وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش نتايج تحقيق طرحهاي 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 :توليد و ارزيابي پروتکل آمادگي نظام سالمت در باليا و فوريتها در منطقه مديترانه شرقي
مجري طرح :علي اردالن -امين صابري نيا -سيف العبري -ادريس صالح العبيداني -عثمان المحال -سوميا عکود-
وليد عطمان ابو جالال -عدنان محمد علي -احمد حسن -بهناز رستگارفر -محمد جواد مراديان -مريم کندي -آرزو
ياري
مشاور طرح :هدي قدسيه

ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ ( از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت (مانند ستاد وزارت بهداشت) :مديران و مسوولين معاونت بهداشت در ايران و
متناظر آنها در كشورهاي منطقه مديترانه شرقي مي توانند با استفاده از نتايج اين ابزار و در دست داشتن معياري براي اندازه
گيري آمادگي ،سياستگذاري و برنامه ريزي مناسبي براي مداخله در جهت ارتقاي برنامه هاي آمادگي نظام سالمت در باليا و
فوريتها انجام دهند و با استفاده از همين ابزار نتيجه برنامه ها را ارزيابي و پايش نمايند.

ج :برنامه شما براي 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.

تهران -صندوق پستي  77711-1177تلفن  00447788-3 ، 00417788 :فكس 00417341 :

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
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 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 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
 تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش

د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي( :فرم يک و سه صفحه اي مطابق راهنماي نگارش  1 -3-52سايت موسسه)
كاربرد نتايج بصورت پيام هاي اصلي براي سياستگذاران و تصميم گيرندگان  ،ارائه كنندگان خدمات سالمتي  ،مردم و بيماران
ابزار تهيه شده در اين طرح كه از اين پس  EMRO-01ناميده مي شود ،با رويكرد تمام مخاطراتي ،چند بخشي و تمام حوزه
هاي سالمت و با نگاه جامعه محور تهيه شده و يك اب زار پايش ساالنه ملي است كه بصورت خود ارزيابي استفاده مي شود .براي
توليد آن عالوه بر مرور متون ،از روشهاي كيفي و كمي در مراحل مختلف كار استفاده شده است .ابزار شامل  87سنجه در 01
حوزه (به شرح زير) است كه به هر سنجه نمره  0 ،1يا  2اختصاص مي يابد.
-0

سياست ملي براي آمادگي و پاسخ نظام سالمت به باليا

-2

طرح هاي ملي براي آمادگي و پاسخ نظام سالمت به باليا

-3

برنامه هاي ملي آمادگي براي نظام سالمت در باليا

-4

بودجه ملي براي آمادگي و پاسخ نظام سالمت به باليا

-5

قوانين راهبردي براي مشاركت كنندگان در آمادگي و پاسخ نظام سالمت به باليا

-6

آمادگي تسهيالت سالمتي

-7

ارزيابي خطر تمام مخاطراتي نظام سالمت

-8

منابع انساني و توسعه ظرفيت

-9

مديريت اطالعات ،هشدار اوليه و نظام مراقبت

حمايت ،توسعه آگاهي و مشاركت جامعه
-01
الزم است اين ابزار بصورت ساالنه در كشورهاي منطقه تكميل و مبناي سياستگذاري و مديريت خطر باليا در سطح ملي قرار
گيرد .با استفاده از نتايج اين ابزار و در دست داشتن معياري براي اندازه گيري آمادگي مي توان سياستها و برنامه هايي براي
مداخله در جهت ارتقاي آمادگي نظام سالمت در باليا و فوريتها تهيه نمود و نتيجه اين برنامه ها را با استفاده از همين ابزار
ساالنه پايش و ارزيابي كرد .انتظار است صحت و كارايي نتايج اين ابزار بر اساس اطالعات موجود از بالياي گذشته يا باليايي كه
در آينده اتفاق مي افتند ،مورد بررسي قرار گيرد.
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