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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

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 ارائه ذينفعان ( 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.

  

  الف: مشخصات طرح:

  طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ارتقاي مديريت خطر باليا در مراكز بهداشتي درماني كرمان عنوان كامل طرح:

  دكتر علي اردالن :مجري طرح

  

  ؟ مخاطبان طرح شما چه كساني هستند :ب

   گيرندگان سياستگزاران و تصميم •

  محققين و مدرسين دانشگاهي  •

  

  )به همراه كليد واژگان كلمه 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر  :ج

تغييرات مثبت در حيطه هاي تعريف شده براي ارزيابي آمادگي عملكردي بعد از انجام مداخله نسبت به قبـل از  نتايج اين مطالعه 

درمـاني زرنـد بعـد از     -كند در كل سطح آمادگي عملكردي مراكز بهداشتيها بيان ميآمادگي را در تك تك اين حيطهآن بهبود 

برابر نسبت به سطح آمادگي قبل از انجام مداخله افزايش داشته است. شهرستان زرند كرمان يكـي از منـاطق    28مداخله بيش از 

ع هر حادثه، مراكز بهداشتي درمـان بايـد از آمـادگي كامـل بـراي عمليـات پاسـخ        پرخطر كشور در برابر باليا است. در صورت وقو

برخوردار بوده و بتوانند فانكشن هاي خود را حفظ كنند. مطالعه حاضر مدلي را ارائه داد كه با اسـتفاده از آن مـي تـوان، شـاخص     

  ناي بهره مندي از ظرفيت هاي مراكز بهداشتي و هاي آمادگي عملكردي مراكز بهداشتي درماني را ارتقا داد. مداخله حاضر بر مب
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توانمندسازي در سطح مراكز قرار داشت. هر چند كه شكي نيست كه اين ظرفيت سازي بايد ابتدا در سطوح باالتر مديريتي يعنـي  

  الزم . ضمنا وزارت بهداشت و معاونت بهداشت دانشگاه ها (و البته با عنايت به ظرفيت هماهنگي هاي بين بخشي) انجام گيرد

است همزمان با اين امر ظرفيت سازي محيطي در سطح مراكز نيز انجام گيرد. عليرغم مطلب باال، برخي مداخالت در سطح مراكز 

قابل انجام نيستند، نمونه اين موارد، پوشش بيمه حوادث و باليا. بديهي اسـت راهكـار پـرداختن بـه ايـن مسـايل بايـد در سـطح         

با عنايت به مـوارد بـاال، وارد زيـر جهـت اسـتفاده مـديران و       و دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام پذيرد.  راهبردي وزارت بهداشت

استفاده از مدل پيشنهادي اين پروژه براي ارتقاي آمادگي عملكردي مراكز بهداشتي درمـاني  ) 1 سياستگذاران پيشنهاد مي شوند:

اندازه گيري وضعيت آمادگي عملكردي مراكز بهداشـتي درمـاني   ) 2نه تكرار شود. نظام شبكه در برابر باليا. اجراي برنامه بايد ساال

نظام شبكه در برابر باليا بطور ساالنه بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. اين انـدازه گيـري، وضـعيت    

 Whole healthتاكيـد بـر رويكـرد    ) 3. نظام سالمت نشـان مـي دهـد    1404پيشرفت برنامه را در راستاي اهداف چشم انداز 

approach تاكيـد بـر پوشـش بيمـه مراكـز      ) 4. در ارتقاي برنامه هاي آمادگي باليا بويژه بيماري هاي غيرواگير و سالمت روان

  .  بهداشتي درماني نظام شبكه در برابر باليا

  

 باليا، آمادگي، واحد بهداشتي، نظام سالمت، كرمان كليد واژگان:

 

  ؟ شما براي كاربست نتايج چيستبرنامه 

ارايه نتايج در كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه (در اين كميته كليه افراد كليدي و ذينعان حوزه  •

  بهداشت حضور دارند)

  

  

  

  


