5تا 15جمعيت سال15جمعيت زیر یمنطقه جغرافيای

(ميزان در صد نفر)

۲6۷۷۳9۷0۷۲۳۳۷۳۵6۳۴8/۲۵استان

۲8۵۱۱69۵۴۴6۲0۵۴9/9شهرستان

۱۳۱6۳۵۵6۳۱۴۴۵/8۳چليچه

۱6۴۵۴۵8۱۳۷۲۴۴/0۲شهرهمسان

باشدمیكمترینگوجانشهردروبيشترینفارسانشهرستاندرسرباريدرصد.
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جدول درصد سرباري



(۶59۸)شهر همسان(51۸۶)شهر چليچه(1042۶0)شهرستان فارسانتعداد ارائه دهندگان خدمات بهداشتی

۲۲(تا در سطح شهر۲)و ۱9تعداد پزشک

(روز در هفته۳)۱(روز در هفته۳)6۱تعداد دندانپزشک

۱۱(تا در سطح شهر۲)و ۱۳تعداد ماما

مراقب سالمت۱بهورز و ۳۲مراقب سالمت۲۲بهورز و ۲۵کتعداد ارائه دهنده مراقبت هاي غير پزش

(روز در هفته۲)۱(روز در هفته۲)۵۱تعداد ارائه دهنده سالمت روان

111

سالمت روانغير پزشکمامادندانپزشکپزشکنوع كاركنان
یک به کمتر از ۲۵00شهری یک به ۷000یک به ۱۵000یک به ۴000یک به تعداد استاندارد

نفر ۲0000

استاندارد تعداد كاركنان بخش بهداشتی به جمعيت

جدول تعداد كاركنان بخش بهداشتی به تفکيک منطقه



درصد مراقبت از بيماري دیابت در شهر چليچه كمتر از سایر مناطق است.

شهر همسانشهر چليچهانشهرستان فارسموارد

%(6/۲۵)۱9۷%(6/8۷)۱86%(۵/68)۳0۵0مبتال به دیابت+ 30بزرگساالن 

%(9۵)۱86%(6۱)۱۱۴%(9۲)۲800تعداد افراد مصرف كننده قرص

%(۵/۵)۱۱%(۳8)۷۲%(8)۲۵0تعداد افراد مصرف كننده انسولين

(۱00)۱9۷%(88)۱6۴%(90)۲۷۴۵تعداد مراقبت پزشک

(۱00)۱9۷%(9۱)۱69%(۱00)۳0۵0بهورز/ تعداد مراقبت مراقب

%HBA1c۱00(۳)%060(۳۱)تعداد انجام 

%(۱00)۱9۷%(9۱)۱۷0%(9۲)۲800تعداد دیابت كنترل شده
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سال30باالي در جمعيتجدول شاخص بيماري هاي پرفشاري خون و دیابت

منطقه 
جغرافيایی

نشيوع پرفشاري خوشيوع دیابت

4/4711/73استان

5/۶۸12/۸5شهرستان

۶/۸715/75چليچه

۶/2515/77شهر همسان

اخص شيوع ش. شاخص شيوع دیابت در چليچه بيشترین  و در استان كمترین می باشد

.پرفشاري خون در گوجان بيشترین و در استان كمترین می باشد
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شهرستان موارد
فارسان

شهر همسانشهر چليچه

زوجين ناقل و ميزان تعداد 
تاالسمی در صدهزار نفر

در صد 30)32
(هزارنفر

در صد 77)4
(هزار نفر

در صد 15)1
(هزار نفر

فرزندان ماژور و ميزانتعداد
متولد شده در صد هزار نفر

در صد 15)1۶
(هزارنفر

00

تعداد و درصد مراقبت ماهانه 
ژنتيک 

32(100)%01(100)%

ه بيماران ماژور كو درصدتعداد
ماهانه خون می گيرند

یک (100%)15
نفر فوت شده

00
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تعداد بيماران ماژور كه ماهانه خون می گيرندو تعداد فرزندان ماژور متولد شده
.در گوجان و چليچه صفر می باشد



سال و باالتر30تعداد و درصد خطرسنجی انجام شده در جمعيت  

شهر همسانشهر چليچهموضوع

%(۳۱)۲0۱8(%۳۷)۱9۱8تعداد خطرسنجی انجام شده

(%0/۲)۴%(0/۱)30۲تعداد افراد با خطر باالي 

(%0/8۴)۱۷%(0/8۳)20۱6-30تعداد افراد با خطر بين 

%(99)۱99۷%(99)20۱900تعداد افراد با خطر زیر 

ين تعداد تعداد خطر سنجی انجام شده در شهر چليچه بيشتر می باشد همچن
.نيز در شهر همسان بيشتر می باشد20-30و بين 30افراد با خطر باالي
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ميزان بروز بيماریهاي واگير به تفکيک منطقه

مالحظاتهمسانچلیچهانشهرستان فارساستاننام بیماریردیف
در صد هزار نفرجمعیت(۳)0۴۵(۱0)9/6(۱0۲)9/۷بروسلوز۱
در صد هزار نفرجمعیت000(9)0/8هیداتیدوز۲
در صد هزار نفرجمعیت000(۱۳)۱/۲شاربن۳
در صد هزار نفرجمعیت0000کاالآزار۴
در صد هزار نفرجمعیت00(۱۲)۱۱/۵۳(۷۱)6/8سالک۵
6C.C.H. F0/۳(۳)00در صد هزار نفرجمعیت
در صد هزار نفرجمعیت000(۱)0/۱ماالریا۷
در صد هزار نفرجمعیت(۱)0۱6/6(۱)0/96(۱9)۱/8سل8
(بروز)در صدهزار نفر B۵/۴(۵۷)۴/8(۵)00هپاتیت 9
(بروز)در صدهزار نفر C۴/8(۵0)۱0/۵۵(۱۱)0۱۵/۱۵(۱)هپاتیت ۱0
در صد هزار نفرجمعیت(۲۳)0۳۴8/۵9(۳90)۳۷۴/06حیوان گزیدگی۱۱
در صد هزار نفرجمعیت000(۷)0/6اسهال خونی۱۲
در صد نفر کودک زیر یکسال۳۱00۱00۱00۱00پوشش واکسن ثالث ۱۳
در صد نفر کودک زیر یکسال۳۱00۱00۱00۱00پوشش واکسن فلج  ۱۴
در صد نفر کودک یکساله۱00۱00۱00۱00پوشش واکسن سرخک۱۵
در صد نفر کودک زیر یکسال۳۱00۱00۱00۱00تپوشش واکسن هپاتی۱6
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.می باشدشهرستان میزان بروزتب مالت در گوجان باالتر ازاستان ، چلیچه و 
.میزان بروز سالک در شهرستان بیشتر از سایر مناطق است
.میزان بروز سل در گوجان بیشتر از سایر مناطق می باشد

رستان میزان بروز حیوان گزیدگی در شهاست و در گوجان بیشتر از سایر مناطق Cمیزان بروز هپاتیت 
.بیشتر از سایر مناطق می باشد



1400/12/1به تفکيک منطقه جغرافيایی تا تاریخ 19-جدول پوشش نوبت اول، دوم و سوم  واكسيناسيون كووید

منطقه 
جغرافيایی

جمعيت 
باالتر  از

سال12

تعداد 
واكسن 
تزریقی 
نوبت اول

درصد 
پوشش 

نوبت اول

تعداد واكسن
ت تزریقی نوب

دوم

درصد 
پوشش 

نوبت دوم

تعداد 
واكسن 
تزریقی 

نوبت سوم

درصد 
پوشش 

نوبت سوم

%۲6۵68۵۳6%6۳۲۲۱۳۷۷%۷۲9۴۱8۷۲۳0۷۵88استان
%۲۷0۱0۳۷%۵۴۷۵0۷۵%۷۲998۵98608۲فارسان
%۱۵68۴۳%۲89۱۷9%۳6۴۴۳0۷۷8۴چليچه
%۱۵99۳8%۳0۷6۷۴%۴۷۷0۳۳۲۲۷9گوجان

پوشش نوبت اول  واكسن 

در استان و 19-كووید

پوشش نوبت دوم و سوم در 

اطق چليچه بيشتر از سایر من

كمترین پوشش. می باشد

واكسن در نوبت هاي اول و 

دوم مربوط به گوجان و در 

ن نوبت سوم مربوط به استا

.می باشد

ارزیابی سالمت جامعه چلیچه
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تعداد موارد غربالگري سرطان

شهر همسانشهر چليچهشهرستان فارسانانواع سرطانها

۲۵۷۴۲۱9۱68تعداد غربالگري سرطان سرویکس

۳۱6۳۲۵9۱68(  معاینه)تعداد غربالگري سرطان برست 

۱99۴۱90۲0تعداد غربالگري سرطان روده بزرگ 

۱۳۴00تعداد غربالگري ماموگرافی 

سال اخير5روند تعداد موارد بروز سرطان در طی 

منطقه 
جغرافيایی

بروزسالبروزسالبروزسالبروزسالبروزسال

9۶110971159۸11۸99100140090فارسان

9۶49749۸599514004چليچه
9۶29739۸499214003گوجان
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:شرح كيفيت زندگی: 1قسمت 

ای اقتصادی طبق بررسی داده های پرسشنامه یکی از عوامل موثر در کیفیت زندگی مردم شهر، نبود فرصت ه
.مناسب است

پيشرفت جامعه: 2قسمت 

ر کندی طبق بررسی حاصل از داده های پرسشنامه درآمد پایین و فقر و دسترسی به شغل از عوامل موثر د
.پیشرفت جامعه ی چلیچه می باشد

اطالعات سالمت: 3قسمت 

های آموزش مهارتطبق بررسی حاصل از داده های پرسشنامه اطالعات مربوط به مدیریت فضای مجازی و 
ات ، مهمترین نیازهای مربوط به اطالع...(مانند کنترل خشم، راهکارهای افزایش تاب آوری و )زندگی 

.سالمتی ساکنین هستند

سالمت شخصی : 4قسمت 

ون از طبق بررسی حاصل از داده های پرسشنامه اضافه وزن و چاقی، افسردگی یا اضطراب و پر فشاری خ
.مشکالت موثر در سالمت ساکنان منطقه می باشد

درصد مردم با دود ۵0درصد مردم منطقه به فعالیت جسمانی و ورزش می پردازند، هم چنین حدود ۴۵/6
.دسته دوم سیگار مواجهه داشتند
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هخالصه ای از نتایج هر بخش از پرسشنام



دسترسی به مراقبت یا بهداشت خانواده : 5قسمت 

کم بیمه نیز از هزینه باالی بیمه و پوشش. شایعترین نیاز بهداشتی درمانی آنها، نیاز به خدمات پزشکی بود
.دیگر عوامل موثر در دسترسی به مراقبت های بهداشت افراد بود

آمادگی اورژانسی.۶قسمت 

.قه بودنیاز به کیت اضطراری و عدم اعتماد به مسئوالن از عوامل موثر در آمادگی اورژانسی ساکنان منط

120

آگاهی و عملکرد در زمينه سرطان و سبک زندگی. ۸قسمت 
ر عدم آگاهی از عالئم سرطان و روش های غربالگری سرطانها نشان از ضعف آگاهی مردم منطقه د

.خصوص سرطان ها دارد

نياز سنجی. 9قسمت 

، وضع اقتصادی آگاهی کم در مورد مسائل بهداشتی، بیکاری: شایعترین مشکالت مردم چلیچه عبارتند از
، گرانی مسکن و اجاره بها(سیگار و قلیان)نامناسب، مصرف دخانیات 

هخالصه ای از نتایج هر بخش از پرسشنام



ي بهداشت و حيطه
سالمت

پر،19كووید،مناسالآشاميدنیآبكلی،بارورينرخبودنپایين،بيمارستاننداشتندیابت،
ناسبنامبهداشتتحركی،كمچاقی،ووزناضافه،عروقیقلبیهايبيماري،خونفشاري

دندان،یپوسيدگ،سبزیجاتوميوهناكافیمصرف،سزارینشاخصباالبودندندان،ودهان
التمشکوافسردگیدارو،خودسرانهمصرفاي،تغذیهنامناسبالگويحوادث،وسوانح

سيگاردودبامواجههروانی،

ي آموزشی و حيطه
فرهنگی

واناننوجودراجتماعیهايشبکهومجازيفضايازنامناسباستفادهازناشیهايآسيب
ي،اضطراركيتبهنيازنوجوانان،درمسالهحلوارتباطیمهارتبودنپایينجوانان،
اعتيادبهداشتی،مسائلمورددرمردمكمآگاهی

ي اقتصاد و حيطه
اشتغال

بهااجارهومسکنگرانیي،اقتصادمشکالتبيکاري،

ي اجتماعی و حيطه
حقوق شهروندي

تیغيربهداشدفعولگرد،هايسگ،فاضالبنامساعدبويشهري،محيطدردامنگهداري
هزینهنی،حيواكودغيربهداشتیدفع،(زباله)پسماندغيربهداشتیدفعخانگی،فاضالب

ئوالنمسبهاعتمادعدمبيمه،بااليهزینهكم،بيمهپوششدندانپزشکی،خدماتباالي

(رزيكشاوزمينهدرخصوصبه)درگيريونزاعمنازل،ایمنیبودنكمطبيعی،بالیايي امنيتیحيطه
وسيلهكمبود،ورزشیوتفریحیامکاناتكمبودآشاميدنی،آبكشیلولهشبکهقدیمیبافتي خدمات شهريحيطه

شهرسطحدربهداشتیسرویسنبودنكافیعمومی،نقليه

ستبه طور كلی ليست مشکالت استخراج شده از تمام انواع بررسی هاي انجام شده به صورت زیر ا:
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طبقه بندي مشکالت در حيطه هاي مختلف



اظهاراساسبرومشاورگروهبامتعدديجلساتتشکيلباسالمتارزیابیتيممرحله،اینازپس

واردوانتخابچليچهشهراصلیمشکالتعنوانبهراعمدهمشکل10مردم،ومسئوليننظرهاي

.نمودندمشکلاهميتكاربرگ

وادياقتصمشکالتسرطانها،بااليشيوعآشاميدنی،آبآلودگیشامل،شدهانتخابمشکالت

مربوطکالتمشتحركی،كمبهداشتی،مسائلازكمآگاهی،(قليانوسيگار)دخانياتمصرفبيکاري،

رفشاريپبيماريسبزیجات،وميوهناكافیمصرفجوانان،ونوجواناندرمجازيفضايازاستفادهبه

.بودندنوجوانقشردرخطرپرهايرفتارخون،
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قهتعیین ده مشکل اصلی منط



لسهولت رفع مشکپيامدهاي مشکلبزرگی مشکلنام مشکل
لفوریت رفع مشک

امتياز

۵۵۳۵۱8آلودگی آب آشاميدنی
۴۳۴۴۱۵شيوع باالي سرطانها

۵۴۳۵۱۷مشکالت اقتصادي و بيکاري

۳۵۲(انسيگار و قلي)مصرف دخانيات 
۵

۱۵

۴۳۴آگاهی كم از مسائل بهداشتی
۵

۱6

۳۳۴۴۱۴كم تحركی

ز مشکالت مربوط به استفاده ا
فضاي مجازي در نوجوانان و 

جوانان
۳۳۴

۳

۱۳

۳۳۳اتمصرف ناكافی ميوه و سبزیج
۴

۱۳

۵۳۲۴۱۴بيماري پرفشاري خون

رفتار هاي پر خطر در قشر 
۵۳۲نوجوان

۴
۱۴

123

تكاربرگ اولویت بندي مشکال
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عبارتند ازبنابراین  با توجه به امتيازات حاصل شده از جدول سه مشکل اصلی و اولویت دار شهر چليچه:

آلودگی آب آشاميدنی

 مشکالت اقتصادي و بيکاري

آگاهی كم از مسائل بهداشتی
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هر چلیچه  با بررسی شاخص ها و تحلیل مصاحبه ها و داده های پرسشنامه، متوجه شدیم که اولویت های ش

:شامل موارد زیر است

قدیمی بودن و فرسودگی شبکه آبرسانی چلیچه:آلودگی آب آشاميدنی

و پنجه نرم مشکل دیگریست که بخش زیادی از مردم شهر چلیچه با آن دست:مشکل اقتصادي و بيکاري

کاهش دهد و توسعه کشاورزی و بخش گردشگری این منطقه می تواند نرخ بیکاری در این شهر. می کنند

.وضعیت اشتغال زایی و اقتصادی منطقه را متحول کند

وص عدم آگاهی از نشانه های بیماری های واگیر و غیر واگیر به خص: آگاهی كم از مسائل بهداشتی

سرطانها و راه های تشخیص زودرس آن
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تعیین اولویت های جامعه



شکالتمحلبرايدانشجویانبهمسئولينومردماعتمادعدمبهميتوانارزیابیاینهايمحدودیتاز

آنيلتکمازپرسشنامهبودنطوالنیعلتبهمنطقهساكنانازبرخیچنينهمكرد؛اشارهجامعه

برايیبهداشتهاينامهشيوهرعایتلزوممانندكرونابيماريازناشیمشکالت.شدندمیمنصرف

.بودارزیابیایندیگرهايمحدودیتازنيزافرادمنزلدرببهمراجعه

وآبادارهونشانیآتشاورژانسجونقانوفارسانكالنتريهماننداداراتازبرخیچنينهم

.كردندخوددارياطالعاتبودنمحرمانهدليلبهمصاحبهانجامازفارسانفاضالب
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محدودیت ها و مشکالت



چه تالش ما مورد پسند زندگی باشد و چه نباشد،

 بدهید وقتی به هدف بزرگ نزدیک شدیماجازه،

 بگوییم آن چه از دستمان بر می آمد را انجام دادیمبتوانیم.

 پاستورلویی
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ابا تشکر ازتوجه شم


