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مقاله اي با عنوان «بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های ناشی از حوادث
در استان همدان طی سال های  1388تا  »1393در دوره  ، 14شماره
 2و صفحه  16-8به چاپ رسيده است [ .]1مطالعه به صورت توصیفی-
تحلیلی از نوع مقطعی انجام شده است .روش شناسی (،)Methodology
قلب پژوهش است و توجه ويـژه به طراحي آن تضمين كننده درستي
داده هاي جمع آوري شـده و الگوي تحليل آن ها است [ .]2از آنجايي
كه رسالت مجـالت علمـي پژوهشي عالوه بر نشر نتايج پـژوهش هـا،
ارائـه الگوهـاي صـحيح روش شناسي جهت استفاده ساير محققان نيز
مي باشد [ .]3خواندن نقدهاي منتشر شده سبب افـزايش درک و فهم و
ارتقاء توانايي مخاطبان مي شود [ .]4در این مطالعه پرونده های پزشکی
تمامی مصدومین مراجعه کننده (در یک دوره  6ساله) به اورژانس های
بیمارستان های دولتی و خصوصی استان همدان مورد بررسی قرار گرفته
1

تاریخ پذیرش مقاله1395/06/11 :

و داده ها با روش های صحیح آماری توسط گروه اپیدمیولوژی تجزیه
–تحلیل گردید ،که از نقاط قوت این مقاله می باشد ،لذا در این مقاله
ارزشمند چند نکته قابل بحث می باشد:
 .1از آنجایی که مطالعه فقط در جمعیت خاصی (مراجعه کنندگان به
اورژانس) انجام شده آیا بهتر نبود در عنوان مطالعه به جای استان همدان
که اشاره به کل جمیعت دارد «مراجعه کنندگان به اورژانس» قید می
شد؟ در مطالعات توصیفی -مقطعی ذکر مکان و زمان دقیق مطالعه
الزامی می باشد.
 .2هدف از مطالعه ،تعیین آسیب های ناشی از حوادث بوده است اما در
روش کار بیان شده است ،داده ها از نرم افزار ثبت کشوری جمع آوری
شدند ،این داده ها مربوط به لحظه ورود بیماران به اورژانس مثال از 115
بوده است و اطالعات سایر روزهای بستری و پیگیری بیماران پس از
ترخیص در دسترس نیست .بنابراین بسیاری از آسیب ها و پیامدهای
ناشی از حوادث مانند آسیب های نخاعی یا مغزی و بعضی معلولیت
ها ممکن است در روزهای آتی اتفاق بیفتد .لذا به نظر می رسد ،این
روش جمع آوری داده ها نمی تواند بیانگر آمار صحیح پیامدهای ناشی
از حوادث باشد و فقط برای بررسی علل وقوع و مکان حادثه مناسب
می باشد.
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نقد مقاله
برخورد شده است؟
مقاله حاضر بر موضوعی بسیار مفید و ارزشمندی تمرکز کرده است از
 نگارش مقاله توسط.این رو جاي تقدیر از نویسندگان مقاله وجود دارد
نگارندگان طبق اصول علمي مقاله نويسي و دقت بيشتر داوران در هنگام
 باعث بهبود کیفیت مقاالت و افزایش اطمینان به نتایج،بررسي مقاالت
.مطالعه می شود
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چگونه و در چه دوره زمانی پیامد ها بررسی شده است؟
 توضیح مناسب، در خصوص روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها.4
 در حالی که تعیین روایی و پایایی ابزار امری اجتناب.ارائه نشده است
.]5[ ناپذیر بوده و مقدار آن باید در حد قابل قبول باشد
محققین بیان ننموده که آیا، با توجه به گذشته نگر بودن مطالعه.5
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پاسخ به نقد مقاله:
سردبیر محترم مجله علمی پژوهان
احترام ًا در پاسخ به نقد مقاله :بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های ناشی از
حوادث در استان همدان طی سال های  1388تا  ،]1[ 1393ضمن تشکر
از نویسندگان محترم به دلیل مطالعه و بررسی جنبه های مختلف مقاله
ارسالی اینجانب و همکاران ،توضیحات زیر ارائه می گردد:
در خصوص نقدی که بر عنوان مقاله وارد شده است :عنوان مقاله همواره
به عنوان پرچم یک مطالعه در نظر گرفته می شود و بیش از سایر قسمت
های مطالعه توسط مخاطبین در نگاه اول جلب توجه می کند ،لذا یک
عنوان ایده آل باید آگاه سازنده ( ،)informativeساده ،قابل فهم،
اختصاصی ،جذاب ،کوتاه و حاوی کلمات کلیدی مربوط به مطالعه باشد.
محققین با نظر گرفتن یک  trade offبین گزینه های فوق عنوان مقاله
را این گونه انتخاب کردند .در ضمن در قسمت محدودیت های مطالعه
نیز ذکر شده اطالعات این مطالعه بجز مصدومیت های خیلی جزئی و یا
مصدومیت هایی که منجر به فوت مصدوم در محل سانحه می شود بقیه
مصدومیت ها را شامل شده است.
ضمن تشکر از نکته ارزشمندی که در خصوص نامشخص بودن پیامد
تمام سوانح اشاره شده است ،در اینجا ذکر چند نکته الزامی است ابتدا این
که این نرم افزار در تمامی بیمارستان های سطح کشور موجود و مقاالت
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زیادی در این خصوص استخراج شده است ،لذا under reporting

ذکر شده توسط شما به یک نسبت در تمامی مقاالت موجود است پس
همچنان مقایسه بین مطالعات مشابه ارزش خود را دارد .نکته دوم اگر شما
توجه داشته باشید در نظام مراقبت بیماری ها در خصوص بیماری هایی
که نظام مراقبت غیر فعال حاکم است آیا باید داده های جمع آوری شده
نادیده گرفته شوند و بیان شود چون اطالعات صد در صدی گردآوری
نشده ارزش بررسی ندارند؟ همین داده های موجود در خصوص پیامد
سوانح نیز بسیار با ارزش هستند و گنجانده شدن آن به عنوان یک گزینه
توسط متولیان امر در نرم افزار مربوطه حاکی از اهمیت آن است و دانستن
کلیاتی در خصوص یک موضوع با در نظر گرفتن یک فاصله اطمینان بهتر
از نداشتن هیچ پیش زمینه ای در خصوص
آن موضوع است.
با توجه به اینکه ابزار موجود توسط متولیان کشوری برنامه طراحی شده
است و در سطح کشوری استفاده می شود قطعا روایی و پایایی آن مد نظر
بوده است ولی چون این اعداد در جایی منتشر نشده است ،باز نویسندگان
برای دادن اطمینان خاطر به نویسندگان در خصوص اعتبار ابزار ،به ذکر
کلیاتی بسنده نموده اند.
در خصوص نحوه برخورد با داده های ناقص نیز این موارد به صورت
نامشخص در جدول بیان گردیده اند.
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