وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش  1و  3صفحه ای نتايج 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 :بررسي و تحليل وضعيت كودكان دچار ناتواني ذهني و جسمي  0تا  8ساله در ايران
مجري طرح :دكتر قباد مرادي -دكتر بختيار پيروزي
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).
مديران و سياستگذاران سالمت در:
-

ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
اداره سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
سازمان بهزيستي
سازمان هاي بيمه گر مانند سازمان بيمه سالمت ايران ،تامين اجتماعيف نيروهاي مسلح ،بهزيستي و كميته امداد

مديران بيمارستان و دانشگاه
-

معاونت بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي
معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي
بيمارستان ها ،كلينيك ها و مطب هاي ارائه دهنده خدمات توانبخشي

ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
-

پزشكان
فيزيوتراپيست
كاردرمانگر
گفتار درمانگر
شنوايي سنج
بينايي سنج
دندانپزشكان
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-

پرستاران
ماما ها
كاركنان و ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي اوليه

بيماران و مردم
صنعت
ساير سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....
-

شهرداري هاي
اداره آموزش و پرورش
مسكن و شهرسازي

ج  :برنامه شما برای کاربست نتايج 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 داد ن 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 (حداکثر در يك صفحه نوشته شود):
معلوليت پديدهاي جهاني است كه در تمامي زمانها و مكانها مطرح بوده است و همواره بخشي از جمعيت هر كشوري ،به داليل
مختلف دچار آسيبهاي جسمي ،ذهني و رواني ميشوند .در اين ميان كودكان داراي معلوليت ،بعنوان يكي از اقشار آسيبپذير
جامعه ،نيازمند توجهي ويژه و ارائه مراقبتهاي خاصي هستند .در اين راستا شناسايي چالش ها و نيازها اين كودكان و ارائه
راهكارها گامي اساسي به منظور طراحي مداخالت هدفمند براي بهبود وضعيت زندگي كودكان داراي معلوليت محسوب مي شود.
بر همين اساس با رويكردي جامع و طي يك مطالعه تركيبي در قالب سه فاز به بررسي و تحليل وضعيت كودكان داراي معلوليت
ذهني و جسمي  0تا  8ساله در ايران پرداخته شد و بر اساس آن ،راهكارهايي براي بهبود وضعيت زندگي و نحوه مراقبت از اين
كودكان پيشنهاد و اولويت بندي گرديد .سياستگذاران ،مديران و متوليان ارائه خدمات به كودكان داراي معلوليت بايد در
سياستگذاري ها و طراحي مداخالت توجه ويژه اي به گزاره ها و راهكارهاي زير داشته باشند" :ايجاد دسترسي به بيمه پايه و
تكميلي براي كودكان داراي معلوليت"" ،ارائه خدمات سالمت به كودكان داراي معلوليت به صورت مداوم ،جامع  ،قابل دسترس،
پايدار و بهنگام" " ،پرداخت كمك هزينه بابت حق پرستاري به والدين ،سرپرست يا استخدام پرستار يا مراقب براي كودک"،
"پيش بيني و تامين اعتبار مزايا و فوق العاده ويژه براي كاركنان ارائهدهنده خدمات سالمتي ،آموزشي و تحصيلي به كودكان
داراي معلوليت" " ،تسهيل دسترسي مالي به مراقبت هاي دهان و دندان براي كودكان داراي معلوليت"" ،ارتقاء دسترسي به
وسايل ارتباطجمعي و فنّاورياي نوين بهمنظور برطرف كردن نيازهاي كودكان داراي معلوليت و خانوادهها"" ،رايگان نمودن
استفاده از حمل و نقل عمومي براي كودكان داراي معلوليت"" ،مناسب سازي ،طراحي و احد اث ساختمان ها ،اماكن عمومي،
فضاي شهري ،معابر ،اماكن ورزشي و تفريحي متناسب با شرايط آنان"" ،آموزش مهارت هاي زندگي ،اجتماعي و ارتباطات" و
"ايجاد سامانه اي جهت ثبت نام كودكان با نيازهاي ويژه در ايران و ثبت اطالعات مربوط به مشخصات عمومي ،پزشكي،
توانبخشي ،آموزشي و حرفه اي".
ه) خالصه اجرايي مطالعه (حداکثر در  3صفحه) نوشته شود.
بررسي و تحليل وضعيت كودكان داراي معلوليت ذهني و جسمي  0تا  8ساله در ايران به منظور شناسايي چالش ها و نيازهاي
اين كودكان و ارائه راهكارها براي بهبود وضعيت زندگي و نحوه مراقبت از آنان انجام شده است .در اين راستا از پژوهشي تركيبي
و در قالب سه فاز ،بهره گرفته شده است:


فاز اول :اين فاز شامل يك مطالعه مرور سيتماتيك سريع بر اساس دستورالعمل  PRISMAبود .هدف از آن بررسي
و بدست آوردن دانش موجود د ر ايران و دنيا در زمينه نيازهاي اين كودكان ،مداخالت پيشنهادي ،و ابزارهاي سنجش با
اعتبار براي تشخيص نيازهاي آنان بود .اين مرحله خود داراي دو بخش بود .بخش اول به مرور و بررسي پايگاه هاي
اطالعاتي و مقاالت داخلي و خارجي پرداخته است .در اين بخش پايگاه هاي PubMed؛  Scopusو web of
 sciencesبه عنوان پايگاه هاي اصلي خارجي و پايگاه هاي  SID؛  Magiran؛  Iran medexمورد جستجو قرار
گرفتند .بخش دوم به مرور و بررسي پروتكل هاي ملي و بين المللي و سايت هاي بين المللي مانند سازمان جهاني
بهداشت پرداخته است .بر اساس يافته هاي اين فاز يك پرسشنامه طراحي شد .اين پرسشنامه شامل اين ابعاد بود:
مشخصات دموگرافيك ،زمينه اي و اقتصادي اجتماعي كودک داراي معلوليت و خانوار آنان؛ وضعيت نياز به خدمات
سالمت ،مراجعه و بهره مندي از خدمات سالمت؛ وضعيت نيازهاي آموزشي و مراقبتي خانوار؛ وضعيت مالي خانوار و
دريافت حمايت هاي مالي؛ وضعيت تناسب فضاهاي شهري مسكن با نيازهاي كودكان داراي معلوليت؛ وضعيت
دسترسي ،كميت و كيفيت ارائه دهندگان خدمات سالمت از ديدگاه والدين و مراقبين كودكان داراي معلوليت؛ وضعيت
رضايت از حمايت ها و خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزيستي؛ وضعيت نياز و دسترسي به خدمات و تجهيزات
توانبخشي؛ وضعيت فيزيكي و آموزشي مهدكودک ها و مدارس متناسب با نياز كودكان داراي معلوليت.
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فاز دوم :اين فاز شامل بررسي جامعه آماري كودكان با نيازهاي ويژه و خانواده آنان در ايران بصورت يك مطالعه
مقطعي بود .در اين فاز  2000كودک  8-0ساله از  5استان كشور بصورت چند مرحله اي انتخاب و نيازهاي آنان با
استفاده از پرسشنامه اي كه در فاز اول مطالعه طراحي و از طريق مصاحبه با والدين يا مراقبين آنها تكميل شد
استخراج گرديد:

 )1بيشتر از  %64درصد از خانواده هاي داراي كودک دچار ناتواني ذهني و جسمي از نظر وضعيت معيشتي در حد متوسط
و پايينتر از آن قرار دارند .بيش از  %85از افراد فاقد بيمه تكميلي بوده اند .حدود  %5.5افراد هيچ بيمه سالمتي
نداشتند .تنها  %85از پدران شاغل بوده اند و حدود  %13پدران بيكار بوده اند .كمتر از  %7مادران اين خانواده ها داراي
شغل و درآمد هستند.
 )2تقريبا  %27و  %23افراد مورد مطالعه به ترتيب دچار اختالالت ذهني و حركتي به عنوان اختالالت شايع هستند%28 .
از افراد به طور همزمان از چند اختالل رنج مي برند .در نزديك به  %53از افراد مورد مطالعه در همه انواع معلوليت،
شدت معلوليت در دسته بندي شديد گزارش شده است.
 )3بين احساس نياز به خدمت ،مراجعه براي دريافت خدمت ،و دريافت خدمت در افراد مورد مطالعه شكاف زيادي وجود
دارد .بسياري از مراجعين براي دريافت خدمت ،خدمت را دريافت نكرده اند .در بين مراجعين دريافت كننده خدمات،
دندانپزشكي ( ،)61.00%فيزيوتراپي ( ، )82.38%جراحي سرپايي ( )86.40%و خدمات بستري ( )87.89%به ترتيب
كمترين دريافت خدمات را داشتهاند.
 )4مددكاري اجتماعي ( ،)92.31%جراحي سرپايي( )68.27%و ويزيت سرپايي پزشك عمومي( )67.62%در مراكز دولتي
بيشترين مراجعه كننده را دارند .كاردرماني ( ،)72.26خدمات پاراكلينيك ( )72.15%و دارو ( )68.89%سه خدمت برتر
براي مراجعه افراد مورد مطالعه در مراكز شبه دولتي ميباشند.
 )5قابل پرداخت نبودن هزينه و عدم پوشش مناسب هزينه ها توسط بيمه به ترتيب از داليل عمده عدم مراجعه خدمات
سرپايي مورد نياز كودک طي يك ماه گذشته بوده است .عدم توانايي در پرداخت هزينه ها و پوشش ناقص بيمه در
خدمات دندانپزشكي ،كيفيت پايين خدمات پزشكان عمومي ،به تعويق انداختن خدمات فيزيوتراپي توسط خود فرد،
عدم تخصص مناسب در جراحي هاي سرپايي و گفتاردرماني از نظر افراد ،تاخير در نوبت دهي خدمات مربوط به
جراحي و دوربودن راه يا فاصله مكاني طوالني در كار درماني عمده ترين داليل عدم مراجعه جهت دريافت برخي از
خدمات سرپايي بوده است .بيشترين عدم دريافت خدمات به دليل تاخير در نوبت دهي ،در جراحي سرپايي و خدمات
دندانپزشكي ديده مي شود.
 )6بر اساس نتايج اين مطالعه ،در يكسال اخير عدم توانايي مالي ( ،)%95.08پوشش ناكامل بيمه ( )89.09%از عمده داليل
عدم مراجعه جهت دريافت خدمت بستري بوده است .كيفيت پايين خدمات ( )8.19%نيز كمترين علت غير اصلي به
شمار مي رود .به همين ترتيب عدم توانايي مالي ( ،)92.15%پوشش ناكامل بيمه ( )83.01%از عمده داليل عدم
دريافت خدمت بستري بوده است.
 75.77% )7از والدين هيچگونه مشاوره ژنتيك با هدف پيشگيري از تولد كودک معلول نداشته اند %66.05 .از والدين در
مورد نوع معلوليت كودک خود تاكنون هيچگونه خدمات آموزشي دريافت نكرده اند .اين درحاليست كه كيفيت بيش از
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 43%از خدمات آموزشي ارائه داده شده متوسط يا كمتر بوده است .بيش از نيمي از خدمات آموزشي ارائه داده شده
يعني حدود  %59نيز فاقد كميت و تكرار الزم بوده است.
 80% )8از والدين كودكان مورد مطالعه در وضعيت روحي و عاطفي مطلوبي نبوده اند %82 .از افراد طي  12ماه گذشته
هيچگونه خدمات مراقبت هاي سالمت روان و مشاوره هاي رفتاري دريافت نكرده اند .تقريبا  %93افراد ،از هيچكدام از
برنامه هاي حمايتي روحي رواني مربوط والدين كودكان داراي معلوليت بهره مند نشده اند .از نظر  %83از والدين
جامعه اهميتي به كودک معلول نمي دهد.
 )9بيش از  %87از خانواده ها تحت فشار مالي براي مراقبت از كودک داراي معلوليت هستند و بيش از  %83از افراد
هيچگونه كمك هزينه اي جهت مراقبت هاي سالمت از كودک معلول خود از جانب دولت دريافت نكرده اند .بيش از
 95%از افرادي كه كمك مالي دريافت نموده اند نيز ميزان اين كمك ها را نامطلوب گزارش نموده اند .بيش از %70
ازاعضاي خانواده كودكان معلول بدليل وجود كودک داراي معلوليت در خانواده از استفاده از خدمات بهداشتي درماني
صرف نظر مي كنند.
 )10خانواده هاي مورد مطالعه ،كمتر از  %13از فضاي شهري را متناسب با شرايط كودک داراي معلوليت خود دانسته اند.
اين رقم براي حمل و نقل شهري كمتر از  %18و براي تطابق محل زندگي كمتر از  %24است .تنها  %5از افراد برنامه
هاي ورزشي را متناسب با شرايط زندگي كودک خود عنوان كرده اند و دسترسي به اين برنامه ها نيز كمتر از  %24مي
باشد .ايمني مناسب در محيط شهري ،محل زندگي و پارک ها براي اين كودكان به ترتيب  %27 ،%2و  %79عنوان شده
است.
 )11تقريبا  %45از افراد ،متخصص مرتبط با نيازهاي كودک خود را سراغ ندارند و تقريبا  %15از افراد ،كافي نبودن تعداد
افراد ارائه دهنده خدمت و عدم تجربه الزم آن ها را اعالم نموده اند.
 )12بيش از  %85از والدين هيچ گونه آموزشي در رابطه با نوع معلوليت كودكان و نحوه مراقبت از آن ها از طرف سازمان
بهزيستي دريافت نكرده اند .كمتر از  %30از افراد در ارزيابي كمي و كيفي سازمان بهزيستي ،نظر مساعد داشته اند.
 52%از افراد حمايت مالي براي نگهداري از كودک داراي معلوليت از جانب سازمان بهزيستي دريافت نموده اند كه
بيشتر از  %95از آن ها اين حمايتها را ضعيف يا متوسط ابراز داشته اند.
 )13نياز به عينك ( ،)18%صندلي چرخدار ( )14%و سمعك ( )11%به ترتيب بيشترين ملزومات و تجهيزات مورد نياز براي
اين كودكان بوده است .دليل نداشتن امكانات مورد نياز در تمام وسايل عدم توان مالي ذكر شده است .نياز به سمعك و
عدم داشتن آن با  %17.09بيشترين درصد را بين ملزومات مورد نياز خود اختصاص داده است  .به طور كلي تنها %32
از كودكان تجهيزات توانبخشي متناسب با نوع معلوليت خود را در دسترس دارند.
 54% )14از كودكان در شرايط آموزشي متناسب با نيازهاي خود به سر ميبرند و تنها  %52از كاركنان مدارس آموزش هاي
كافي در مورد شرايط كودک معلول را دارند .كمتر از نصف والدين وضعيت سرويس هاي بهداشتي و كالس هاي مدرسه
و تجهيزات آن را متناسب با امكانات كودک خود ميدانند %56 .از كودكان از سرويس هاي ويژه حمل و نقل استفاده
مي كنند .كه نبود توان مالي ( )47.45%عمده ترين دليل عدم استفاده از سرويس حمل و نقل ذكر شده است .از عمده
مشكالت كودكان معلول طبق اظهار نظر والدين درک مطالب آموزشي ،طي  12ماه اخير بوده است.
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وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :



فاز سوم :در اين فاز بر اساس نتايج بدست آمده از فازهاي اول و دوم ،ابتدا ليست نيازها و چالشهاي و راهكارهاي
بهبود وضعيت زندگي و نحوه مراقبت از كودكان  0تا  8ساله داراي معلوليت در ايران تهيه شد سپس اين ليست جهت
تائيد ،تكميل و اولويت بندي (با استفاده از روش كيو) در اختيار افراد صاحب نظر در زمينه توانبخشي و افراد داراي
معلوليت قرار گرفت .بر اساس يافته هاي اين فاز از مطاله ،متوليان ارائه خدمات به كودكان داراي معلوليت بايد در
سياستگذاري ها و طراحي مداخالت در راستاي بهبود مراقبت از كودكان  0تا  8ساله داراي معلوليت توجه ويژه اي به
گزاره ها و راهكارهاي زير داشته باشند " :ايجاد دسترسي به بيمه پايه و تكميلي براي كودكان داراي معلوليت"" ،ارائه
خدمات سالمت به كودكان داراي معلوليت به صورت مداوم ،جامع  ،قابل دسترس ،پايدار و بهنگام"" ،پرداخت كمك
هزينه بابت حق پرستاري به والدين ،سرپرست يا استخدام پرستار يا مراقب براي كودک"" ،پيش بيني و تامين اعتبار
مزايا و فوق العاده ويژه براي كاركنان ارائهدهنده خدمات سالمتي ،آموزشي و تحصيلي به كودكان داراي معلوليت"،
" تسهيل دسترسي مالي به مراقبت هاي دهان و دندان براي كودكان داراي معلوليت"" ،ارتقاء دسترسي به وسايل
ارتباطجمعي و فنّاورياي نوين بهمنظور برطرف كردن نيازهاي كودكان داراي معلوليت و خانوادهها"" ،رايگان نمودن
استفاده از حمل و نقل عمومي براي كودكان داراي معلوليت"" ،مناسب سازي ،طراحي و احد اث ساختمان ها ،اماكن
عمومي ،فضاي شهري ،معابر ،اماكن ورزشي و تفريحي متناسب با شرايط آنان"" ،آموزش مهارت هاي زندگي ،اجتماعي
و ارتباطات" و "ايجاد سامانه اي جهت ثبت نام كودكان با نيازهاي ويژه در ايران و ثبت اطالعات مربوط به مشخصات
عمومي ،پزشكي ،توانبخشي ،آموزشي و حرفه اي".
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