
 

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي
 ملي تحقيقات سالمت موسسه

 

 
 

 88951397فكس :  88991102-3،  88951402تلفن :  14155-7714صندوق پستي  -تهران

دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات 

درماني ،بهداشتي

 تهران
 

 

 

 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و     (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

مي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت عل

 دانش تكميل نمايند.

ها بیماری دهی گزارش ارتقای برای بخشی بین همکاری مدل ارائه

آیت احمدی

دانش سالمتبهره برداری از اپیدمیولوژی

09123120794ayat1049@gmail.com  

دکتر سیدرضا مجدزاده

 شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده كند(گفته مي)گروه مخاطب به فرد يا گروهي 

 



برای ذینفعان مختلف در مبحث گزارش دهی، راهنمایی  جنبه های متفاوتهدف از این مطالعه ارائه مدلی است که با در نظر گرفتن 

برای برنامه ریزی و اجرای مداخالت مختلف، برای ارتقای گزارش دهی بیماری ها در کشور باشد. همچنین با در نظر گرفتن 

ود در کشور حداکثر تطابق و انعطاف پذیری را برای شرایط موج که دوارائه ش یتا مدل شده، تالش خصوصیات مختلف ذی نفعان

 منبعی راهنمایی کننده  برای سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام مراقبت کشور باشد.  به عنوان داشته باشد. نتایج  این مطالعه می تواند 
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دهی بیماری ها.پژوهشگران عالقمند   و سایر ذینفعان در موضوع نظام مراقبت و گزارش 

در حوزه های مختلف مفید باشد و  نظام مراقبت و گزارش دهی برطبق نتایج، همکاری بین بخشی می تواند در دستیابی به اهداف

فعالیت های مختلف از جمله سیاست گذاری، پژوهش، طراحی، حمایت، قانون گذاری، اجرا و سرمایه گذاری را در بر گیرد. هر 

چند همکاری بین بخشی می تواند به اشکال مختلف مشارکت را شامل شود  اما تجربیات مختلف نشان داده که برنامه های بین بخشی 

یابی های انجام زهنگامی که دارای روندهای اجرایی دینامیک و انعطاف پذیر هستند موفقیت بیشتری کسب می کنند. با توجه به ار

شده از مطالعات مختلف، مشخصات مدل همکاری بین بخشی برای ارتقا گزارش دهی در بخش خصوصی بیشتر به خصوصیات 

ل بیماری ها در کشور تولیت برنامه را بر عهده خواهد داشت و سایر واحدهای شباهت دارد که در آن مرکز کنتر    spokeمدل

داخل و خارج سازمانی بر اساس مقدار اهمیت و تاثیر گذاری در این برنامه در آن ایفای نقش خواهند کرد. در اجرای هر نوع مداخله 

یشان را فراهم کردنیز می بایست ذی نفعان مختلف را شناسایی و تمهیدات الزم برای مشارکت ا

 

برای تصمیم گیری مناسب و مبتنی بر شواهد در نظام مراقبت از بیماری های در کشور  و ارزیابی درست برنامه های اجرا شده نیاز به 

بیماری ها در بیشتر مهمترین منبع اطالعاتی در نظام مراقبت اطالعات درست از وضعیت ابتال و سالمت در سطح اجرایی می باشد. 

کشورها گزارش دهی بیماری ها می باشد.گزارش بیماریها منبع با ارزشی از داده های مربوط به ابتال می باشد. این داده ها شامل بروز 

 و چگونگی توزیع بیماریهای قابل گزارش هستند. اما معموالً موارد گزارش شده کمتر از واقعیت هستند و بسیاری از موارد تشخیص

 .داده نشده و یا گزارش نمی گردند

 :بخش مرور نظامند 
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های اطالعاتی مختلف مرتبط با موضوع، مورد جستجو قرار گرفت که لیست بانک در این بخش ، پس از بررسی اولیه ،

 آنها به شرح زیر است:

Medline(via pub med), Cochrane library, SCOPUS, health technology assessment, (HTA), ERIC 

database, EPPI-Centre database of health promotion research 

 های اطالعاتی زیر استفاده شد:( از بانکGrey literatureبرای بررسی منابع خاکستری)

Dissertation and theses and grey literature: OpenSIGLE (opensigle.inist.fr), Proquest dissertation 

 CDC سایر وب سایتهای مرتبط ) ازجملهبررسی شد.   Citation trackingهمچنین فهرست منابع مقاالت یافت شده، 

مطالعات یافت شده مورد مورد جستجو قرار گرفت. نیز  (Goggle scholarو WHO Virtual Health Sciences Libraryو

متفاوت  و مداخالت در مطالعات مختلف، مدل هاارزیابی نقادانه قرار گرفت و اطالعات مرتبط آنها استخراج گردید. 

د و شدسته مختلف تقسیم بندی  7به ساس منابع، مدل های طراحی شده برای اهداف مختلفی طراحی شده است. بر ا

 رفت.خصوصیات آنها مورد ارزیابی قرار گ

 

 

 :آنالیز ذینفعان 

ذینفعان مختلف نظام مراقبت و گزارش دهی در سطوح زیر طبقه بندی نمود و کارکردها و اهمیت هریک از سطوح مورد 

 ارزیابی و توصیف قرار گرفت.

o سطح سیاست گذاریهای کالن کشوری 

o سطح وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه های علوم پزشكي 

o منطقه ای )شهرستان( و سطح محیطي سطح مدیریت 

o بخش خصوصي وابسته به نظام سالمت 

o بخش های دولتي تاثیرگذار و غیر وابسته نظام سالمت 

o  بخش های غیردولتي تاثیرگذار و غیر وابسته نظام سالمت 

o جامعه 

 شد.همچنین مداخالت مختلف پیشنهاد شده در مطالعات مختلف بر اساس سطوح مختلف ذینفعان طبقه بندی 

 

 ارائه خالصه ای از گزارش به سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان نظام مراقبت بیماری ها.

نظام مراقبت –همکاری بین بخشی  -گزارش دهی بیماری ها  

http://opensigle.inist.fr/
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