فراخوان اقدام :حمایت از پاسخهای
شواهد به شرایط اضطراری بهداشت
جهانی
۱

۲

مسئله
کووید ۱۹-منجر به تمرکز بیسابقهای بر شواهد بهداشتی برای افرادی که در دولتها،
مشاغل و سازمانهای غیردولتی کار میکنند و همچنین افراد جامعه شده است.
در طی گردهماییهای کاکرین ( )Cochrane Convenesکه مجموعهای از بحثهای میزگردی
با حضور سیاستگذاران مراقبت سالمت ،محققان ،تامین کنندگان مالی ،روزنامه نگاران،
رابطان علمی و نمایندگان مصرف کنندگان از سراسر جهان بود ،مشخص شده است که:

← روشها ،ابزارها و فرایندهای ما در تالش برای پاسخگویی سریع به سؤاالت به
سرحد خود رسیده است.
← در جریان طغیان اطالعات نامعتبر ،ما برای اطالعرسانی در خصوص عدم قطعیتهای
علمی و به دست آوردن اعتماد برای شواهد موجود به شدت تالش کردهایم.

۳

اقدامات فوری باید انجام گیرد
تا اطمینان حاصل شود که جامعه
شواهد به اندازه کافی برای
پاسخگویی به شرایط اضطراری
بهداشت جهانی آینده آماده است.
برخی از تغییرات میتوانند به
سرعت اجرا شوند و میتوانند
به مقابله با همهگیری جاری کمک
کنند .سایر تغییرات مدت زمان
طوالنیتری نیاز دارند تا انجام شوند
و همچنین در «زمان صلح» استفاده
خواهند شد.

← پاسخ شواهد به همهگیری کووید ۱۹-ناعادالنه بوده است  -هم از نظر تمرکز
شواهد ،هم کسانی که آنها را تولید کردهاند و آنهایی که آن را دریافت کردهاند.

فراخوان اقدام

نیاز به تغییر

از شرکای خود میخواهیم موارد زیر را در اولویت قرار
دهند.
ما از شما دعوت میکنیم که
به ما بپیوندید و به ایجاد سیستم
مبتنی بر شواهدی کمک کنید که همه
ما بتوانیم به آن اعتماد کنیم ،باب میل
همه کاربران شواهد در هر کجای دنیا
باشد و آمادگی بهتری برای وضعیت
اضطراری بهداشت جهانی بعدی
داشته باشد.

تأمینکنندگان مالی

← شناسایی ،اولویتبندی و تامین مالی نیازهای تحقیقاتی
ملی و بینالمللی و رفع نابرابریها
← تامین مالی تولید شواهد ،ارتباطات ،شبکهها و
زیرساخت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط

سیاستمداران

کاکرین در کنار سایر شرکای خود در نظر دارد که در موارد زیر
پیشرو باشد:
← ایجاد بنیادی برای حمایت از تامین بودجه برای واحدهای
تولید شواهد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط برای
کمک به جبران عدم تعادل جهانی
← تقویت ابزارها ،روشها ،فرایندها و روابط برای اطمینان
از پاسخ سریع و مرتبط با شواهد در سطوح ملی و جهانی
برای شرایط اضطراری بهداشت جهانی بعدی.
← سرمایهگذاری در ارتباطات علمی:
• ایجاد ظرفیت جامعه کاکرین برای اطالعرسانی در
خصوص عدم قطعیت (از طریق وبینارها ،پویشهای
فضای مجازی ،راهنماهای نحوه انجام)
• بهبود و کنشگری ( )proactiveبیشتر در مورد
ارتباطات علمی

← درخواست شواهد و این که چگونه (و چه) شواهدی
برای تصمیمگیری استفاده میشوند
← کسانی که با قصد و غرض اطالعات کذب
( )disinformationو نادرست ( )misinformationمنتشر
نموده و به اشتراک میگذارند را متوقف کنید.

جامعه پژوهشی

← از شفافیت پژوهش و به اشتراکگذاری دادهها حمایت
کنید
← نسبت به مطالعات جعلی هوشیار باشید و زنگ خطر را به
صدا درآورید
← اطالعرسانی در خصوص عدم قطعیت و ماهیت تکاملی
شواهد را بهبود ببخشید
← بیاموزید که چه چیزی در اطالعرسانی در خصوص
عدم قطعیت ،ایجاد اعتماد به شواهد و مقابله با اطالعات
نادرست /کذب موثر است

