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 :گزارش تحليل داده هاي مربوط به عوامل رفتاري و عوامل خطر ( Risk factors and
 )behaviorsدر ديده باني عدالت در سالمت در جمهوري اسالمي ايران
مجري طرح :دکتر فرشاد فرزادفر

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)
يافته هاي اين مطالعه مي تواند به عنوان ابزاري در راستاي تصميم سازي در سطح كالن سياست گذاري سالمت مورد استفاده
قرار گيرد .الزمه اين امر توجه كردن به نحوه توزيع عوامل خطر براي سالمت بر اساس متغير هاي تفكيك كننده اي همچون
استان ،جنسيت ،منطقه زندگي ،ثروت و تحصيالت است.

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
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 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي پروپوزال 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

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
انتقال سريع اجتماعي و اقتصادي همراه با تغييرات فرهنگي ،كاهش بيماري هاي واگير ،افزايش طول عمر ،تغييرات در عادات
تغذيه اي و فعاليت بدني و افزايش در بيماري هايي مانند پرفشاري خون ،ديابت و عوامل خطر آنها در ايران ،امري در حال وقوع
و غير قابل انكار است .از سوي ديگر ،افزايش بار بيماري هاي متابوليك و همچنين تاثير عوامل خطر رفتاري در ايران نيز مشابه
با ساير كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته موضوعي قابل اعتنا است .لذا ارزيابي كمي اين عوامل خطر به لحاظ اثر آن بر
افزايش بار بيماري هاي قلبي عروقي و ديگر بيماري هاي مرتبط مي بايست مد نظر سياست گذاران قرار گيرد .هدف از مطالعه
حاضر ،تخمين دقيق اين عوامل خطر در استان هاي مختلف و بررسي نابرابري آنها از لحاظ مشخصات جمعيت شناختي ،عوامل
محيطي و وضعيت اقتصادي-اجتماعي بوده است.
در اين مطالعه از داده هاي ثانويه برگرفته از مطالعات بررسي بيماري هاي غير واگير (جهت استخراج عوامل خطر متابوليك،
رفتاري و سيگار) ،اطالعات ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا براي آالينده ( )PM01به عنوان يكي از عوامل خطر محيطي،
اطالعات داده هاي هزينه درآمد (براي بررسي درصد دسترسي به آب لوله كشي و شبكه فاضالب شهري) ،و داده هاي مطالعه
شاخص هاي چندگانه جمعيت و سالمت (براي متغير دسترسي به توالت بهداشتي) استفاده شد .با استفاده از اين اطالعات
تجميع شده آناليز نابرابري بر حسب نوع متغير انجام شده و الگوي نابرابري هر عامل خطر جهت شناسايي عوامل تعيين كننده
اين نابرابري ها مورد ارزيابي قرار گرفت .نابرابري در ميزان چاقي بر حسب توزيع تحصيالت ،در ميزان مصرف سيگار به تفكيك
جنسيت ،در ميزان شيوع ديابت به تفكيك استان ها ،در ميزان دسترسي به فاضالب بهداشتي بر حسب منطقه زندگي شهري و
روستايي ،و در ميزان دسترسي به آب لوله كشي بر حسب توزيع ثروت از جمله نتايج به دست آمده هستند.
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