صحيفة حقائق 8

جمع بيانات عالي الجودة
لم ُتجمع البيانات؟
َ
تُعد البيانات التي يتم جمعها على مستوى الدول من قبل أعضاء االحتاد العاملي للهيموفيليا ( )WFHبالغة الفائدة عند املطالبة
بتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى املصابني باضطرابات نزف الدم .ميكن استخدامها على املستوى الوطني ،كما ميكن
جمعها كذلك على مستوى عاملي من قبل االحتاد العاملي للهيموفيليا ( .)WFHلقد أظهرت البيانات فعالية البدء ببرنامج وطني
وتوفير حتى مقدار ضئيل من تركيزات عوامل التخثر اآلمنة في حتسني النتائج الصحية .وميكن استخدامها كذلك ،لدعم التوفير
املتواصل ملستويات تقدمي الرعاية القائمة حالي ًا (على سبيل املثال ،القيمة الظاهرة للكلفة والتوفير طويل األمد) ،وتركيز الوصول
املُستهدف ،وإرشاد عملية اتخاذ القرارات حول أين ميكن حتديد املناطق محدودة املوارد.
جودة البيانات تعني اعتماديتها .فحني تعرف أنك متتلك
بيانات ُمح ّدثة عالية اجلودة ،سيمكنك استخدامها
بثقة في عملية دعوة مؤثرة ،وبحوث هادفة ،وتخطيط
استراتيجي ذي عالقة ،وإدارة تقدمي الرعاية الصحية.

معايير البيانات ذات الجودة

لضمان أن تكون جودة البيانات التي جتمعها عالية،
وأن بإمكانك استخدامها بثقة ،تأكد من تلبيتها للمعايير
التالية:
■ ■مكتملة وذات عالقة  -تشمل البيانات (وفقط) تلك
األمور املطلوب منها اإلجابة على سؤال ُمحدد.
على سبيل املثال ،كي تكون قادر ًا على الوصول
إلى االستنتاج ،فإن دراسة تأثير العالج الوقائي
تتطلب بيانات حول وقت بداية العالج ،كثافته ،نسبة
اجلرعات املوصوفة التي مت إعطاؤها فع ً
ال ،وظيفة
املفصل ،أو نتائج تقييم جودة احلياة.

تقديم صورة
دقيقة لموستوى
الرعاية الحالي

المطالبة بإجراء
ُ
تحسينات في
تقديم الرعاية

البيانات
ذات الجودة

المبادرات
دعم ُ
السريرية
والتدقيقية

المساهمة في
البحث الذي قد
يؤدي إلى نتائج
ُمحسنة لمجتمعك

تعزيز اتخاذ القرار
ضمن مؤسستك
على نطاق وطني،
وما بعده

■ ■املوثوقية – على قدر ما أمكن ،تعكس البيانات
الوضع احلقيقي؛ فقد تكون النتائج التقريبية مقبولة في بعض احلاالت ،ولكن دون تخمني .ميكن فقط قياس تأثير إعدادات
ومعاجلات مختلفة عبر الوقت إذا مت استخدام بيانات دقيقة .مث ً
ال ،إذا لم يأخذ سجل املرضى بعني االعتبار الوفاة أو
الهجرة ،فقد يؤدي هذا إلى املبالغة في تقدير عدد املرضى احلقيقي بني السكان ،واالستنتاج غير الصحيح حول كمية
عامل التخثر املستخدمة لكل مريض.
■ ■ارتباطها بجدول زمني وقابلية فهمها – يجب جمع البيانات بسرعة (االستبيانات ملرة واحدة) أو تكرار (جمع البيانات
املتواصل ،مثل السجالت) لتالئم االستخدام املقصود؛ وباستخدام مصطلحات فنية قياسية .ومن املهم أيض ًا ،يجب أن يتم
تقدميها بلغة واضحة للمستخدمني املعنيني بها.

صحيفة حقائق 8
كيفية جمع بيانات ذات جودة
ميكن جمع البيانات على مستوى املجتمع (عدد املرضى ،كلفة كل وحدة من عامل التخثر ،الكمية الكلية للعامل املستخدم ،عدد
املرضى الذين يتناولون العالج الوقائي ،تنظيم جهاز الرعاية الصحية) أو جمعها على مستوى األفراد (عدد مرات النزيف ،شدة
األلم ،عدد أيام التغ ّيب عن املدرسة أو العمل) .وينبغي جمع املعلومات املأخوذة على مستوى األفراد لعدد من األفراد ،ومن ثم
يؤخذ معدلها – إلظهار التوجه احلقيقي أكثر من مجرد الدليل السردي.
وكخطوة أولى ،حدد بوضوح السؤال املطلوب اإلجابة عنه ،وتأكد من أن البيانات املجموعة مناسبة لذلك الغرض .وحيثما
أمكن ،استخدم أدوات معتمدة جلمع البيانات .واألدوات املُعتمدة هي وسائل جمع البيانات التي مت تقييمها و ُوجد أنها موثوقة.
حاول أن تقوم بقياس خصائص أو أحداث بسيطة قابلة للقياس الكمي ،موضوعية ،أكثر من قياس اخلصائص املعقدة أو غير
املوضوعية (مث ً
ال ،عدد أيام الغياب عن املدرسة ،وليس مستوى التعليم) .ينبغي أن تكون وسائل القياس قابلة إلعادة االستخدام،
وذلك إلعطاء نتائج ُمشابهة في حال استخدامها مرة أخرى في وقت ما ،أو من قبل شخص آخر ،لقياس الظاهرة نفسها.
استشر الزمالء ،أو الدراسات املنشورة ،أو االحتاد العاملي للهيموفيليا ( )WFHللحصول على املشورة حول استراتيجيات
وأدوات جمع البيانات.

أمور أساسية لنجاح جمع بيانات ذات جودة
■ ■احلصول على تأييد ودعم من القيادات العليا واملساهمني (وزارات الصحة ،مراكز العالج ،األطباء ،واملرضى) ،بصيغة
الرؤية واملهمة املشتركة ،السياسات على مستوى املؤسسة ،ومصادر التنفيذ.
■ ■توفير التدريب والدعم الكافي جلامعي البيانات.
■ ■وضع إجراءات جيدة للتحقق ،وتوزيع تقارير البيانات املجموعة كي تخدم الغرض احلقيقة منها.
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