مهمترین شاخص ها در برنامه سالمت روان :
 برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی


درصد غربالگری اولیه سالمت روان در جمعیت دارای پرونده فعال الکترونیک سالمت.شاخص مورد
انتظار% 100:



درصد موارد مثبت در افرادی که غربالگری اولیه سالمت روان شدهاند .شاخص مورد انتظار%17:



درصد تشخیص اختالل روانپزشکی توسط پزشک در افرادی که در غربالگری اولیه سالمت روان مثبت شدهاند.
شاخص مورد انتظار% 40 :



درصد افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی ارجاع شده از پزشک که تحت مراقبت کارشناس سالمت روان می -
باشند .شاخص مورد انتظار%70:

 برنامه آموزش مهارت های زندگی و مهار ت های فرزند پروری


پوشش آموزش مهارت های زندگی در دانشگاه؛  1200نفر در سال به ازاء هر کارشناس سالمت روان



پوشش آموزش مهارت های فرزندپروری ( 2 – 12سال) در دانشگاه؛  1200نفر در سال به ازاء
هر کارشناس سالمت روان .

 برنامه پیشگیری از خودکشی


درصد موارد اقدام به خودکشی که از مراکز بهداشتی و درمانی به کارشناسان سالمت روان مراکز خدمات
جامع سالمت معرفی شده اند و در طول سال گذشته پیگیری فعال شده اند .شاخص موردانتظار50 :

درصد موارد باید دارای پرونده پیگیری فعال باشند.


ثبت ف صلی موارد شناسایی شده اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن در منطقه تحت پوشش دانشگاه تا
پایان اولین ماه فصل بعد؛ شاخص مورد انتظار100 :درصد

برنامه خودمراقبتی در سالمت روان


درصد سفیران سالمت حتت پوشش خانه های هبداشت ،پایگاه های سالمت و مراکز
خدمات جامع سالمت که حمتوی آموزشی را در یک جلسه توجیهی دریافت کرده
اند .شاخص مورد انتظار% 35 :



درصد سفیران سالمت حتت پوشش خانه های هبداشت ،پایگاه های سالمت و مراکز
خدمات جامع سالمت که حداقل در یک جلسه حضوری پرسش و پاسخ خودمراقبتی
سالمت روان شرکت منوده اند .شاخص مورد انتظار% 25 :

برنامه محایت های روان – اجتماعی در حوادث غیرمرتقبه و بالیا


درصد مناطق آسیب دیده که پس وقوع حادثه براساس پروتوکل کشوری از
خدمات و محایت های روانی – اجتماعی در حوادث غیرمرتقبه هبره مند شده
اند .شاخص مورد انتظار% 100 :

