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.I

الوقذهة

 . Iلوحة عاهة
 )iالغزض هن أداة AGREE II
اٌ األكنخ االهشبكٚخ االكهُٛٛكٛخ ْ ٙعجبهح عٍ ثٛبَبد رى اعلاكْب ثشكم يُٓغ ٙنًضبعلح يًبهص ٙانًُٓخ ٔانًوػ ٙف ٙارقبم
لواهاد ؽٕل انوعبٚخ انظؾٛخ انًُبصجخ نؾبالد اكهُٛٛكٛخ يؾلكح( .)1كًب أٌ األكنخ االهشبكٚخ ًٚكٍ أٌ رهعت كٔهاً ْبيبً ف ٙهصى
انضٛبصبد انظؾٛخ ( ْٙٔ )2,3لل رطٕهد نزغطٛخ يٕػٕعبد عجو يُظٕيخ انوعبٚخ انظؾٛخ ( يضم رعزٚز انظؾخ ،انًضؼ
انشبيم ،انزشقٛض).
ٔرعزًل انفٕائل انًؾزًهخ نألكنخ االهشبكٚخ عهٗ يلٖ عٕكح األكنخ االهشبكٚخ َفضٓب ،كًب أٌ انًُٓغٛبد انًُبصجخ ٔاالصزوارٛغٛبد
انظبهيخ أصُبء عًهٛخ اعلاك األكنخ االهشبكٚخ ْ ٙيًٓخ ف ٙانزطجٛك انُبعؼ نهزٕطٛبد انُبرغخ( .)4-6اٌ عٕكح األكنخ االهشبكٚخ ْٙ
يزجبُٚخ نهغبٚخ ٔف ٙثعغ األؽٛبٌ ال رولٗ نًضزٕٖ انًعبٛٚو األصبصٛخ( .)7-9اٌ أكاح رمٛٛى األكنخ االهشبكٚخ انقبطخ ثبألثؾبس
ٔانزمٛٛى( )11((AGREEلل رى رطٕٚوْب نًعبنغخ لؼٛخ انزجب ٍٚف ٙعٕكح انلنٛم االهشبك٘ٔ ،نٓنا انغوع فبٌ أكاح ْٙ AGRE
نزمٛٛى طوايخ ٔشفبفٛخ انًُٓغٛخ انز ٙرى ثٓب رطٕٚو انلنٛم .كًب أٌ اكاح  AGREEاألطهٛخ لل رى رُمٛؾٓب ٔطٕالً انٗ األكاح
انغلٚلح ٔ AGREE IIانز ٙرشًم أٚؼب ً كنٛم يضزقلو علٚل(ٔ .)11انٓلف يٍ أكاح ٔ ْٕ AGREE IIػع اؽبه عًم ل:
 -1رمٛٛى عٕكح األكنخ االهشبكٚخ.
 -2رملٚى اصزوارٛغٛخ يُٓغٛخ إلَشبء األكنخ االهشبكٚخ ٔ
 -3نإلثال غ عٍ انًعهٕيبد ٔكٛفٛخ رٕصٛك انًعهٕيبد ف ٙاألكنخ االهشبكٚخ.
كًب أٌ أكاح  AGREE IIرؾم يؾم األكاح األطهٛخ ثبعزجبهْب األكاح انًفؼهخ ًٔٚكٍ اصزقلايٓب كغزء يٍ َطبق عًم انغٕكح
انشبيهخ انٓبكفخ انٗ رؾض ٍٛانوعبٚخ انظؾٛخ.
 )iiأصل وتاريخ هشزوع AGREE II
اٌ أكاح  AGREEاألطهٛخ لل رى َشوْب ف ٙعبو  2113ثٕاصطخ يغًٕعخ يٍ ثبؽضٔٔ ٙاػع ٙاألكنخ االهشبكٚخ انلٔنٛخ  -رعبٌٔ
يؤصضخ ٔ . )11(AGREEكبٌ ْلف ْنا انزعبٌٔ ْٕ رطٕٚو أكاح نزمٛٛى عٕكح األكنخ االهشبكٚخٔ .لل عوفذ يؤصضخ رعبٌٔ
 AGREEعٕكح األكنخ االهشبكٚخ ثأَٓب انضمخ ثأٌ انزؾٛزاد انًؾزًهخ فٔ ٙػع انلنٛم االهشبك٘ لل رى يعبنغزٓب ثشكم يالئى ٔأٌ
انزٕطٛبد ْ ٙماد يظلالٛخ كافهٛخ ٔفبهعٛخ ٔأَٓب لبثهخ نهزطجٛك(ٚٔ .)11شًم انزمٛٛى أؽكبيب ً عٍ انطوق انًضزقليخ فٔ ٙػع
األكنخ االهشبكٚخ ،عُبطو انزٕطٛبد انُٓبئٛخٔ ،انعٕايم انًورجطخ ثبصزٛعبثٓبٔ .كبٌ َزبط عٕٓك رعبٌٔ يؤصضخ ْٕ AGREE
أكاح  AGREEاألطهٛخ انًكَٕخ يٍ  23ثُلاً رشًم عهٗ َ 6طبلبد نهغٕكحٔ .لل رى روعًخ أكاح  AGREEانٗ علح نغبد ؽٛش
رى الزجبصٓب ثغلاهح ف ٙأكضو يٍ  111ثؾش يُشٕه ٔرى الواهْب ثٕاصطخ علح يؤصضبد طؾٛخٔ .نًزٚل يٍ انزفبطٛم ؽٕل األكاح
األطهٛخ ٔانًُشٕهاد انجؾضٛخ انًزعهمخ ثٓب ،فٓ ٙيزبؽخ عهٗ انًٕلع االنكزؤَ ٙانقبص ثًؤصضخ  AGREEنألثؾبس
( ْٙٔ )http://www.agreetrust.orgانٓٛئخ انوصًٛخ انز ٙرلٚو االْزًبيبد ثبألكاح .AGREE
كًب ْٕ انؾبل يع أ٘ أكاح رمٛٛى علٚلح ،كبٌ يٍ ان ًُضهى ثّ أٌ انزطٕٚو انًضزًو ْٕ يطهٕة نزمٕٚخ فظبئض لٛبس األكاح ٔنؼًبٌ
صٕٓنخ اصزقلايٓب ٔايكبَٛخ رطجٛمٓب ث ٍٛانًضزقلي ٍٛانًعُْٔ ،ٍٛٛنا لبك انعلٚل يٍ أعؼبء انفوٚك األطه ٙنزشكٛم ائزالف
انقطٕاد انزبنٛخ ألكاح  AGREEؽٛش ْلف االئزالف انٗ رؾض ٍٛاػبف ٙف ٙفظبئض لٛبس األكاح يٍ ؽٛش انًظلالٛخ
ٔانللخ ،رُمٛؼ ثُٕك األكاح يٍ أعم رهجٛخ اؽزٛبعبد انًضزقلي ٍٛانًعُ ٍٛٛثشكم أفؼم ٔ ،نزؾض ٍٛانزٕصٛك انلاعى (يضم كنٛم
انزلهٚت ٔكنٛم انًضزقلو األطه )ٙنزضٓٛم للهح انًضزقلي ٍٛف ٙاصزقلاو ٔ رطجٛك األكاح ثضمخ.
ً
َٔزٛغخ نٓنِ انغٕٓك كبَذ األكاح ٔ AGREE IIانز ٙرزؼًٍ كنٛم انًضزقلو انغلٚل ٔ  23ثُلا اَزظًذ فَ ٙفش انُطبلبد انضزخ،
ْ ٙيٕػؾخ ُْب ثٓنِ انٕصٛمخٔ .كنٛم انًضزقلو ألكاح  ْٕ AGREE IIعجبهح عٍ رعلٚم ْبو نلنٛم انزلهٚت ٔكنٛم انًضزقلو
األطه ٙؽٛش ٕٚفو يعهٕيبد ٔاػؾخ عٍ كم ثُل يٍ ثُٕك ال ٚٔ . 23مبهٌ انغلٔل  1ث ٍٛثُٕك أكاح  AGREEاألطهٛخ ٔثٍٛ
ثُٕك .AGREE II
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الجدول  :1مقارنة بٌن بنود أداة  AGREEاألصلٌة وبٌن بنود AGREE II
بنود أداة AGREE II

بنود أداة  AGREEاألصلٌة
النطاق  :1المجال والهدف
.1األهداف العامة للدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.

بدون تغٌٌر

 .2األسئلة االكلٌنٌكٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي موصوفة
بدقة.

األسئلة أو العناوٌن الصحٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي
موصوفة بدقة.

.3المرضى اللذٌن سٌُطبَّق علٌهم الدلٌل االرشادي موصوفون
بشكل محدد.

الفئة المستهدفة (مرضى ،جمهور..،الخ) التً سٌُطبَّق علٌها
الدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.

النطاق  :2مشاركة األطراف ذوي العالقة
 .4فرٌق اعداد الدلٌل االرشادي ٌشمل أفراداً من جمٌع الفئات
المهنٌة ذات الصلة.
 .5تم التعرف على آراء ورغبات المرضى.
 .6الفئات المستهدفة التً س ُتطبِّق الدلٌل االرشادي محددة
بشكل واضح.
 .7تم تجرٌب الدلٌل االرشادي بٌن الفئة التً ٌُمكن أن ُتطبِّقه.

بدون تغٌٌر
تم بحث آراء ورغبات الفئة المستهدفة ( مرضى ،جمهور،
الخ).
بدون تغٌٌر
تم الغاء البند ودمجه فً وصف دلٌل المستخدم لبند .19

النطاق  :3دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي
 .8تم استخدام طرق منهجٌة فً البحث عن األدلة العلمٌة.

بدون تغٌٌر..فقط اعادة ترقٌمه الى البند رقم 7

 .9معاٌٌر اختٌار األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.

بدون تغٌٌر..فقط اعادة ترقٌمه الى البند رقم 8

بند جدٌد ( :)9نقاط القوة والضعف فً متن األدلة العلمٌة
موصوفة بوضوح.
.11الطرق المستخدمة فً صٌاغة التوصٌات محددة بوضوح.

بدون تغٌٌر

.11الفوائد الصحٌة و اآلثار الجانبٌة والمخاطر تم اخذها بعٌن
االعتبار عند صٌاغة التوصٌات.
ٌ .12وجد عبلقة واضحة بٌن التوصٌات واألدلة العلمٌة
الداعمة لها.
.13تم مراجعة الدلٌل االرشادي بواسطة خبراء خارجٌٌن قبل
نشره.
.14تم تحدٌد اجراءات لتحدٌث الدلٌل االرشادي.

بدون تغٌٌر

بدون تغٌٌر

النطاق  :4وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات
.15التوصٌات فً الدلٌل االرشادي محددة وغٌر غامضة.

بدون تغٌٌر

 .16الخٌارات المختلفة لمعالجة الحالة معروضة بوضوح.

بدون تغٌٌر
بدون تغٌٌر

البدائل المختلفة لمعالجة الحالة او المشكلة الصحٌة
معروضة بشكل واضح.

2

بنود أداة AGREE II

بنود أداة  AGREEاألصلٌة
 .17التوصٌات الرئٌسة ٌمكن التعرف علٌها فً الدلٌل
االرشادي بسهولة.

بدون تغٌٌر

النطاق  : 5القابلٌة للتطبٌق
.18الدلٌل االرشادي مدعوما ً بأدوات لتطبٌقه.

الدلٌل االرشادي ٌقدم توجٌه و /أو أدوات لكٌفٌة تطبٌق
التوصٌات عملٌاً.
تم تغٌٌره من نطاق (وضوح عرض وتقدٌم
التوصٌات) واعادة ترقٌمه الى البند رقم .19

.19تم مناقشة العوائق التنظٌمٌة المحتملة لتطبٌق التوصٌات.

الدلٌل االرشادي ٌصف مٌسرات ومعٌقات تطبٌقه.
تم تغٌٌره واعادة ترقٌمه الى البند رقم .18

 .21التكالٌف المحتملة لتطبٌق التوصٌات تم أخذها بعٌن
االعتبار.

الموارد المحتملة لتطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي تم
اخذها بعٌن االعتبار.

ٌ .21قدم الدلٌل االرشادي معاٌٌر المراجعة الرئٌسة ألغراض
المراقبة والتدقٌق.

الدلٌل االرشادي ٌقدم معاٌٌر للمراقبة والتدقٌق

النطاق  : 6استقاللٌة هٌئة التحرٌر
.22الجهة المسئولة عن تحرٌر الدلٌل االرشادي مستقلة عن
الجهة الممولة.

لم تؤثر وجهات نظر واهتمامات الجهة الممولة على
مضمون الدلٌل االرشادي.

.23تم توثٌق أي تضارب فً المصالح بٌن أعضاء وضع
الدلٌل االرشادي.

تم توثٌق تضارب المصالح التنافسٌة وآلٌة معالجتها
بٌن أعضاء فرٌق وضع الدلٌل االرشادي.

 . IIتطبٌق أداة AGREE II
 )iماهً األدلة االرشادٌة التً ٌمكن تقٌٌمها بأداة AGREE II؟
كما هو الحال مع أداة  AGREEاألصلٌة ،فان أداة  AGREE IIتم تصمٌمها لتقٌٌم األدلة االرشادٌة التً تم وضعها
بواسطة مجموعات وطنٌة أو اقلٌمٌة أو عالمٌة أو منظمات منتسبة الى الحكومات ،وذلك ٌشمل النسخ األصلٌة من
األدلة االرشادٌة الحالٌة وتحدٌثات األدلة االرشادٌة الحالٌة .وتعتبر أداة  AGREE IIأداة عامة ٌمكن تطبٌقها على أي
أدلة ارشادٌة متعلقة بأي مجال مرضً ٌستهدف أي حلقة فً منظومة الرعاٌة الصحٌة مثل تعزٌز الصحة ،الصحة
العامة ،المسح الشامل ،التشخٌص ،العبلج أو التدخبلت .وهً أٌضا ً تناسب األدلة االرشادٌة التً ٌتم عرضها فً شكل
الكترونً أو ورقً .وفً هذه المرحلة ،فان أداة  AGREE IIلم ُتصمم لتقٌٌم جودة وثائق التوجٌه/االرشاد التً تعالج
القضاٌا التنظٌمٌة للرعاٌة الصحٌة ،عبلو ًة على ذلك فان دورها فً تقٌٌم عملٌة تقٌٌمات التكنولوجٌا الصحٌة لم ٌتم
تقٌٌمه رسمٌا ً حتى االن.
 )iiمن ٌمكنه استخدام أداة AGREE II؟
ان أداة  AGREE IIمخصصة لبلستخدام من قبل المجموعات التالٌة:
 مقدمً الرعاٌة الصحٌة اللذٌن ٌرغبون فً اجراء تقٌٌمهم الخاص للدلٌل االرشادي قبل تبنً توصٌاته عملٌاً.
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واضعو الدلٌل االرشادي وذلك التباع منهجٌة منتظمة وصارمة فً وضع الدلٌل االرشادي ،إلجراء تقٌٌم
داخلً للتأكد من سبلمة سبلمته ،أو لتقٌٌم األدلة االرشادٌة من مجموعات أخرى إلمكانٌة تكٌٌفها مع الواقع
المحلً.
راسمً السٌاسات لمساعدتهم فً اتخاذ قرار عن أي األدلة االرشادٌة التً ٌمكن أن ٌُوصى باستخدامها عملٌا ً
أو افادة صانعً القرارات فً مجال رسم السٌاسات.
المعلمون واألساتذة لمساعدتهم فً تعزٌز مهارات التقٌٌم النقدي بٌن المهنٌٌن الصحٌٌن ولصقل القدرات
األساسٌة فً وضع األدلة االرشادٌة والتوثٌق.

 .IIIالمراجع والمصادر الرئٌسٌة
.i

مؤسسة  AGREEلألبحاث
مؤسسة  AGREEلؤلبحاث ()ARTهً هٌئة مستقلة أُنشئت فً عام  2004فً اختتام فعالٌات ائتبلف أداة
AGREEاألصلٌة ،و ُتقر وتصادق هذه المؤسسة على أداة  AGREE IIكما و ُتدٌر مصالح مؤسسة
 ،AGREEتدعم برنامج البحث المتعلق بتطوٌره ،وتقوم بمقام مالك حقوق طبعها ونشرها.
وٌقدم الموقع االلكترونً لمؤسسة  AGREEلؤلبحاث:






.ii

تحمٌل نسخ مجانٌة ألداة AGREE II
روابط خاصة بأداة  AGREE IIللتدرٌب عبر االنترنت.
قوائم مراجع تقتبس عن أداة  AGREE IIوأداة  AGREEاألصلٌة.
تحمٌل نسخ مجانٌة ألداة  AGREEاألصلٌة.
معلومات عن مشارٌع أداة  ،AGREEائتبلف الخطوات التالٌة ألداة  ،AGREEومؤسسة تعاون
 AGREEاألصلٌة.

كٌف ٌمكنك أن تقتبس أداة  AGREE IIكمرجع:
ائتبلف الخطوات القادمة ألداة  .)2009( AGREEأداة  ( AGREE IIالنسخة االلكترونٌة) .تم الرجوع
الٌها > الشهر ،الٌوم ،السنة< من . http://www.agreetrust.org

.iii

طرٌقة التدرٌب على أداة  AGREE IIعبر االنترنت:
لتتمكن من الوصول الى طرٌقة التدرٌب على أداة  AGREE IIعبر االنترنت ،رجا ًء قم بزٌارة الموقع
االلكترونً. http://www.agreetrust.org :

.iv

مراجع خاصة بأداة :AGREE II
أداة  :AGREE IIالتقدم فً تطوٌر الدلٌل االرشادي ،التوثٌق والتقٌٌم فً الرعاٌة الصحٌة.
هناك أبحاث ومنشورات موازٌة جارٌة التقدم.

.v

المراجع األساسٌة المتعلقة بأداة  AGREEاألصلٌة:
مؤسسة تعاون أداة  .AGREEتطوٌر واعتماد(تحكٌم) أداة التقٌٌم الدولٌة من أجل تقٌٌم جودة األدلة
االرشادٌة للممارسات االكلٌنٌكٌة :مشروع  .AGREEمجلة جودة وسبلمة الرعاٌة الصحٌة2003.
فبراٌر.23-18:)1(12،
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أداة AGREE II
دلٌل المستخدم
 .IIدلٌل المستخدم :ارشادات الستخدام أداة AGREE II
هذا الدلٌل ( دلٌل المستخدم) صُمم خصٌصا ً لتوجٌه ال ُمق ٌِّمٌن فً استخدام األداة ،وعلٌه نقترح قراءة االرشادات التالٌة قبل
استخدام األداة.

 .Iالتحضٌر الستخدام أداة AGREE II
 )iالوثائق المرفقة مع الدلٌل االرشادي:
قبل تطبٌق أداة ٌ ،AGREE IIجب أن ٌقرأ المستخدمون أوالً وثٌقة الدلٌل االرشادي (الدلٌل االرشادي نفسه) بعناٌة
وبشكل كامل ،وعبلو ًة على ذلك ٌجب أن ٌحاول المستخدمون تحدٌد كافة المعلومات عن عملٌة وضع الدلٌل
االرشادي وذلك قبل عملٌة التقٌٌم .وربما تكون هذه المعلومات ورادة فً وثٌقة الدلٌل االرشادي نفسه أو ربما تكون
ملخصة فً تقرٌر فنً منفصل ،أو فً دلٌل المنهجٌة أو فً نص سٌاسة واضعً الدلٌل االرشادي .وقد تكون هذه
الوثائق الداعمة منشورة أو قد تكون متاحة للجمهور على مواقع االنترنت .وعلى الرغم من أن مسئولٌة مؤلفً األدلة
االرشادٌة تكون بافادة القارئٌن عن وجود ومكان الوثائق الداعمة والوثائق االضافٌة ذات الصلة ،اال أنه ٌنبغً بذل
كل جهد ممكن من قِبل مستخدمً أداة  AGREE IIالٌجاد هذه الوثائق وادراجها كجزء من المواد المناسبة للتقٌٌم.
 )iiعدد المقٌمٌن:
نوصً بأن ٌتم تقٌٌم أي دلٌل ارشادي من قِبل مُقٌِّمان اثنان على األقل وٌفضل أن ٌكون هناك أربعة مُقٌِّمٌن ألن ذلك
ٌزٌد من مصداقٌة التقٌٌم علما ً بأن اختبارات مصداقٌة األداة ما زالت مستمرة.
 .IIبنٌة ومحتوٌات أداة AGREE II
تتكون أداة  AGREE IIمن  23بند رئٌسً مرتبة فً ستة نطاقات متبوعة بسؤالٌن تقٌٌمٌن شاملٌن " تقٌٌم
اجمالً" .وٌعكس كل نطاق بعداً مستقبلً عن جودة الدلٌل االرشادي.
النطاق : 1المجال والهدف
ٌتعلق بالهدف العام للدلٌل االرشادي ،األسئلة الصحٌة المحددة ،والفئة المستهدفة (بند .)3 -1
النطاق  : 2مشاركة األطراف ذوي العالقة
ٌركز على المدى الذي تم به اعداد الدلٌل االرشادي من قِبل األطراف ذوي العبلقة المُناسبٌن والى مدى ٌمثل الدلٌل
االرشادي آلراء ووجهات نظر ال ُمستخ ِدمٌن المعنٌٌن اللذٌن سٌطبقونه ( بند .)6 -4
النطاق  : 3دقة وصرامة تطوٌر الدلٌل االرشادي
ٌتعلق بالعملٌة المستخدمة فً جمع وتكوٌن (تولٌف) الدلٌل العلمً و طرق صٌاغة التوصٌات وتحدٌثها ( بند -7
.)14
النطاق  : 4وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات
ٌتناول لغةُ ،بنٌة ،وصٌاغة التوصٌات (بند .)17 -15
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النطاق  : 5القابلٌة للتطبٌق
ٌتعلق بالمعٌقات والمٌسرات ال ُمحتملة للتطبٌق ،استراتٌجٌات تحسٌن االستٌعاب والفهم ،وتبعات الموارد البلزمة
لتطبٌق الدلٌل االرشادي(بند .)21 -18
النطاق  : 6استقاللٌة هٌئة التحرٌر
ٌهتم بصٌاغة توصٌات بعٌدة التحٌز عن المصالح التنافسٌة المتضاربة (بند .)23 -22

 .IIIمقٌاس تقٌٌم االجابات وأقسام دلٌل المستخدم
ٌتم تقٌٌم كل بند من بنود أداة  AGREE IIوتقٌٌم بندي التقٌٌم االجمالً على مقٌاس ٌتكون من سبع نقاط (1
أعارض بشدة  7 -أوافق بشدة) .وٌوفر دلٌل المستخدم ارشادات حول كٌفٌة تقٌٌم كل بند باستخدام مقٌاس تقٌٌم،
وٌشمل أٌضا ً ثبلثة أقسام اضافٌة لزٌادة سهولة تقٌٌم ال ُمستخدم حٌث تشمل هذه األقسام وصف دلٌل المستخدم ،مكان
المعلومات فً الدلٌل ،وكٌفٌة التقٌٌم.
 )iمقٌاس تقٌٌم االجابات:
ٌتم تقٌٌم كل بنود أداة  AGREE IIحسب مقٌاس التقٌٌم التالً والمكون من سبع نقاط:
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

درجة ( 1أعارض بشدة)ٌ :نبغً أن ُتعطى درجة  1فً حال عدم وجود معلومات متعلقة بالبند أو فً حال كان
توثٌق مفهوم البند ضعٌفا ً للغاٌة.
ُ
درجة ( 7أوافق بشدة)ٌ :نبغً أن تعطى درجة  7فً حال كانت جودة التوثٌق ممتازة وفً حال كانت المعاٌٌر
واالعتبارات الكاملة والمنصوص علٌها فً دلٌل المستخدم قد تم الوفاء بها.
الدرجات بٌن  2و ُ :6تعطى درجة بٌن  2و  6اذا كان بند أداة  AGREE IIال ٌلبً كامل المعاٌٌر واالعتبارات،
حٌث تعتمد الدرجة على اكتمال و جودة التوثٌق ،فتزداد الدرجات كلما زاد استٌفاء المعاٌٌر واالعتبارات .وٌتضمن
قسم "كٌفٌة التقٌٌم" تفاصٌبلً حول معاٌٌر التقٌٌم واعتبارات محددة لكل بند.
 )iiوصف دلٌل المستخدم:
ٌحدد هذا القسم المفهوم الضمنً للبند بصفة عامة مع تقدٌم أمثلة.
 )iiiمكان المعلومات فً الدلٌل:
هذا القسم ٌوجه ال ُمق ٌِّمٌن عن مكان المعلومات االعتٌادي فً الدلٌل االرشادي ،كما وٌشمل هذا القسم مصطلحات
شائعة لتصنٌف أقسام وفصول الدلٌل االرشادي .هذه هً فقط اقتراحات ،ومع ذلك فان مسئولٌة ال ُمق ٌِّم مراجعة
الدلٌل بأكمله ومراجعة المواد/الوثائق المصاحبة من أجل ضمان تقٌٌم عادل.
 )ivكٌفٌة التقٌٌم:
ٌتضمن هذا القسم تفاصٌبلً عن معاٌٌر التقٌٌم واعتبارات محددة لكل بند.
ٌ حدد المعٌار عناصر واضحة تعكس التعرٌف االجرائً للبند ،فكما زادت تلبٌة عناصرالمعٌار كلما
ارتفعت الدرجة التً ٌنبغً أن ٌنالها البند فً الدلٌل االرشادي.
 تهدف االعتبارات للمساعدة فً اثراء التقٌٌم ،وكما هو الحال فً أي تقٌٌم فان أحكام ال ُمق ٌِّمٌن الزمة
ومطلوبة ،فكلما زاد اخذ االعتبارات فً الحسبان كلما ارتفعت الدرجة التً ٌنبغً ان ٌنالها البند فً الدلٌل
االرشادي.
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 من المهم االشارة الى أن تقٌٌم الدلٌل االرشادي ٌتطلب مستوى من ال ُحكم والرأي ،اال أن هذه المعاٌٌر
واالعتبارات هً لتوجٌه هذه األحكام واآلراء ولٌس استبدالها .وهكذا فان بنود أداة  AGREE IIال تقدم
توقعات صرٌحة لكل نقطة على مقٌاس السبع نقاط.
 )vاعتبارات أخرى عند تطبٌق أداة :AGREE II
فً بعض األحٌان ،ان بعض بنود أداة  AGREE IIقد ال تنطبق على دلٌل ارشادي معٌن ،فعلى سبٌل المثال،
األدلة االرشادٌة ضٌقة النطاق قد ال تقدم نطاقا ً كامبلً من الخٌارات إلدارة ومعالجة الحالة (انظر البند  .)16وعلى
الرغم أن مقٌاس أداة  AGREE IIال ٌحتوي على خٌار " ال ٌنطبق" فان هنالك استراتٌجٌات مختلفة إلدارة هذه
المواقف كتخطً المقٌمٌن لذلك البند أثناء عملٌة التقٌٌم أو تقٌٌم ذلك البند كدرجة  ( 1غٌاب المعلومات) مع توضٌح
سٌاق درجة التقٌٌم .وبغض النظر عن االستراتٌجٌة المُختارة ،فان القرارات ٌنبغً أن تؤخذ مسبقا ً وأن ُتوصف
بشكل واضح ،وفً حال تم تخطً البنود فٌنبغً اجراء التعدٌبلت المناسبة الحتساب درجات النطاق .ومن حٌث
المبدأ فان استبعاد البنود فً عملٌة التقٌٌم هو أمر مُثبِّط ومُعٌق.
 .IVحساب درجات أداة AGREE II
ٌتم حساب درجة الجودة لكل نطاق من النطاقات الستة ألداة  .AGREE IIكما أن درجات النطاقات الستة هً درجات
مستقلة وال ٌنبغً جمعها فً درجة جودة منفردة.
 )iاحتساب درجة النطاق:
ٌتم حساب درجة النطاق من خبلل جمع كافة الدرجات لكل بند منفرد ،وبقٌاس الدرجة االجمالٌة كنسبة من النتٌجة القصوى
الممكنة لذلك النطاق.
مثال:
فً حال أربعة مقٌمٌن أعطوا النتائج التالٌة للنطاق( 1المجال والهدف)

بند 1

بند 2

بند 3

االجمالً

المقٌم 1

5

6

6

17

المقٌم 2

6

6

7

19

المقٌم 3

2

4

3

9

المقٌم 4

3

3

2

8

االجمالً

16

19

18

53

أقصى درجة ممكنة = ( 7أوافق بشدة ) ( 3 xبنود) ( 4 xمقٌمٌن) = 84
أدنى درجة ممكنة = ( 1أرفض بشدة) ( 3 xبنود)  ( 4 xمقٌمٌن)= 12
Appraiser
Maximum possible score = 7 (strongly agree) x 3 (items) x 4 (appraisers) = 84
Minimum possible score = 1 (strongly disagree) x 3 (items) x 4 (appraisers) = 12
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مقدار درجة النطاق ستكون :
الدرجة التً تم الحصول علٌها – أدنى درجة ممكنة
أقصى درجة ممكنة – أدنى درجة ممكنة
12 – 53
12 – 84

= 100 X

41
72

= 100 X

= 100 x 0.5694

57%

فً حال تم استبعاد بنوداً من عملٌة التقٌٌم ،فان اجراء تعدٌبلت مبلئمة لحساب أقصى وأدنى درجات ممكنة هو أمر مطلوب.
 )iiتفسٌر درجات النطاق:
على الرغم من فائدة درجات النطاق فً مقارنة األدلة االرشادٌة وافادتها فً ما اذا كان الدلٌل االرشادي ٌنبغً التوصٌة
باستخدامه أو ال ،فبٌ ائزالف انًؤصضخ نى ٚؼع أكَٗ كهعبد نهُطبق أٔ ًَبمط نلهعبد انُطبلبد ثٓلف انزًٛٛز ث ٍٛاألكنخ
االهشبكٚخ عبنٛخ انغٕكح ٔػعٛفخ انغٕكح ،فبنمواهاد ُٚجغ ٙأٌ رُؤفن يٍ لِجم ان ًُضزق ِلو ٔؽضت انضٛبق انن٘ رُضزقلَو ف ّٛأكاح
.AGREE II

 .Vالتقٌٌم االجمالً
ثعل االَزٓبء يٍ رمٛٛى ال  92ثُل ،صٛملو ُيضزقليٕ أكاح  AGREE IIرم ًٍٛٛٛاعًبن ٍٛٛنهلنٛم االهشبك٘ ؽٛش ٚزطهت انزمٛٛى
االعًبن ٙرملٚو انؾكى عهٗ عٕكح انلنٛم االهشبك٘ آفن ٍٚثع ٍٛاالعزجبه انًعبٛٚو انٕاهكح ف ٙعًهٛخ انزمٛٛىٔ ،عالٔحَ عهٗ منك فبٌ
ان ًُضزق ِلو ُيضب َءل اٌ كبٌ ٕٚط ٙثبصزقلاو انلنٛم االهشبك٘ أو ال.
________________________________________________________________________________________

ٔطف،
انظفؾبد انزبنٛخ ٔثؾضت انُطبق رشًم عهٗ اهشبكاد نزمٛٛى ال  92ثُل ف ٙأكاح  .AGREE IIكم ثُل ٚؾزٕ٘ عهٗ
ٍ
د نهعضٕه عهٗ يعهٕيبد انجُلٔ ،رٕع ٍّ ٛعٍ كٛفٛخ انزمٛٛى.
الزواؽب ٍ
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النطاق  :1المجال والهدف

 -1األهداف العامة للدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
 -2األسئلة أوالعناوٌن الصحٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بدقة.
 -3الفئة المستهدفة (مرضى ،جمهور .،الخ) التً سٌط َّبق علٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
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المجال والهدف:
 -1األهداف العامة للدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدِم:
ٌتعلق هذا البند باألثر الصحً ال ُمحتمل للدلٌل االرشادي على المجتمع والسكان من المرضى واألفراد .وٌنبغً أن تكون
األهداف العامة موضحة بالتفصٌل وأٌضا ً الفوائد الصحٌة المتوقعة ٌنبغً أن تكون مرتبطة بالمشكلة االكلٌنٌكٌة أو العنوان
الصحً بشكل محدد .وقد تكون األمثلة التالٌة هً أمثلة لعبارات محددة:
 منع حدوث مضاعفات على المدى الطوٌل لمرضى داء السكري.
ً
 تقلٌل مخاطر اصابات األوعٌة الدموٌة البلحقة بٌن مرضى عانوا مسبقا من جلطات قلبٌة.
 استراتٌجٌات أكثر فاعلٌة فً مسح السكان الشامل لمرض سرطان القولون والمستقٌم.
 تقدٌم توجٌه عن ما هو أكثر فاعلٌة فً عبلجات وادارة مرضى داء السكري.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول االفتتاحٌة لوصف مجال وهدف الدلٌل االرشادي .فً بعض الحاالت ٌتم وصف ال ُمبرِّ ر أو الحاجة
من الدلٌل االرشادي فً وثٌقة منفصلة عنه مثل مقترح الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل
االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المقدمة ،المجال ،الهدف ،المبررات ،الخلفٌة ،األهداف الخاصة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


الغاٌة/الهدف الصحً ( مثل :الوقاٌة ،المسح الشامل ،التشخٌص ،العبلج ،الخ).



الفوائد والنتائج المتوقعة.



الفئة المستهدفة ( مثل:المرضى ،المجتمع).

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟
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المجال والهدف:
 -2األسئلة أو العناوٌن الصحٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بدقة.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ً
خاصة عن التوصٌات الرئٌسة
ٌنبغً تقدٌم وصف تفصٌلً عن األسئلة أو العناوٌن الصحٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي
(أنظر بند  ،)17وبالرغم من ذلك فان هذه العناوٌن ال تحتاج الى أن ُتصاغ على شكل أسئلة .واألمثلة التالٌة هً تباعا ً لؤلمثلة
المقدمة سابقا ً فً البند :1
 كم مرة ٌنبغً سنوٌا ً قٌاس نسبة  HbA1cلدى المرضى المصابٌن بمرض داء السكري؟
 ما هً الجرعة الٌومٌة من األسبرٌن التً ٌجب أن ُتعطى للمرضى اللذٌن ثبتت اصابتهم بالجلطة القلبٌة الحادة؟
 هل اجراء مسح السكان الشامل لمرض سرطان القولون والمستقٌم باستخدام فحص الدم المخفً فً البراز ٌقلل من
وفٌات سرطان القولون والمستقٌم؟
 هل الرصد الذاتً فعاالً للتحكم بمستوي سكر الدم لدى مرض داء السكري من النوع 2؟

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول االفتتاحٌة لوصف مجال وهدف الدلٌل االرشادي .فً بعض الحاالت ٌتم وصف األسئلة الصحٌة فً
وثٌقة منفصلة عن الدلٌل ،على سبٌل المثال فً مواصفات أو محددات البحث .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً
الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :األسئلة  ،المجال ،الهدف ،المبررات ،والخلفٌة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:






الفئة المستهدفة
التدخبلت
المقارنات (اذا كان ذلك مناسبا)ً
النتائج
مرافق أو سٌاق الرعاٌة الصحٌة

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل هناك ما ٌكفً من المعلومات الواردة فً األسئلة أو العناوٌن الصحٌة ألي شخص لٌشرع فً عملٌة وضع دلٌل
ارشادي حول هذا الموضوع/العنوان أو لفهم الفئة المستهدفة (المرضى أو المجتمع) وفهم السٌاق الوارد فً الدلٌل
االرشادي؟
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المجال والهدف:
 -3الفئة المستهدفة (مرضى ،جمهور .،الخ) التً سٌط َّبق علٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً أن ٌقدم الدلٌل االرشادي وصفا ً واضحا ً عن الفئة المستهدفة التً ٌتناولها (على سبٌل المثال :المرضى ،الجمهور ،الخ)،
كأن ٌصف الفئة العمرٌة ،الجنس ،الوصف االكلٌنٌكً ،واألمراض المصاحبة .وعلى سبٌل المثال:
 دلٌل ارشادي خاص بمعالجة داء السكري ٌقتصر فقط على المرضى غٌر المعتمدٌن على االنسولٌن ،وٌستثنً
المرضى المصابٌن بأمراض القلب والشراٌٌن.
ً
 دلٌل ارشادي خاص بعبلج مرض االكتئاب ٌقتصر فقط على المرضى الذٌن ٌعانون من اكتئاب شدٌد وفقا لمعاٌٌر
 ،DSM-IVوٌستثنً المرضى الذٌن ٌعانون من أعراض ذهانٌة أو المرضى األطفال.
 دلٌل ارشادي خاص بالمسح الشامل لسرطان الثدي ٌقتصر فقط على النساء اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن 70-50
عاما ً ولم ٌسبق اصابتهن بالسرطان ولٌس لهن تارٌخ عائلً لئلصابة بسرطان الثدي.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول االفتتاحٌة لوصف الفئة المستهدفة فً الدلٌل االرشادي .وٌتناول البند أٌضا ً االستثناء الواضح لبعض
الفئات المستهدفة ( على سبٌل المثال األطفال) .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة
ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المرضى المُستهدفٌن ،الجمهور المُستهدف ،المرضى المعنٌٌن ،النطاق ،والهدف.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


الفئة المستهدفة ،الجنس والعمر.



الحالة السرٌرٌة ( ان كان ذلك مناسباً).



شدة /مرحلة المرض (ان كان ذلك مناسباً).



األمراض المصاحبة (ان كان ذلك مناسباً).



الفئات المستبعدة (ان كان ذلك مناسباً).

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل المعلومات عن الفئة المستهدفة محددة بما فٌه الكفاٌة بحٌث ٌستطٌع أن ٌحصل األفراد المعنٌٌن والمؤهلٌن على االجراء
المُوصى به فً الدلٌل االرشادي؟
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النطاق  : 2مشاركة األطراف ذوي العالقة
 -4فرٌق اعداد الدلٌل االرشادي ٌشمل أفراداً من جمٌع الفئات المهنٌة ذات الصلة.
 -5تم بحث آراء ورغبات الفئة المستهدفة ( مرضى ،جمهور ،الخ).
 -6الفئات المستهدفة التً ستطبق الدلٌل االرشادي محددة بشكل واضح.
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مشاركة األطراف ذوي العالقة:
 -4فرٌق اعداد الدلٌل االرشادي ٌشمل أفراداً من جمٌع الفئات المهنٌة ذات الصلة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌشٌر هذا البند الى المختصٌن المهنٌٌن الذٌن شاركوا فً مرحلة ما من عملٌة وضع الدلٌل االرشادي ،وهذا قد ٌشمل أعضاء
المجموعة التوجٌهٌة ،فرٌق البحث الذي شارك فً اختٌار ومراجعة/تقٌٌم األدلة  ،وأفراداً شاركوا قً صٌاغة التوصٌات
النهائٌة .وٌستثنً هذا البند أفراداً خارجٌٌن قاموا بمراجعة الدلٌل االرشادي ( انظر البند رقم  )13وٌستثنً أٌضا ً من تم تمثٌله
من الفئات المستهدفة (انظر البند رقم  .)5كما وٌنبغً توفٌر معلومات عن تكوٌن مجموعة وضع الدلٌل االرشادي،
تخصصاتهم ،وخبراتهم ذات الصلة.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول االفتتاحٌة ،قسم الشكر والعرفان أو مبلحق تكوٌن مجموعة الدلٌل االر شادي .واألمثلة على األقسام
أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌة ،قائمة أعضاء لجنة
وضع الدلٌل االرشادي ،قسم الشكر والعرفان ،وقسم المبلحق.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:
لكل عضو من أعضاء مجموعة وضع الدلٌل االرشاديٌ ،تم تضمٌن المعلومات التالٌة:






االسم.
التخصص/محتوى الخبرة (على سبٌل المثال :جراح أعصاب ،أخصائً منهجٌات بحثٌة).
المؤسسة (على سبٌل المثال :مستشفى .)St. Peter’s
الموقع الجغرافً ( على سبٌل المثال.(Seattle, WA :
وصف عن دور كل عضو فً مجموعة وضع الدلٌل االرشادي.

اعتبارات اضافٌة:





هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟
هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟
هل أعضاء مجموعة وضع الدلٌل االرشادي مُناسبون لموضوع ونطاق الدلٌل االرشادي؟ (من بٌن المرشحٌن
المحتملٌن المناسبٌن و ذوي الصلة :األطباء ،خبراء فً محتوى األدلة االرشادٌة  ،باحثٌن ،راسمً السٌاسات،
ادارٌٌن سرٌرٌٌن ،و ممولٌن).
هل هناك على األقل خبٌر منهجٌة أبحاث واحد مشارك فً مجموعة وضع الدلٌل االرشادي ( على سبٌل المثال:
خبٌر مراجعة دورٌات و دراسات سابقة ،خبٌر أوبئة ،احصائً ،متخصص فً علم المكتبات .. ،الخ).
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مشاركة األطراف ذوي العالقة:
 -5تم بحث آراء ورغبات الفئة المستهدفة ( مرضى ،جمهور ،الخ).
v and preferences have been sought.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
المعلومات حول تجارب وتوقعات الفئات المستهدفة عن الرعاٌة الصحٌة ٌنبغً أخذها بعٌن االعتبار فً وضع األدلة
االرشادٌة .وهناك وسائل متعددة لضمان أن وجهات نظر الفئات المستهدفة وذوي العبلقة ٌتم اعتبارها فً المراحل المختلفة
لوضع الدلٌل االرشادي ،وعلى سبٌل المثال :اجراء مشاورات رسمٌة مع المرضى /الجمهور لتحدٌد المواضٌع ذات األولوٌة،
مشاركة ذوي العبلقة فً مجموعة وضع الدلٌل االرشادي ،أو اجراء مراجعة خارجٌة من قِبل ذوي العبلقة لمسودة الوثائق
الخاصة بالدلٌل االرشادي .وبدالً من ذلكٌ ،مكن الحصول على المعلومات من خبلل اجراء مقاببلت مع ذوي العبلقة و الفئات
المستهدفة أو مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بقٌم ،رغبات ،وتجارب المرضى/الجمهور .فٌجب أن ٌكون هناك دلٌبلً على
أن بعض االجراءات قد تمت ووجهات نظر ذوي العبلقة قد تم أخذها بعٌن االعتبار.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي
والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المجال ،المنهجٌة ،قائمة أعضاء لجنة وضع الدلٌل االرشادي ،المراجعة
الخارجٌة ،وجهات نظر الفئات المستهدفة وذوي العبلقة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


تصرٌح عن نوع االستراتٌجٌة المستخدمة فً التعرف على وجهات نظر ورغبات المرضى/الجمهور ( على سبٌل
المثال :المشاركة فً مجموعة وضع الدلٌل االرشادي ،مراجعة الدراسات السابقة الخاصة بقٌم ورغبات
المرضى/الجمهور).



الطرق التً تم فٌها بحث رغبات ووجهات نظر المرضى/الجمهور (على سبٌل المثال :أدلة من الدراسات السابقة،
المسح /االستبٌانات  ،المجموعات البؤرٌة).



النتائج /المعلومات المُجمَّعة عن المرضى/الجمهور.



وصف عن كٌفٌة استخدام المعلومات المُجمَّعة فً عملٌة وضع الدلٌل االرشادي و /أو تكوٌن التوصٌات.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟
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مشاركة األطراف ذوي العالقة:
 -6الفئات المستهدفة التً ستطبق الدلٌل االرشادي محددة بشكل واضح.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
مستخدمو الدلٌل االرشادي /الفئات المستهدفة التً س ُتط ِّبق الدلٌل االرشادي ٌجب ان تكون محددة بوضوح فً الدلٌل االرشادي
بحٌث ٌمكنهم مباشر ًة تحدٌد ما اذا كان الدلٌل االرشادي ٌتعلق بهم أم ال .وعلى سبٌل المثال ،الفئات المستهدفة التً ستطبق
الدلٌل االرشادي آلالم أسفل الظهر قد تشمل أطباء عامٌٌن ،اخصائًٌ أعصاب ،جراحًٌ عظام ،اخصائًٌ روماتزم ،و
اخصائًٌ عبلج طبٌعً.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول اال فتتاحٌة لوصف الفئات المستهدفة  /مستخدمو الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول
المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :مستخدمو الدلٌل االرشادي و الفئات
المستهدفة والمعنٌة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


وصف واضح عن الفئات المستهدفة والمعنٌة فً الدلٌل االرشادي (على سبٌل المثال :متخصصٌن ،أطباء العائلة،
المرضى ،قادة/مدراء فنٌٌن أو ادارٌٌن).



وصف عن الكٌفٌة التً ٌمكن ان ٌُستخدم فٌه الدلٌل االرشادي من قِبل الفئات المستهدفة ( على سبٌل المثال :للتوجٌه
فً اتخاذ القرارات السرٌرٌة ،لئلفادة فً رسم السٌاسات ،لئلفادة عن معاٌٌر الرعاٌة الصحٌة).

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل الفئات المستهدفة مُناسبة لنطاق/لمجال الدلٌل االرشادي؟
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النطاق  : 3دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي
 -7تم استخدام طرق منهجٌة فً البحث عن األدلة العلمٌة.
 -8معاٌٌر اختٌار األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
 -9نقاط القوة والضعف فً متن األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
 -11الطرق المستخدمة فً صٌاغة التوصٌات محددة بوضوح.
 -11الفوائد الصحٌة و االثار الجانبٌة والمخاطر تم اخذها بعٌن االعتبار عند صٌاغة التوصٌات.
ٌ -12وجد عالقة واضحة بٌن التوصٌات واألدلة العلمٌة الداعمة لها.
 -13تم مراجعة الدلٌل االرشادي بواسطة خبراء خارجٌٌن قبل نشره.
 -14تن تحذيذ اجزاءات لتحذيث الذليل االرشادي.
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
 -7تم استخدام طرق منهجٌة فً البحث عن األدلة العلمٌة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً تقدٌم تفاصٌل االستراتٌجٌة ال ُمستخدمة فً البحث عن األدلة العلمٌة بما فً ذلك مصطلحات البحث المستخدمة،
المصادر التً تم الرجوع الٌها ،وتوارٌخ الدراسات السابقة التً تم االستعانة بها .و قد تشمل المصادر قواعد البٌانات
الكترونٌة (مثل ،(MEDLINE,EMBASE,CINAH :قواعد البٌانات للمراجعات المنهجٌة (مثل :مكتبة Cochrane
، ) DARE,البحث الٌدوي فً المجبلت العلمٌة ،مراجعة وقائع المؤتمرات ،ومراجعة األدلة االرشادٌة األخرى ( مثل تلك
الواردة فً الجهاز األمرٌكً والجهاز األلمانً لتبادل المعلومات الخاصة باألدلة االرشادٌة) .كما أن استراتٌجٌة البحث ٌجب
ص ً
ً
لة بشكل كاف ٌسمح بتكرارها
شاملة بقدر اإلمكان وأن ُتن َّفذ بطرٌقة خالٌة من التحٌزات ال ُمحتملة وأن تكون ُمف َّ
أن تكون
واعادة استخدامها.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي .فً بعض الحاالتٌ ،تم وصف استراتٌجٌات البحث فً
وثائق منفصلة أو فً مُلحق للدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة
ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،استراتٌجٌة بحث الدراسات السابقة ،والمبلحق.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:





مُسمَّى قواعد البٌانات االلكترونٌة أو مصادر األدلة العلمٌة حٌثما تم اجراء البحث (مثلMEDLINE, :
).)EMBASE, PsychoINFO ,CINAHL
الفترات الزمنٌة للبحث ( مثل :من ٌ 1ناٌر  2014الى  31مارس .)2008
مصطلحات البحث المستخدمة ( كلمات النص ،مصطلحات الفهرسة ،العناوٌن الفرعٌة).
كامل استراتٌجٌة البحث ال ُمستخدمة (احتمالٌة وجودها فً الملحق).

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل استراتٌجٌة البحث ذات صلة ومناسبة لئلجابة عن األسئلة الصحٌة؟ ( على سبٌل المثال :هل كافة قواعد البٌانات
ً
مناسبة؟).
المستخدمة ذات صلة وهل جمٌع مصطلحات البحث المستخدمة
هل هناك ما ٌكفً من المعلومات المُقدَّمة ألي شخص ُتم ِّكنه من تكرار البحث عن األدلة العلمٌة؟



ب
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
 -8معاٌٌر اختٌار األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً تقدٌم معاٌٌر إلدراج/استبعاد األدلة العلمٌة التً حددها البحث بحٌث ٌتم وصف هذه المعاٌٌر بوضوح ،وٌنبغً ذِكر
أسباب ادراج واستبعاد األدلة بشكل واضح .وعلى سبٌل المثال ،أن ٌقرر واضعو الدلٌل االرشادي إدراج أدلة نابعة من
تجارب اكلٌنٌكٌة عشوائٌة فقط واستبعاد المقاالت المكتوبة بلغة غٌر اللغة االنجلٌزٌة.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي .فً بعض الحاالتٌ ،تم وصف معاٌٌر االدراج أو
االستبعاد الخاصة باختٌاراألدلة فً وثائق منفصلة أو فً ملحق للدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة
فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،مراجعة الدراسات السابقة ،معاٌٌر االدراج
واالستبعاد ،والمبلحق.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:









ٔطف يعبٛٚو االكهاط ٔرشًم:
فظبئض انفئبد انًضزٓلفخ ( انًوػٗ ،انغًٕٓه ،انـ).
يُٓغٛخ انلهاصخ.
يمبهَبد ( اٌ كبَذ ماد طهخ).
انُزبئظ.
انهغخ ( اٌ كبَذ ماد طهخ).
انضٛبق (اٌ كبٌ مٔ طهخ).
ٔطف يعبٛٚو االصزجعبك ( اٌ كبَذ ماد طهخ ،فًضالً :اكهاط انهغخ انفوَضٛخ فمؾ ف ٙيعبٛٚو االكهاط ٚضزضُٔ ٙثشكم يُطمٙ
انهغبد األفوٖ غٛو انفوَضٛخ ان ًُلهعخ ف ٙيعبٛٚو االصزجعبك).

اعتبارات اضافٌة:






هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟
هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟
هل هناك مبررات لما تم اختٌاره من معاٌٌر االدراج واالستبعاد؟
هل معاٌٌر االدراج واالستبعاد منسجمة مع األسئلة الصحٌة؟
هل هناك دواعً لبلعتقاد بأنه لم ٌتم أخذ الدراسات السابقة ذات الصلة بعٌن االعتبار ؟
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
 -9نقاط القوة والضعف فً متن األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً تقدٌم بٌانات ُتبرز نقاط القوة والضعف فً األدلة العلمٌة وذلك ٌُح ِّتم تقدٌم وصف واضح – باستخدام أدوات رسمٌة
وغٌر رسمٌة – لتقٌٌم ووصف مخاطر التحٌز للدراسات الفردٌة و/أو لنتائج دراسات معٌنة و/أو لتعلٌقات صرٌحة لمجموعة
من األدلة المُجمَّعة عبر جمٌع الدراسات .وٌمكن تقدٌم هذه البٌانات بطرق مختلفة ،على سبٌل المثال :استخدام الجداول للتعلٌق
على جودة مجاالت مختلفة ،تطبٌق أداة أو استراتٌجٌة قٌاس رسمٌة ( مثل :مقٌاس  ،Jadadطرٌقة  ،)GRADEأو تقدٌم
الوصف فً النص.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي المتعلقة بمعلومات عن كٌفٌة وصف جودة منهجٌة
الدراسات (مثل :خطر التحٌز) .وغالبا ً ٌُستخدم جداول وصف األدلة العلمٌة لتلخٌص مبلمح جودة هذه األدلة .وهناك بعض
األدلة االرشادٌة التً ُتفرِّ ق وبشكل واضح بٌن وصف وتفسٌر األدلة العلمٌة ،على سبٌل المثال :تقدٌم الفروقات بٌن األدلة
العلمٌة فً قسم وصف النتائج وفً قسم تفسٌر النتائج وذلك على التوالً.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


وصف عن الكٌفٌة التً تم بها تقٌٌم متن األدلة العلمٌة بما ٌخص التحٌز وعن الكٌفٌة التً تم بها ترجمتها وتفسٌرها
من قِبل مجموعة وضع الدلٌل االرشادي.



تشمل النواحً التً ُتش ِّكل هذا الوصف:
 منهجٌة الدراسة المُدرجة فً متن األدلة العلمٌة.
 نقاط ضعف منهجٌة الدراسة ( طرٌقة أخذ العٌنات ،طرٌقة اخفاء االجراء/التدخل عن المشاركٌن والقائمٌن
على الدراسة ،طرٌقة اخفاء توزٌع المشاركٌن بٌن المجموعة التً ستتعرض لبلجراء والتً سوف ال
تتعرض لبلجراء ،األسالٌب التحلٌلٌة).
 مبلئمة و صِ لة النتائج األساسٌة والثانوٌة التً تم اعتبارها.
 االنسجام بٌن نتائج الدراسات.
 اتجاه النتائج بٌن الدراسات.
 حجم الفوائد مقابل حجم الضرر.
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 القابلٌة لتطبٌق نتائج الدراسات حسب سٌاق وظروف العمل.
اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل وصف متن األدلة العلمٌة مناسباً ،مُحاٌداً ،وغٌر مُتحٌز؟ وهل الوصف كامبلً؟
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
 -10الطرق المستخدمة فً صٌاغة التوصٌات محددة بوضوح.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌجب تقدٌم وصفا ً عن الطرق التى تم استخدامها فً صٌاغة التوصٌات وكٌفٌة التوصل للقرارات النهائٌة ،فعلى سبٌل المثال
لهذه الطرق :نظام التصوٌت ،التوافق غٌر الرسمً ،أسالٌب االجماع الرسمٌة ( مثل.)Delphi, Glaser techniques :
كما وٌجب تحدٌد نقاط الخبلف وطرق حلها.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي .فً بعض الحاالتٌ ،تم وصف الطرق المستخدمة
لصٌاغة التوصٌات فً وثائق منفصلة أو فً ملحق للدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل
االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات وعملٌة وضع الدلٌل االرشادي.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


وصف عملٌة وضع التوصٌات (مثل :الخطوات المستخدمة فً طرٌقة  Delphiال ُمع َّدلة ،اجراءات التصوٌت
المستخدمة).



نتائج عملٌة وضع التوصٌات (مثل :الى أي مدي وصل الٌه االجماع باستخدام طرٌقة  Delphiال ُمع َّدلة ،نتائج
اجراءات التصوٌت المستخدمة).



وصف كٌف أثرت عملٌة وضع التوصٌات على التوصٌات النهائٌة (مثل :كٌف أثرت نتائج طرٌقة  Delphiعلى
التوصٌات النهائٌة ،المواءمة مع التوصٌات ،والتصوٌت النهائً).

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل تم استخدام عملٌة رسمٌة للتوصل الى التوصٌات؟



هل كانت الطرق مناسبة؟
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
-11

الفوائد الصحٌة و اآلثار الجانبٌة والمخاطر تم اخذها بعٌن االعتبار عند صٌاغة التوصٌات.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً عند صٌاغة التوصٌات أن ٌأخذ الدلٌل االرشادي بعٌن االعتبار الفوائد الصحٌة ،اآلثار الجانبٌة ،والمخاطر .وعلى سبٌل
المثال :قد ٌحتوي دلٌل ارشادي خاص بعبلج سرطان الثدي نقاشا ً لآلثار العامة على النتائج النهائٌة المتعددة ،بما فً ذلك
البقاء على قٌد الحٌاة ،جودة الحٌاة ،اآلثار الجانبٌة الضارة ،وعبلج األعراض أو نقاشا ً عن مقارنة خٌار عبلجً مع عبلج
اخر.كما وٌنبغً ان ٌكون هناك دلٌبلً على أن هذه القضاٌا قد تم تناولها.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي المتعلقة بوصف متن ومحتوى األدلة العلمٌة ،تفسٌرها،
وترجمتها من أجل ممارسة التوصٌات عملٌاً .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن
اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،التفسٌر ،المناقشة ،والتوصٌات.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


البٌانات الداعمة وبٌان عن الفوائد.



البٌانات الداعمة وبٌان عن األضرار /اآلثار الجانبٌة /المخاطر.



بٌان عن التوازن /المفاضلة بٌن الفوائد و األضرار/اآلثار الجانبٌة/المخاطر.



توصٌات تعكس االعتبارات المتعلقة بك ٍّل من الفوائد و األضرار/اآلثار الجانبٌة/المخاطر

اعتبارات اضافٌة:



هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل كان نقاش الفوائد الصحٌة ،اآلثار الجانبٌة ،والمخاطر عند صٌاغة التوصٌات جزءاً أساسٌا ً من عملٌة وضع
الدلٌل االرشادي؟ ( مثل :أن ٌحدث النقاش خبلل صٌاغة التوصٌات ولٌس بعد صٌاغة التوصٌات كفكرة الحقة).



هل أخذت مجموعة وضع الدلٌل االرشادي بعٌن االعتبار الفوائد واألضرار بالتساوي؟
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دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي:
-12

ٌوجد عالقة واضحة بٌن التوصٌات واألدلة العلمٌة الداعمة لها.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
العبلقة الواضحة والصرٌحة بٌن التوصٌات واألدلة التً تستند الٌها ٌنبغً ادراجها فً الدلٌل االرشادي ،فٌجب أن ٌكون
مُستخدمو الدلٌل االرشادي ( الفئة التً س ُتط ِّبقه) قادرٌن على التعرف على مكونات متن ومحتوي األدلة العلمٌة المتعلقة بكل
توصٌة.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
حدد وافحص التوصٌات الواردة فً الدلٌل االرشادي وفً النص الذي ٌصف متن ومحتوى األدلة العلمٌة التً تدعمها.
واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :التوصٌات
واألدلة الرئٌسٌة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


ٌصف الدلٌل االرشادي كٌف ربطت مجموعة وضع الدلٌل االرشادي واستخدمت األدلة العلمٌة لبلفاداة فً صٌاغة
التوصٌات.



ترتبط كل توصٌة بوصف /بفقرة لدلٌل علمً رئٌسً و/أو قائمة مراجع.



توصٌات مرتبطة بملخصات لؤلدلة العلمٌة ،جداول لؤلدلة العلمٌة فً قسم النتائج للدلٌل االرشادي.

اعتبارات اضافٌة:


هل هناك انسجام وتوافق بٌن األدلة العلمٌة والتوصٌات؟



هل العبلقة بٌن التوصٌات واألدلة العلمٌة الداعمة لها من السهل العثور علٌها فً الدلٌل االرشادي؟



فً حال عدم توفر الدلٌل العلمً أو فً حال تم تبنً التوصٌة وبشكل أساسً بنا ًء على اجماع آراء مجموعة وضع
الدلٌل االرشادي بدالً عن الدلٌل العلمً ،فهل تم ذِكر ووصف ذلك بشكل واضح؟
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دقة وصرامة اعداد
-13

الدلٌل االرشادي:

تم مراجعة الدلٌل االرشادي بواسطة خبراء خارجٌٌن قبل نشره.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌجب أن ٌتم مراجعة الدلٌل االرشادي بواسطة مراجعٌن خارجٌٌن وذلك قبل نشره ،على أال ٌكون هؤالء المراجعٌن قد
شاركوا فً وضع الدلٌل االرشادي .كما وٌجب أن ٌشمل المراجعٌن خبراء فً المجال االكلٌنٌكً وأٌضا ً بعضا ً من خبراء
منهجٌة البحوث .كما ٌمكن ضم ممثلً عن الفئات المستهدفة ( مرضى ،جمهور) .وٌجب تقدٌم وصفا ً عن المنهجٌة المُستخدمة
فً اجراء التقٌٌم الخارجً والتً قد تشمل قائمة عن المراجعٌن والمؤسسات التً ٌنتسبون الٌها.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي وقسم الشكر والعرفان .واألمثلة على األقسام أو الفصول
المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،النتائج ،التفسٌر ،الشكر
والعرفان.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


الهدف والغاٌة من المراجعة الخارجٌة ( على سبٌل المثال :لتحسٌن الجودة ،للحصول على تغذٌة راجعة عن مسودة
التوصٌات ،لتقٌٌم الجدوى و قابلٌة للتطبٌق ،أو لنشر الدلٌل).



الطرق المُستخدمة فً اجراء المراجعة الخارجٌة ( على سبٌل المثال :مقٌاس التقٌٌم ،األسئلة ذات النهاٌات
المفتوحة).



وصفا ً عن المراجعٌن الخارجٌٌن ( على سبٌل المثال :عدد المراجعٌن ،تخصصاتهم ،والمؤسسات التً ٌنتسبون
الٌها).



النتائج /المعلومات التً تم جمعها من المراجعة الخارجٌة (على سبٌل المثال :ملخص عن النتائج الرئٌسٌة).



وصفا ً عن كٌفٌة استخدام المعلومات التً تم جمعها لئلفادة فً عملٌة وضع الدلٌل االرشادي و/أو تشكٌل التوصٌات
( على سبٌل المثال :أخذ مجموعة وضع الدلٌل االرشادي بعٌن االعتبار لنتائج المراجعة فً تشكٌل التوصٌات
النهائٌة).
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اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل المراجعون الخارجٌون مناسبون وذوي صلة بمجال الدلٌل االرشادي؟



هل هناك مبرراً تم تقدٌمه الختٌار المراجعٌن الذٌن تم اختٌارهم؟



كٌف تم استخدام معلومات/نتائج المراجعة الخارجٌة من قِبل مجموعة وضع الدلٌل االرشادي؟
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دقة وصرامة اعداد
-14

الدلٌل االرشادي:

تم تحدٌد اجراءات لتحدٌث الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً أن تعكس األدلة االرشادٌة األبحاث الراهنة والحدٌثة ،فبلبد أن ٌكون هناك نصا ً واضحا ً حول اجراءات تحدٌث الدلٌل
االرشادي ،كأن ٌُعطى جدول زمنً أو أن ٌتم تشكٌل لجنة دائمة تقوم بانتظام بالحصول على األبحاث والدراسات الحدٌثة
وعمل التغٌٌرات البلزمة.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص فقرة المقدمة ،الفقرات التً تصف عملٌة وضع الدلٌل االرشادي ،والفقرات الختامٌة .واألمثلة على األقسام أو الفصول
المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،تحدٌث الدلٌل االرشادي ،و
تارٌخ الدلٌل االرشادي.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


نصا ً ٌوضح أنه سٌتم تحدٌث الدلٌل االرشادي.



فترة زمنٌة صرٌحة أو معاٌٌر واضحة لتوجٌه القرارات حول الوقت الذي سٌحدث فٌه التحدٌث.



توثٌقا ً عن منهجٌة اجراءات التحدٌث.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل هناك ما ٌكفً من المعلومات المقدمة لمعرفة الوقت الذي سٌحدث فٌه التحدٌث أو ما هً المعاٌٌر التً ستوجه
التحدٌث؟
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النطاق  :4وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات
 -15التىصيات في الذليل االرشادي هحذدة وغيز غاهضة.
 -16البدائل المختلفة لمعالجة الحالة او المشكلة الصحٌة معروضة بشكل واضح.
 -17التوصٌات الرئٌسة ٌمكن التعرف علٌها فً الدلٌل االرشادي بسهولة.
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وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات:
 -15التوصٌات فً الدلٌل االرشادي محددة وغٌر غامضة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌنبغً أن ُتق ِّدم التوصٌة وصفا ً محدداً ودقٌقا ً عن الخٌار/التدخل المناسب والحالة التً ٌُستخدم فٌها ومع أي فئة من الفئات
المستهدفة ،وذلك حسب ما أفاده متن األدلة العلمٌة.
 مثال على توصٌة محددةٌ :جب أن ُتوصف المضادات الحٌوٌة لؤلطفال من سن عامٌن أو أكثر ان كان لدٌهم تشخٌصا ًبالتهاب حاد فً األذن الوسطى وفً حال استمر األلم ألكثر من ثبلثة أٌام أو فً حال ازداد األلم بعد استشارة وفحص الطبٌب
ب الرغم من اعطاء جرعة كافٌة من مسكنات األلم ،وفً هذه الحاالت ٌجب اعطاء الطفل عبلج  Amoxicillinلمدة سبعة أٌام
( مع بٌان نظام الجرعة).
 مثال على توصٌة غامضة :وصف المضادات الحٌوٌة للحاالت ذات المسار غٌر العادي أو المعقد.من الجدٌر ذكره أنه فً بعض الحاالت ،فان األدلة العلمٌة لٌست دائما ً واضحة وقاطعة وقد ٌكون هناك شك أوعدم ٌقٌن حول
أفضل خٌارات الرعاٌة ،وفً مثل هذه الحاالت فان الشك أوعدم الٌقٌن ٌنبغً ذكره فً الدلٌل االرشادي.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
حدد وافحص التوصٌات فً الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة
ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :التوصٌات و الملخص االجرائً.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:





نص/بٌان عن االجراء ال ُموصى به.
بٌان عن الغاٌة والهدف من االجراء ال ُموصى به ( على سبٌل المثال :لتحسٌن جودة الحٌاة ،لتقلٌل اآلثار الجانبٌة).
بٌان عن الفئة المُستهدفة ( مثل :المرضى ،الجمهور).
المحاذٌر أو المعلومات المُقٌِّدة ،إن كان مناسبا ً ( مثل :المرضى أو الحاالت ممن ال تنطبق علٌهم التوصٌات).

اعتبارات اضافٌة:


فً حال كان هناك عدة توصٌات ( مثل :األدلة االرشادٌة المتعلقة باإلدارة) ،هل هناك وضوحا ً عن من ستنطبق
علٌه كل توصٌة؟



فً حال كان هناك شك أو عدم ٌقٌن فً ترجمة ومناقشة الدلٌل العلمً ،فهل تم ِذكر ذلك الشك فً التوصٌات بشكل
واضح؟

30

وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات:
-16

البدائل المختلفة لمعالجة الحالة أو المشكلة الصحٌة معروضة بشكل واضح.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
الدلٌل االرشادي الذي ٌستهدف إدارة ومعالجة المرض ٌنبغً أن ٌأخذ بعٌن االعتبار مختلف الخٌارات الممكنة من أجل تقصً
الحالة التً ٌغطٌها ،الوقاٌة ،وتشخٌص وعبلج الحالة ،وهذه الخٌارات الممكنة ٌجب أن ُتعرض بوضوح فً الدلٌل
االرشادي .وعلى سبٌل المثال ،قد تشمل التوصٌة الخاصة بعبلج االكتئاب على الخٌارات أو البدائل التالٌة:
أ .العبلج بمضادات االكتئاب ثبلثٌة الحلقات TCA
ب .العبلج باألدوٌة االنتقائٌة المثبطة السترداد السٌروتونٌن SSRI
ت .العبلج النفسً
ث .الجمع بٌن العبلج الدوائً والعبلج النفسً

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص التوصٌات واألدلة الداعمة لها .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد
هذه المعلومات فٌها تشمل :الملخص االجرائً ،التوصٌات ،المناقشة ،خٌارات وبدائل العبلج.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


وصف الخٌارات.



وصف الفئة المُستهدفة أو الحالة السرٌرٌة األكثر مبلءمة لكل خٌار.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل ارتباط الخٌارات فً الدلٌل االرشادي هو ارتباط واسع أو ضٌق النطاق؟ هذا البند قد ٌكون ذو صلة أكبر باألدلة
االرشادٌة واسعة النطاق كاألدلة اإلرشادٌة التً تغطً عبلج حالة أو قضٌة أكثر من التركٌز على مجموعة من
التدخبلت الخاصة بحالة أو قضٌة معٌنة).
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وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات:
 -17التوصٌات الرئٌسة ٌمكن التعرف علٌها فً الدلٌل االرشادي بسهولة.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
ٌجب أن ٌكون ُم ستخدمو الدلٌل االرشادي قادرٌن على اٌجاد التوصٌات األكثر صلة بالموضوع بسهولة ،فهذه التوصٌات
ُتجٌب عن األسئلة الصحٌة الرئٌسة التً تم تغطٌتها فً الدلٌل االرشادي والتً ٌُمكن تحدٌدها بطرق مختلفة ،فعلى سبٌل
المثالٌُ :مكن تلخٌصها فً مربع ،أو طباعتها بحروف بارزة (غامقة) ،أو وضع خط تحتها أو رسمها على شكل بٌانً
كمخطط التدفق او الخوارزمٌات.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
األمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :الملخص
االجرائً ،االستنتاجات ،والتوصٌات .وتوفر بعض األدلة االرشادٌة ملخصات منفصلة شامبلً للتوصٌات الرئٌسة ( مثل :دلٌبلً
كمرجع سرٌع لبلستعمال).

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:



وصفا ً للتوصٌات فً مربع مختصر ،مطبوعة بحروف غامقة ،وضع خط تحتها ،أو رسمها على شكل بٌانً كمخطط
التدفق أو الخوارزمٌات.
أن تكون التوصٌات ال ُمح َّددة مُجم ً
َّعة معا ً فً قسم واحد.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل التوصٌات الرئٌسة تم اختٌارها بشكل مناسب وهل تعكس الرسائل األساسٌة للدلٌل االرشادي؟



هل التوصٌات المُحدَّدة تم تجمٌعها فً قسم تم وضعه بالقرب من ملخص لؤلدلة العلمٌة األساسٌة؟
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النطاق  : 5القابلٌة للتطبٌق

 -18الدلٌل االرشادي ٌصف مٌسرات ومعٌقات تطبٌقه.
 -19الدلٌل االرشادي ٌقدم توجٌه و /أو أدوات لكٌفٌة تطبٌق التوصٌات عملٌاً.
 -21الموارد المحتملة لتطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي تم اخذها بعٌن االعتبار.
 -21الدلٌل االرشادي ٌقدم معاٌٌر للمراقبة والتدقٌق.
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القابلٌة للتطبٌق:
 -18الدلٌل االرشادي ٌصف مٌسرات ومعٌقات تطبٌقه.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
قد ٌكون هناك مٌُسرات ومُعٌقات موجودة والتً من شأنها أن تؤثر على تطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي ،فعلى سبٌل المثال:
 -iقد ٌوصً دلٌبلً ارشادٌا ً عن السكتة الدماغٌة بأن الرعاٌة المُقدمة ٌنبغً أن ٌتم تنسٌقها من خبلل وحدات عبلج
السكتة الدماغٌة ووحدات خدمات السكتة الدماغٌة .قد ٌكون هناك آلٌة تموٌل خاصة فً المنطقة لتمكٌن تأسٌس
وحدات لعبلج السكتات الدماغٌة.
 -iiقد ٌتطلب دلٌبلً ارشادٌا ً عن داء السكري فً الرعاٌة األولٌة بأن تتم معاٌنة المرضى ومتابعة حالتهم فً عٌادات
خاصة بداء السكري .قد ٌكون عدد األطباء المُتاح فً المنطقة غٌر كاف من أجل تمكٌن انشاء عٌادات داء
السكري.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول المتعلقة بنشر/تطبٌق الدلٌل االرشادي أو ،ان كان متوفراً ،الوثائق االضافٌة مع الخطط أو
االستراتٌجٌات المحددة لتطبٌق الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة
ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المعٌقات ،استخدام الدلٌل االرشادي ،و مؤشرات الجودة.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:
 تحدٌداً عن نوع المٌُسرات والمُعٌقات التً تم أخذها بعٌن االعتبار.




طرق بحث المعلومات المتعلقة بالمٌُسرات والمُعٌقات لتطبٌق التوصٌات( مثل :التغذٌة الراجعة من قِبل الجهات
المعنٌة الرئٌسة ،االختبار التجرٌبً للدلٌل االرشادي قبل تطبٌقه على نطاق واسع).
معلومات /وصفا ً عن نوع المٌُسرات والمُعٌقات التً برزت عن االستفسارات/جمع المعلومات (على سبٌل المثل :أن
ٌكون لدى المُمارسون المهارات لتقدٌم الرعاٌة المُوصى بها ،المُعدات البلزمة غٌر متوفرة لضمان أن جمٌع أفراد
المجتمع الذٌن تنطبق علٌهم الشروط ٌتلقوا خدمة التصوٌر االشعاعً للثدي).
وصفا ً عن كٌف أثرت هذه المعلومات على عملٌة وضع الدلٌل االرشادي و/أو تشكٌل التوصٌات.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل ٌقترح أو ٌشٌر الدلٌل االرشادي الى استراتٌجٌات محددة للتغلب على معٌقات تطبٌق التوصٌات؟
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القابلٌة للتطبٌق:
 -19الدلٌل االرشادي ٌقدم توجٌه و /أو أدوات لكٌفٌة تطبٌق التوصٌات عملٌا ً.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
لكً ٌكون الدلٌل االرشادي فعاالً فبلبد من نشره وتطبٌقه مع مواد اضافٌة ،وعلى سبٌل المثال تشمل هذه المواد :وثٌقة
مُوجزة ،دلٌبلً مختصراً كمرجع سرٌع االستعمال ،أدوات تعلٌمٌة ،نتائج االختبار التجرٌبً ،نشرات خاصة بالمرضى ،دعم و
تقنٌات الحاسوب ،وٌنبغً تقدٌم أي مواد اضافٌة مع الدلٌل االرشادي.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات المتعلقة بنشر/تطبٌق الدلٌل االرشادي و ،ان كان متوفراً ،المواد المُرفقة المُحددة التً تم انتاجها من أجل دعم
نشر وتطبٌق الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه
المعلومات فٌها تشمل :األدوات ،الموارد ،التطبٌق ،والمبلحق.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


قسم التطبٌق/التنفٌذ فً الدلٌل االرشادي.



األدوات والموارد البلزمة لتسهٌل التطبٌق:
 وثائق موجزة للدلٌل االرشادي.
 روابط سرٌعة لفحص ومراجعة القوائم و الخوارزمٌات.
 روابط عن المواضٌع العملٌة/االجرائٌة وكٌفٌة ممارستها.
 حلول مرتبطة بتحلٌل المعٌقات (انظر البند .)18
 أدوات لبلستفادة من مٌُسرات تطبٌق الدلٌل االرشادي (انظر البند .)18
 نتائج االختبار التجرٌبً والدروس المُستفادة.



توجٌهات عن الكٌفٌة التً ُتم ِّكن مستخدمً الدلٌل االرشادي من الوصول لؤلدوات والموارد البلزمة.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل هناك معلومات حول تطوٌر أدوات التطبٌق/التنفٌذ واجراءات التحقق من صحتها؟
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القابلٌة للتطبٌق:
 -20الموارد المحتملة لتطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي تم اخذها بعٌن االعتبار.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
قد ٌتطلب تطبٌق التوصٌات تو ُّفر موارد اضافٌة لكً ٌتم تطبٌقها .على سبٌل المثال ،قد ٌكون هناك حاجة لموظفٌن أكثر
تخصصاً ،معدات جدٌدة ،و أدوٌة عبلجٌة باهظة الثمن .وهذه الموارد قد ٌكون لها تداعٌات مالٌة على مٌزانٌات الرعاٌة
الصحٌةٌ .نبغً أن ٌكون هناك نقاشا ً فً الدلٌل االرشادي حول اآلثار المُحتملة للتوصٌات على الموارد.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرة/الفقرات المتعلقة بنشر/تطبٌق الدلٌل االرشادي أو ،ان كان متوفراً ،الوثائق االضافٌة مع الخطط أو
االستراتٌجٌات المحددة لتطبٌق الدلٌل االرشادي .بعض األدلة االرشادٌة تعرض التداعٌات المالٌة فً فقراتها التً تتناول
األدلة أو القرارات التً هً خلف وسبب اعتبار التوصٌات .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي
والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :المنهجٌات ،الفائدة من حٌث التكلفة ،الفاعلٌة من حٌث التكلفة،
االكتساب/االستحواذ من حٌث التكلفة ،واآلثار المترتبة على المٌزانٌات.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:





تحدٌداً ألنواع المعلومات المتعلقة بالتكالٌف والتً تم اعتبارها ( مثل :اسلوب التقٌٌم االقتصادي ،قٌاس تكالٌف
االستحواذ الخاصة باألدوٌة).
الطرق التً تم بواسطتها بحث المعلومات المتعلقة بالتكالٌف (على سبٌل المثال :كأن ٌكون فً لجنة وضع الدلٌل
االرشادي خبٌراً فً االقتصاد الصحً ،استخدام تقٌٌمات التكنولوجٌا الصحٌة الخاصة بأدوٌة معٌنة ،الخ).
معلومات /وصفا ً عن المعلومات المتعلقة بالتكالٌف التً برزت عن االستفسارات/جمع المعلومات ( مثل :تكالٌف
االستحواذ الخاصة باألدوٌة محددة لكل دورة عبلج).
وصفا ً عن كٌفٌة استخدام المعلومات المُجمَّعة و المتعلقة بالتكالٌف فً افادة عملٌة وضع الدلٌل االرشادي و /أو
تشكٌل التوصٌات.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل تم اشراك خبراء مناسبون إلٌجاد وتحلٌل المعلومات المتعلقة بالتكالٌف؟
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القابلٌة للتطبٌق:
-21

الدلٌل االرشادي ٌقدم معاٌٌر للمراقبة والتدقٌق.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
قٌاس مدى تطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي ٌساعد فً تسهٌل استمرار استخدامها ،وهذا ٌتطلب وجود معاٌٌر محددة بوضوح
مُستمَّدة من التوصٌات الرئٌسة فً ال دلٌل االرشادي وقد تشمل هذه المعاٌٌر :معاٌٌر قٌاس العملٌات  ،معاٌٌر قٌاس السلوك،
معاٌٌر قٌاس النتائج الصحٌة أو االكلٌنٌكٌة .واألمثلة على معاٌٌر المراقبة و التدقٌق:
 ٌجب أن ٌكون مستوى  HbA1cأقل من .%8 ٌجب أن ٌكون مستوى ضغط الدم االنبساطً أقل من  95مم زئبق. ٌجب أن ٌتلقى  %80من السكان اللذٌن أعمارهم  50عاما ً فحصا ً  /مسحا ً للكشف عن سرطان القولون والمستقٌم باستخدامفحوصات الكشف عن الدم المُختفًِ فً البراز.
ٌ -جب أن ٌُوصف للمرٌض عبلج  Amoxicillinاذا استمرت شكوى التهاب األذن الوسطى الحاد لفترة أكثر من ثبلثة أٌام.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرة /الفصل المُتعلق بمراقبة و تدقٌق مدى االلتزام بالدلٌل االرشادي أو ،ان كان متوفراً ،الوثائق االضافٌة مع
الخطط أو االستراتٌجٌات المحددة لتقٌٌم الدلٌل االرشادي .واألمثلة على األقسام أو الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي
والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :التوصٌات ،مؤشرات الجودة ،معاٌٌر الرقابة والتدقٌق.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:





تحدٌد معاٌٌر لتقٌٌم مدى تطبٌق الدلٌل االرشادي أو االلتزام بالتوصٌات.
معاٌٌر لتقٌٌم أثر تطبٌق التوصٌات.
تقدٌم توجٌه عن عدد مرات والفترة الزمنٌة إلجراء القٌاس.
تقدٌم وصفا ً أو تعرٌفات اجرائٌة عن الكٌفٌة التً ٌنبغً ان ُتقاس بها المعاٌٌر.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



هل تم تقدٌم نطاق واسع من المعاٌٌر بحٌث تشمل معاٌٌر قٌاس العملٌات  ،معاٌٌر قٌاس السلوك ،معاٌٌر قٌاس النتائج
الصحٌة أو االكلٌنٌكٌة؟
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النطاق  : 6استقاللٌة هٌئة التحرٌر
22مزمم
 - 22لم تؤثر وجهات نظر واهتمامات الجهة الممولة فً مضمون الدلٌل االرشادي.
 -23تم توثٌق تضارب المصالح التنافسٌة وآلٌة معالجتها بٌن أعضاء فرٌق وضع الدلٌل االرشادي.
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استقاللٌة هٌئة التحرٌر:
 -22لم تؤثر وجهات نظر واهتمامات الجهة الممولة فً مضمون الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
الكثٌر من األدلة االرشادٌة تم اعدادها بدعم وتموٌل خارجً( مثل الحكومة ،نقابات مهنٌة ،مؤسسات خٌرٌة ،شركات أدوٌة).
وقد ٌأتً هذا الدعم على شكل مساهمة مالٌة إلعداد الدلٌل بشكل كامل أو ألجزاء منه كطباعة األدلة االرشادٌة مثبلً .وٌجب أن
ٌكون هناك اعبلن ونص واضح أن وجهات نظر أومصالح الجهة الممولة لم تؤثر فً التوصٌات النهائٌة.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول المُتعلقة بعملٌة وضع الدلٌل االرشادي أو المُتعلقة بقسم الشكر والعرفان .واألمثلة على األقسام أو
الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :اخبلء المسئولٌة ومصدر التموٌل.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


اسم الجهة الممولة أو مصدر التموٌل ( أو اعبلن صرٌح عن عدم وجود تموٌل).



اعبلن واضح أن الجهة الممولة لم ُتؤثر فً مضمون الدلٌل االرشادي.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



كٌف تناولت مجموعة وضع الدلٌل االرشادي التأثٌر المُحتمل من قِبل الجهة الممولة؟
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استقاللٌة هٌئة التحرٌر:
 -23تم توثٌق تضارب المصالح التنافسٌة وآلٌة معالجتها بٌن أعضاء فرٌق وضع الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

4

3

5

6

7
أوافق بشدة

انزعهٛمبد

وصف دلٌل المُستخدم:
فً بعض الظروف قد ٌحدث تنافس أو تضارب فً مصالح أعضاء مجموعة وضع الدلٌل االرشادي كأن ٌتلقى أحد أعضاء
المجموعة تموٌبلً من احدى شركات األدوٌة لبحثه فً موضوع ٌتناوله الدلٌل االرشاديٌ .جب أن ٌكون هناك بٌانا ً واضحا ً
ٌُعلن فٌه جمٌع أعضاء المجموعة ما اذا كان لدٌهم أي تنافس أو تضارب فً المصالح أم ال.

مكان العثور على المعلومات فً الدلٌل االرشادي:
افحص الفقرات /الفصول التً تصف مجموعة وضع الدلٌل االرشادي أو قسم الشكر والعرفان .واألمثلة على األقسام أو
الفصول المصنفة فً الدلٌل االرشادي والتً عاد ًة ٌمكن اٌجاد هذه المعلومات فٌها تشمل :انًُٓغٛبد ،رؼبهة انًظبنؼ ،نغُخ
ٔػع انلنٛم االهشبك٘ٔ ،ان ًُهؾك.

كٌفٌة التقٌٌم:
محتوى البند ٌشمل المعاٌٌر التالٌة:


وصفا ً ألنواع المصالح التنافسٌة/المُتضاربة التً تم اعتبارها.



الطرق التً تم بها بحث المصالح التنافسٌة المُحتملة.



وصفا ً للمصالح التنافسٌة /المُتضاربة.



وصفا ً للكٌفٌة التً أثرت بها المصالح التنافسٌة على عملٌة وضع الدلٌل االرشادي وتشكٌل التوصٌات.

اعتبارات اضافٌة:


هل البند مكتوب/موثق بشكل جٌد؟ هل الوصف واضح وموجز؟



هل مضمون البند من السهل العثور علٌه فً الدلٌل؟



ما هً التدابٌر التً تم أخذها للحد من تأثٌر تنافس/تضارب المصالح على عملٌة وضع الدلٌل االرشادي وتشكٌل
التوصٌات؟

40

التقٌٌم االجمالً للدلٌل االرشادي

التقٌٌم االجمالً للدلٌل االرشادي
لكل سؤالٌُ ،رجً اختٌار أفضل اجابة تصف و ُتق ٌِّم هذا الدلٌل االرشادي آخذاً بعٌن االعتبار األبعاد والبنود السابقة:

 .1قين الجىدة اإلجوالية لهذا الذليل االرشادي

1
أقل جودة ممكنة

2

3

4

5

6

7
أعلى جودة ممكنة

 .2أود أن أوصً باستخدام هذا الدلٌل فً الممارسة العملٌة
نعم
نعم ،مع التعدٌل
ال
مبلحظات أخرى

وصف دلٌل المُستخدم
التقٌٌم االجمالً للدلٌل االرشادي ٌتطلب من مُستخدمً أداة  AGREE IIإعطاء حُكما ً بشأن جودة الدلٌل االرشادي ،آخذٌن
بعٌن االعتبار بنود التقٌٌم التً تم اعتبارها فً عملٌة التقٌٌم.
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AGREE II أداة

1

النطاق  :1المجال والهدف

 .1األهداف العامة للدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 . 2األسئلة والعناوٌن الصحٌة التً ٌغطٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بدقة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .3الفئة المستهدفة (مرضى ،جمهور .،الخ) التً سٌُطبَّق علٌها الدلٌل االرشادي موصوفة بشكل محدد.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

2

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :2مشاركة األطراف ذوي العالقة

 .4فرٌق اعداد الدلٌل االرشادي ٌشمل أفراداً من جمٌع الفئات المهنٌة ذات الصلة.
1
أعارض بشدة

2

3

views and preferences have been sought.
7
6
5
4
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .5تم بحث آراء ورغبات الفئة المستهدفة ( مرضى ،جمهور ،الخ).
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .6الفئات المستهدفة التً س ُتطبِّق الدلٌل االرشادي محددة بشكل واضح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

3

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :3دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي

 .7تم استخدام طرق منهجٌة فً البحث عن األدلة العلمٌة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .8معاٌٌر اختٌار األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .9نقاط القوة والضعف فً متن األدلة العلمٌة موصوفة بوضوح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

4

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :3دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي ،،،مستمر

 .10الطرق المستخدمة فً صٌاغة التوصٌات محددة بوضوح
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .11الفوائد الصحٌة و اآلثار الجانبٌة والمخاطر تم اخذها بعٌن االعتبار عند صٌاغة التوصٌات.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

DOMAIN 3. RIGOUR OF DEVELOPMENT continued

ٌ .12وجد عبلقة واضحة بٌن التوصٌات واألدلة العلمٌة الداعمة لها.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

5

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :3دقة وصرامة اعداد الدلٌل االرشادي ،،،مستمر

 .13تم مراجعة الدلٌل االرشادي بواسطة خبراء خارجٌٌن قبل نشره.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .14تم تحدٌد اجراءات لتحدٌث الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

6

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :4وضوح عرض وتقدٌم التوصٌات

 .15التوصٌات فً الدلٌل االرشادي محددة وغٌر غامضة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .16البدائل المختلفة لمعالجة الحالة أو المشكلة الصحٌة معروضة بشكل واضح.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

DOMAIN 5. APPLICABILITY

 .17التوصٌات الرئٌسة ٌمكن التعرف علٌها فً الدلٌل االرشادي بسهولة.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

7

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :5القابلٌة للتطبٌق

 .18الدلٌل االرشادي ٌصف مٌُسِّرات ومُعٌقات تطبٌقه.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .19الدلٌل االرشادي ٌقدم توجٌه و /أو أدوات لكٌفٌة تطبٌق التوصٌات عملٌا ً.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .20الموارد المُحتملة لتطبٌق توصٌات الدلٌل االرشادي تم اخذها بعٌن االعتبار.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

8

5

6

7
أوافق بشدة

النطاق  :5القابلٌة للتطبٌق ،،،مستمر

 .21الدلٌل االرشادي ٌُق ِّدم معاٌٌر للمراقبة والتدقٌق.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

التعلٌقات

DOMAIN 6. EDITORIAL INDEPENDENCE

9

7
أوافق بشدة

النطاق  :6استقاللٌة هٌئة التحرٌر

 .22لم تؤثر وجهات نظر واهتمامات الجهة المُمولة فً مضمون الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

3

4

5

6

7
أوافق بشدة

التعلٌقات

 .23تم توثٌق تضارب المصالح التنافسٌة وآلٌة معالجتها بٌن أعضاء فرٌق وضع الدلٌل االرشادي.
1
أعارض بشدة

2

3

4

التعلٌقات

10

5

6

7
أوافق بشدة

التقٌٌم االجمالً للدلٌل االرشادي
لكل سؤالٌُ ،رجً اختٌار أفضل اجابة تصف و ُتق ٌِّم هذا الدلٌل االرشادي آخذاً بعٌن االعتبار األبعاد والبنود السابقة:

 .1قٌم الجودة اإلجمالٌة لهذا الدلٌل االرشادي
1
أقل جودة ممكنة

2

3

4

 .2أود أن أوصً باستخدام هذا الدلٌل فً الممارسة العملٌة
نعم
نعم ،مع التعدٌل
ال

مبلحظات أخرى

11

5

6

7
أعلى جودة ممكنة

