ارزیابی نیازهای سالمت جامعه
ارزیابی نیازهای سالمت در جهت برنامه ریزی برای مراقبت های سالمت و برنامه ریزی های بهداشتی الزم است.

در ارزیابی نیازهای سالمت باید مشخص کنیم که :
چه کسانی از نتایج ارزیابی نیازها استفاده می برند؟ چه مدت زمان برای این ارزیابی در دسترس داریم؟ نتایج ارزیابی ما به
چه صورت نمایش داده می شود؟ منابع در دسترس ما چه هستند ؟در ارزیابی نیازهای سالمت به نظرات افراد درگیر احتیاج
داریم بنابرین بهتر است تیمی مشتمل بر متخصصین امر واستفاده کنندگان از خدمات تشکیل دهیم برای انجام ارزیابی می
توانیم زمان بندی کرده و برنامه ریزی کنیم.
ارزیابی اپیدمیولوژیک
در مرحله اول از این ارزیابی مشخص می کنیم ویژگی های جمعیتی افراد جامعه مورد نظر ما چه تعداد می باشندوسایر
ویژگی های دموگرافیک آنها چیست در واقع تعداد جمعیت گروه بندی سنی جنسی و ویژگی های اقتصادی اجتماعی آنها را
مشخص می کنیم(در ارزیابی محور مراقبت اطفال تعداد کودکان زیر 8سال و تعداد کودکان در گروه های سنی مختلف و
بخصوص در گروه سنی زیر یک سال و زیر  2سال و هم چنین گروه های جنسی مختلف را مشخص می کنیم)
بعد از تعیین ویژگی های کلی از جمعیت مورد نظرمرحله بعد تعیین مشکالت سالمتی و بیماری ها در جمعیت مورد بررسی و
شدت این مشکالت می باشد برای مثال در محور مراقبت اطفال مشکالت موجود ممکن است FTTومرگ و عوارض ناشی از
حوادث ومشکالت دهان و دندان باشد تعیین بروز و یا شیوع مشکالت سالمتی در جمعیت مورد نظر(استفاده از شاخص ها و
آمارهای موجود) و ریسک فاکتورهای آنها قدم بعدی ارزیابی ما را تشکیل می دهد
ارزیابی ساختاری در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت
خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی به چه صورت است؟ چه مقدار خدمات ارائه شده با خدماتی که مورد انتظار است
تطبیق دارد؟ آیا خدمات ارائه شده تاثیرپذیری الزم را دارد؟ فاصله خدمت ارائه شده با خدمت مورد انتظار چقدر است؟ چه
مواردی را می توان بهبود بخشید؟ چه تغییراتی مورد نیاز است و هزینه آن چقدر است؟در این مرحله هر خدمت را از مرحله
درون داد و سپس مرحله پروسه و بعد برونداد آن بررسی می کنیم مثال در محور مراقبت اطفال تعدادپرسنل درگیر را با
وضعیت مطلوب و یا شیوه ارائه آموزش در زمینه تغذیه کمکی را با وضعیت مطلوب مقایسه می نماییم
بنابراین در هر دو مدل ارزیابی اپیدمیولوژیک وساختاری باید با استفاده از منابع اطالعاتی موجود آنچه را که وجود دارد با
آنچه که باید باشد و آنچه که ارائه دهندگان خدمت و گیرندگان خدمت معتقدند که باید باشد را باهم مقایسه می کنیم و بعد
از جمع بندی و تعیین گپ های موجود تغییرات مورد نیاز را ودر واقع نیازهای سالمت را مشخص می کنیم
الزم به ذکر است برای تعیین نیازهای سالمت در محور های خدماتی از هر دو مدل ارزیابی ودر محورهای مدیریتی فقط از
مدل ساختاری استفاده می کنیم

