فرم ترجمان دانش و گزارش یک و  3صفحه ای نتایج تحقيق طرحهای پژوهشي

موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند ترجمان
و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و ذينفعان ( از
جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و  )...قرار دهد .لذا
ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل
نمايند.
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :برآورد شاخص مرگ مادردر کشور و مقایسه ميزان کامل بودن داده های ثبت شده در منابع جمع
آوری داده های ثبت مرگ در هر یک از بانک های اطالعاتي ثبت مرگ مادران در ایران از  9331تا 9313
مجري طرح :دکتر آیت احمدی -استادیار دانشگاه علوم پزشکي تهران-مرکز بهره برداری از دانش سالمت

ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ ( از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق نام برده
و توضيح دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مدیران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)  :دفتر سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکي
مدیران بيمارستان و دانشگاه
ارائه دهندگان خدمت(پزشک ،پرستار ،ماما و )....
بيماران و مردم
صنعت
سایر سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزیستي ،سازمان جوانان و ).....
ج :برنامه شما برای کاربست نتایج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد)

از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است هر طرح مي تواند از چندين روش
براي ترجمان دانش استفاده نمايد.
مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي پروپوزال پژوهش
مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش
انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي
انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي
ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي
ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوه آن
قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن
انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم)
انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن سازمان را منتشر
مي كند)
ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها
تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش
 تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين (نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم ،گزارش هاي كوتاه براي مديران و
مسئولين)
انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها (ثبت پتنت ،عقد قرارداد با صنعت و ) ...
ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد ............................................. :
هيچكدام
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د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي
نتایج اصلي مطالعه:

شاخص برآورد

شاخص برآورد

در بیشترین

شده در کمترین

حالت شده

حالت

32.05
27.35
25.46
27.04
24.44

27.14
24.67
22.72
23.30
21.51

شاخص

شاخص

تعداد کل

برآورد شده گزارش شده برآورد شده

29.19
25.90
23.99
24.53
22.81

22.15
21.49
19.55
19.77
18.97

893
358
341
361
350

ميانگين درصد موارد مشترک بين منبع  1با منبع  2برابر 8223
و بين منبع  1و  8برابر  8223درصد بود .اين ميزان ها نشان مي
دهد كه نياز به بازبيني مجدد تعاريف ثبت در اين دو منبع و پروسه
ثبت در اين دو منبع و يافتن داليل پوشش كم وجود دارد .همچنين
در گزار ش نهايي كشوري شاخص مرگ مادر ،بايد به مواردي كه در
اين دو منبع به عنوان مورد مرگ مادر ثبت شده و در نظام مراقبت
مرگ مادر ثبت نشده توجه شود .مواردي كه به صورت درست
(مثبت واقعي) در اين دو منبع ثبت شده اند و در نظام مراقبت مرگ
مادر ثبت نشده اند ،بخشي از موارد منفي كاذب نظام مراقبت مرگ
مادر را شامل مي شوند كه عمال و با سيستم جاري قابل شناسايي
بوده اند .اگر همه موارد ثبت شده در منبع  2و  8كه در منبع 1
ثبت نشده اند مثبت واقعي باشند ،به طور ميانگين نزديك به 04
درصد از موارد كم شماري برآورد شده در نظام مراقبت مرگ مادر و
24درصد اختالف شاخص مرگ مادر گزارش شده با شاخص اعالم
شده توسط  WHOرا شامل مي شوند .از طرف ديگر اگر اين موارد
واقعي نباشند (مثبت كاذب) بايد ويژگي ( )Specificityمنابع مورد
استفاده در ثبت موارد مشخص گردد تا اثر آن بر براورد تعداد موارد،
قابل پيش بيني باشد  .در صورت وجود موارد مثبت كاذب در منابع
مورد استفاده ،به احتمال زياد برآوردهاي انجام شده بيش از مقدار

تعداد برآورد شده

تعداد برآورد شده که

شاخص بر

تعداد ثبت

تعداد

شده در

گزارش
شده

که در هیچ منبعی

در گزارش مرگ مادر اساس موارد در

ثبت نشده اند()%

ثبت نشده اند()%

حداقل یکی از

حداقل یکی از

منابع

منابع

)61(15.33
)35(09.78
)39(11.44
)38(10.53
)39(11.14

)96(24.12
)61(17.04
)63(18.48
)70(19.39
)59(16.86

24.72
23.37
21.24
21.95
20.27

337
323
302
323
311

302
297
278
199
199

سال

39
99
99
91
98

 روند كلي كاهشي هم در موارد برآورد شده و هم در موارد گزارش شده از
سال  33تا  38را مي توان مشاهده كرد .تنها در سال  32اين كاهش متوقف
شده و پس از آن در سال  38مجددا با شيب مشابه قبل كاهش يافته است.
اين الگو معموال در هنگامي رخ مي دهد كه در يك نقطه زماني تغيير طبيعي
(مانند اپيدمي) يا ايجادي (مانند تغيير تعريف) يا بهبود شرايط ثبت داده هارخ
داده باشد.
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 :1برآورد شده
 :2مجموع سه منبع
 :8گزارش شده
)2102( WHO
25



مجموع
سه منبع



1

2
8

 روش صيد باز صيد روش مطلوب برآورد موارد ثبت نشده با استفاده از بيش از
يك منبع ثبت است .يكي از پيش فرض هاي اين روش وجود تعداد كافي از موارد
ثبت شده ،د ر انواع تركيبات منابع مي باشد .در اين مطالعه تعداد موارد مرگ مادر
كه در منبع 2و منبع 8مشتركا ثبت شده باشند ولي در منبع1
نباشند(تركيب )n011بين سال 33تا  ،32تنها  1مورد و سال  38صفر مورد بود.
تصحيحات آماري توصيه شده براي كم كردن اثر اين پيش فرض در آناليز نهايي
انجام شد .به هر حال تعداد كم اين موارد مي تواند نشانه اي از احتمال موارد
مثبت كاذب در هريك از منابع2و 8باشد كه موجب برآورد بيشتر از مقدار واقعي از
تعداد موارد مي شود با روش صيدبازصيد مي شود.
كيفيت و كميت متغيرهاي مورد استفاده در ثبت موارد مرگ
مادر نياز به بازبيني مجدد دارد .با وجوديكه متغير يكتاي كد ملي
در دو منبع ديگر استفاده شده است ،اين متغير هنوز در داده هاي
نظام مراقبت مرگ (منبع(1وارد نشده است .بايد توجه داشت كه
ورود اين متغير و يه هر متغير جديد ديگر ،الزم است كه با پروتكل
ك نترل كيفيت و تشخيص خطاي ورود ديتا همراه باشد .امكان
استفاده از متغير كد ملي ثبت شده در منبع دو نيز ،به علت
اشكاالتي در ثبت ،به عنوان يك متغير محوري براي تمايز موارد
امكان پذير نبود و تنها در مواردي كه ساير متغيرها براي تصميم
گيري كيفيت الزم را نداشتند مي توانست مفيد باشد.
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ه) خالصه اجرایي مطالعه :
 منابع جمع آوری داده های مرگ مادر :اطالعات مرگ و مير مادران در ايران در سه منبع " -1نظام مراقبت مرگ مادر" " -2
نظام ثبت مرگ" و " -8اطالعات سازمان ثبت احوال" جمع آوري مي شود .منبع  1به صورت تخصصي به ثبت اطالعات مربوط به
مرگ مادر مي پردازد ،لذا انتظار مي رود كه اين منبع :الف -داراي بيشترين تعداد ثبت مرگ باشد (كمترين منفي كاذب) ،ب-
كمترين موارد غير واقعي را ثبت كرده باشد (كمترين مثبت كاذب) و ج -كاملترين و با كيفيت ترين منبع اطالعاتي از نظر
متغيرهاي شناسايي موارد مرگ و همچنين ساير متغيرهاي تاثير گذار باشد .با بررسي داده هاي مرگ مادر از سال  33تا  38در
اين مطالعه ،بيشترين تعداد مرگ ثبت شده در اين منبع اطالعاتي بود ( %22222كل داده ها) ،بر اين اساس مي توان برداشت كرد
كه كمترين تعداد منفي كاذب در اين منبع مي باشد .مشخصه دوم (كمترين مثبت كاذب) در اين مطالعه به صورت سيستماتيك
بررسي نشده است اما بر اساس تعداد موارد تكراري يافت شده و همچنين بر اساس بر روند جمع آوري داده ها و پيگيري هاي
مربوطه  ،مي توان انتظار داشت كه نسبت مثبت كاذب در در اين منبع نزديك به صفر باشد .در مورد مشخصه سوم (كيفيت و نوع
متغيرها) ،به وضوح نواقصي وجود دارد .تعداد متغيرهاي شناسايي موارد كم و بعضا فاقد كيفيت الزم بودند .متغيرهاي مربوط به
عوامل تاثيرگذار نيز ،عمال قابليت استفاده بسيار پاييني داشتند .كيفيت متغيرهاي شناسايي در منبع( 8سازمان ثبت احوال) ،به
مراتب بهتر از دو منبع ديگر بود .توصيه مي شود تدوين پروتكل هاي تضمين كيفيت و كنترل كيفيت بايد در اولويت اجرا قرار
گيرد زيرا به نظر مي رسد در حال حاضر بخش قابل توجهي از داده هاي ثبت شده در هريك از سه منبع ،از نظر تحليل هاي
آماري ،استفاده عملي كمي دارند .نكته ديگر در اين زمينه روند تجميع اطالعات است .در اين مطالعه با وجود هماهنگي و
همكاري در باالترين سطح و پيگيري كامل از طرف كارشناسان دفتر سالمت جمعيت ،تجميع داده ها بيش از  2ماه به طول
انجاميد .با توجه به هدف ثبت داده هاي مرگ مادر در دو منبع ديگر بايد سازوكار استفاده به موقع (توجه به شاخص
 Timelinesنظام مراقبت) از آن نيز مورد توجه باشد تا نظام ثبت داده هاي مرگ مادر توانايي ارزيابي به موقع براي شناسايي
تغييرات روندها و ارزيابي برنامه ها و مداخالت در اين زمينه را داشته باشد.
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 استفاده بهینه از داده های موجود منابع :هدف اين مطالعه شناسايي تعداد موارد منفي كاذب ،بعد از تجميع اطالعات هر سه
منبع بوده كه روند اجرا و نتايج آن در ادامه آمده است .نتيجه ديگري كه توجه به آن الزم به نظر مي ايد تعداد مواردي است كه
در منبع 1ثبت نشده اند اما در منبع  2و  8به عنوان مورد مرگ مادر ثبت شده اند ( 181مورد در كل  2سال) .اين موارد دو دسته
هستند :اول مواردي كه به اشتباه به عنوان مورد مرگ ثبت شده اند (موارد مثبت كاذب) ،كه وجود اين موارد هم تعدا موارد ثبت
شده مرگ مادر را به طور غير واقعي زياد نشان مي دهد و هم برآوردهاي مبتني بر روش هاي آماري ،مانند آنچه در اين مطالعه
استفاده شده است ،را دچار سوگرايي مي كند (وجود چنين مواردي معموال برآوردها را بزرگ مي كند) .بررسي وجود اين موارد و
علل ثبت آنها به عنوان مورد مرگ مادر در منبع  2و  8مي تواند بعضي از نقاط ضعف روند ثبت موارد در اين دو منبع را نمايان
كند .دسته دوم مواردي هستند كه به صورت درست در اين دو منبع ثبت شده اند .اين گروه بخشي از موارد منفي كاذب منبع 1
را شامل مي شوند كه عمال و با سيستم جاري قابل شناسايي بوده اند .هرچند وجود چنين مواردي الزمه انجام برآوردهاي برخي
آماري ،مانند روش صيد باز صيد اين مطالعه ،مي باشند اما به هر حال نشان دهنده نوعي نقص در سيستم ثبت موارد منبع  1مي
باشند كه بايد مورد توجه قرار گيرند .اين موارد مي تواند گروه "مورد( ")Caseبراي يك مطالعه مورد شاهدي باشند.
 روش شناسی مطالعه :نتايج اصلي اين مطالعه با روش مدل  Log linearمحاسبه شد .هرچند انتخاب مدل مناسب در اين روش،
در منابع مختلف ،تا حدودي بحث برانگيز مي باشد اما با داشتن سه منبع داده ،مي توان محاسبات معتبري براي برآورد جمعيت
پنهان داشت .در اين مطالعه سعي شد كه نتايج روش  log Linearبا روش هاي شناخته شده ديگر مقايسه و ارايه شود تا خواننده
نيز بتواند قضاوت خود را داشته باشد .همچنين در مرحله انتخاب ،مدلي انتخاب شد كه نتايج محافظه كارانه تر (برآوردهاي
بزرگتر ) داشت و نتايج ساير مدل ها نيز ارايه گرديد .دو نكته اي كه در نتايج اين مطالعه مي تواند بسيار تاثير گذار باشد :يك وجود
موارد مثبت كاذب و دوم وجود برهم كنش هاي شناسايي نشده بين منابع مي باشد .در مورد وجود موارد مثبت كاذب و اثر

احتمالي آن بر برآوردها در قسمت قبل اشاره شد .در مورد دوم وجود برهمنكش ناشي از متغيرهايي غير از متغير "منبع
شناسايي" مي تواند استفاده از روش صيد باز صيد در شناسايي موارد پنهان را باچالش روبه رو كند .نتايج برازش مدل ها نيز به
نحوي بود كه وجود چنين متغيرهاي تعاملي بين سه منبع را رد نمي كرد (صفر شدن مقدار  AICمدل اشباع).
در اين مطالعه سعي شد كه تمام جزئيات اجرا بر اساس پروتكل از پيش تعيين شده باشد .با توجه به ماهيت داده ها و مراحل اجرا
و احتمال خطاي انساني ،تمام مراحل عملي شامل :يكسان سازي نوع ورود داده ها ي سه منبع ،انتخاب متغيرهاي مناسب
ش ناسايي ،يافتن موارد تكراري ،تركيب داده ها ،يافتن موارد مشترک دو منبعي و سه منبعي ،محاسبه تعداد موارد در حالت هاي

مختلف و انجام آناليزها ،به صورت مستقل وحداقل دوبار تكرار شد .همچنين تمام مراحل طرح به نحوي اجرا و مستند شدكه اجرا و
بدست آوردن نتايج بدست آمده ،قابليت تكرار كامل داشته باشد.


نتایج اصلی مطالعه :مقداراختالف شاخص گزارش شده كشوري و شاخص برآورد شده در اين مطالعه به صورت زير بود:
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اختالف شاخص رسمي با مقدار برآورد
شده در مطالعه

اختالف شاخص برآورد شده سال  38در اين مطالعه ،از شاخص گزارش شده سازمان جهاني بهداشت براي سال - 81( 2412
 WHO :22)21مقدار  ، 2213مي باشد .توجيه اين اختالفات خارج از حوزه اين مطالعه مي باشد اما در بررسي اين اختالفات مي
توان به اين نكته توجه داشت كه اختالف شاخص گزارش شده نظام مراقبت مرگ مادر در سال  (13231( 38از مقدار شاخصي كه
با در نظر گرفتن (جمع ساده) موارد هر سه منبع بدست مي آيد ( (24221دربرگيرنده مقدار  2122درصد كل اختالف شاخص
گزارش شده از ايران با شاخص  WHOمي باشد .مقدار شاخص برآورد شده در اين مطالعه براي سال  33برابر  29.19بود در
حاليكه برآورد  WHOبراي سال متناظر مقدار  21بود .بيشتر بودن برآورد اين مطالعه از برآورد  WHOدر سال  33را مي توان در
درجه اول به حساسيت(نسبت پوشش) تقريبا كمتر داده هاي ثبت شده سال  33در سه منبع ثبت نسبت به سالهاي بعدي نسبت
داد .ساير توجيهات مي تواند وجود موارد مثبت كاذب در داده هاي ثبت شده باشد .از طرف ديگر بايد توجه داشت حد پايين
شاخص برآورد شده در اين مطالعه براي سال  33تقريبا معادل برآورد  WHOبراي سال متناظر مي باشد .نكته قايل توجه ديگر
اين است كه حدود اطمينان برآورد سازمان جهاني بهداشت براي سال ( 2412از  21تا  ،)81مقادير شاخص گزارش شده از منبع1
( )13231و شاخص محاسبه شده از مجموع سه منبع ( (24221را در بر نمي گيرد اما شاخص برآورد شده در اين مطالعه و حدود
اطمينان آنرا ] )22.81[21.51-25.03را شامل مي شود.

