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بررسی حساسیت  ،ویژگی و نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در معرض خطر
بازگشت به مراکز اورژانس ()ISAR1
مجتبی محمدی ،2فرحناز محمدی شاهبالغی ،*1اکرم قنبری مقدم ،1محسن شتی ،4حمیدرضا خانکه
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 1کارشناس ارشد پرستاری سالمندی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران
*2دانشیار گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران
3مربی گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
4استادیار گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران
5دانشیار گروه پرستاری ،مرکز تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران

(دریافت – 2135/22/72 :پذیرش)2131/75/12 :
مقدمه :با توجه به افزایش جمعیت سالمندی و هزینه های نسبتا باالی خدمات بهداشتی و درمانی ،داشتن برنامه های
غربالگری بسیار مهم است که خود نیازمند در اختیار داشتن ابزارهای مناسب برای رسیدن به هدف می باشد .ابزار  ISARبا
هدف غربالگری سالمندانی که در معرض خطر پذیرش مجدد در مراکز اورژانس می باشند طراحی شده است.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی حساسیت و ویژگی نسخه ی فارسی ابزار " شناسایی سالمندان در معرض خطر در مراکز
اورژانس ) " (ISARدر سالمندان ایرانی می باشد .
روش :این مطالعه از نوع توصیفی و آینده نگر بود .تعداد نمونه ی اولیه  191نفر سالمند باالی  01سال بودند که در سال
 1394به صورت در دسترس در مراکز اورژانس شهر سبزوار انتخاب و وارد مطالعه شدند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه ی
دموگرافیک ،ابزار  ،ISARشاخص بارتل و پرسشنامه ی  GHQ-12در فاصله های زمانی  1ماه بعد 3 ،ماه بعد و  0ماه بعد از
ترخیص نمونه های مورد مطالعه ،جمع آوری و با نرم افزار  SPSSv.21و رسم منحنی  ROCمورد تجزیه و تحلیل آماری
برای بررسی بهترین نقطه ی برش ،حساسیت و ویژگی ابزار  ISARقرار گرفت.
( ، )1/55موید قدرت افتراق باالی ابزار در تشخیص سالمندان در معرض خطر بود.
نتیجه گیری :ابزار  ISARدر سالمندان ایرانی از حساسیت و ویژگی مطلوب برخوردار است و می تواند به عنوان یکی از
ابزارهای معتبر با هدف شناسایی سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد در مراکز اورژانس ،در فهرست آزمون های ارزیابی
سالمندان ایرانی قرار گیرد.
کلید واژه ها  :حساسیت ،ویژگی ،در معرض خطر ،سالمندان ،اورژانس
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یافته ها  :بهترین حساسیت و ویژگی  55درصد و  55درصد برای نقطه ی برش  ≤2ارزیابی شد .سطح زیر منحنی ROC
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در سال های اخیر ،موضوع و مسأله ی سالمندی به طور

می یابد .نبود آگاهی و دانش و عدم شناخت ،از سایر

کلی چه در حیطه ی علمی پژوهشی و چه در نهاد های

مشکالت همراه برای انجام مداخالت مناسب ،موجب عدم

تصمیم گیرنده ،تبدیل به یکی از موضوعات حساس و

مراقبت کافی و مناسب در ادامه ی ویزیت های مراکز

بحث انگیز شده است .موضوعی که به دنبال خود هزاران

اورژانس می گردد )5( .به دلیل تمرکز بر مشکل خاصی

سوال را در ذهنها مطرح میکند و نگرانی های بیشماری

که سالمند به موجب آن به اورژانس مراجعه نموده است؛

را در رابطه با این گروه که در آینده ای نزدیک حجم

معموال نیاز های دیگر سالمند مورد غفلت واقع می شود.

زیادی از جمعیت را به خود اختصاص خواهد داد؛ ایجاد

( )0معموال پس از ویزیت سالمندان در این مراکز و

می کند .در حقیقت فرآیند سالمندی عبارتست از کاهش

ترخیص ،این گروه جمعیتی مجددا در معرض خطر

تدریجی عملکرد سیستم های بدن از جمله قلب ،عروق،

پذیرش دوباره 1به صورت پیشبینی نشده قرار میگیرند.

تنفس ،دستگاه ادراری تناسلی ،غدد درون ریز و سیستم

تحقیقات نشان داده است در طی یک ماه پس از ترخیص

ایمنی بدن .در طول این فرآیند ،یک فرد بالغ سالم به

سالمندان از مراکز اورژانس 11درصد ،بعد از  3ماه 24

فردی ضعیف با کاهش در ظرفیت های مختلف

درصد و پس از  0ماه  44درصد از آنان مجددا پذیرش

فیزیولوژیک وافزایش استعداد ابتال به بسیاری از بیماری ها

شده اند)5( .

و مرگ تبدیل می شود )1( .با رشد سریع جمعیت

هنوز در کشور ما در رابطه با غربالگری جمعیت سالمندان

سالمندان ،بروز مشکالت و وقوع فوریت های مراقبتی و

در معرض خطر حوادث و فوریتها ،آگاهی و دانش مناسب

درمانی نیز در حال افزایش است )2( .مراکز اورژانس از

در جامعه وجود ندارد .ارزیابی جامع سالمند()CGA2

مهم ترین و رایج ترین بخش های ارایه دهنده ی خدمات

بهترین ابزار شناخته شده ی موجود برای شناخت و

مراقبتی در این رابطه به سالمندان میباشند )3( .آمارهاى

تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درمانی سالمندان می

سازمان جهانى بهداشت نشان میدهد اولین مکان بسترى

باشد؛ اما تکمیل ابزار  CGAیک فرآیند زمان بر است که

شدن اینگونه بیماران ،بخشهاى اورژانس بیمارستانها

حداقل  31دقیقه زمان الزم دارد )5( .بنابراین ،این نوع

است و بیش از 21درصد پذیرش بیمارستانها در مراکز

بررسی برای تمامی افراد سالمند پذیرش شده در مراکز

اورژانس ،مربوط به افراد سالمند می باشند؛ که این رقم

اورژانس ،غیر ممکن است .بدین منظور نیازمند بررسی و

در حال افزایش می باشد )4( .معموال در مراکز اورژانس،

ارزیابی مختصر و در عین حال مفید با استفاده از ابزاری

موقعیت هاى پر استرس و تنش زا وجود دارند که در این

مناسب می باشیم.

مواقع وضعیت جسمانى یا روانى به ناگهان دچار آسیب

1

At Risk of Readmition
2
Comprehensive Geriatric Assessment
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مقدمه

گردیده و اقدامات پیگیرانه فقط تا رفع خطر موجود ،ادامه

محمدی شاهبالغی و همکاران

نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در25/...

به عنوان یکی از پرکاربردترین و معتبرترین ابزار غربالگری

ابزار  ISARبه عنوان ابزاری کاربردی در شناخت

شناخته شده در زمینه ی شناسایی سالمندان در معرض

سالمندان در معرض خطر پیامدهای ناخواسته از آن یاد

خطر پس از ترخیص از مراکز اورژانس ،با امکان اجرای

شده است )15( .به عنوان مثال در کشورهای کانادا،

فوری و سریع است که روایی 1و اعتبار 2مناسب آن در

ایتالیا ،بلژیک و هلند به عنوان ابزاری قوی در شناخت و

مطالعات کشورهای مختلف دنیا به تایید رسیده است؛

پیش بینی افت عملکرد جسمی مطرح شده است .در

(5،9،11،11و  )12و البته کاربرد وسیعی برای استفاده در

مطالعاتی نیز آن را مطلوب و سریع دانسته اند)10،15( .

مراکز اورژانس دارد )13( .ابزار شناخت سالمندان در

برخی پژوهشگران انجام مداخالت الزم بر اساس نتایج

معرض خطر پذیرش مجدد در مراکز اورژانس ( )ISARبه

غربالگری سالمندان در معرض خطر با  ISARرا رویکردی

طور اولیه با  25سوال در مورد پیش بینی عوارض و

سودمند از نظر هزینه های درمانی و مراقبتی ارزیابی کرده

پیامدهایی چون مرگ ،پذیرش در مراکز مراقبتی یا

اند3،15( .و  )19اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه

درمانی،کاهش بالینی مشخص در وضعیت عملکردی در

توصیه کرده اند قبل از به کار گیری و اجراISAR ،

طی شش ماه پس از ترخیص از اورژانس ،طراحی شد و

نیازمند مطابقت با شرایط جامعه ی هر کشور می باشد؛ و

پس از آنالیز های آماری جهت تبدیل به ابزار غربالگری

لذا تغییر نقطه ی برش کلی ابزار و یا تغییر نقطه ی برش

کوتاه و سریع قابل استفاده در مراکز اورژانس به شش

تعدد دارویی جایز دانسته شده است 10( .و  )19اما نکته

سوال تقلیل یافت؛ و به زبان فرانسه و انگلیسی منتشر

ی قابل توجه و حائز اهمیت این است که نقطه ی برش

گردید .گویه های ابزار ،وجود مشکالت شایعی از جمله

مناسب و هم چنین میزان حساسیت و ویژگی ابزار

افت عملکرد جسمی  ،افت عملکرد شناختی ،تعدد دارویی،

 ISARدر کشورهای متفاوت هم چون کانادا ,انگلستان،

نقص بینایی ،و تعدد بستری در مراکز درمانی را مورد

هلند و ایتالیا ،مقادیر مختلفی داشته است که همین

سوال قرار می دهد .هر سوال شامل دو پاسخ بله یا خیر

تفاوت ها نشان دهندهی شکاف موجود و بیان کننده ی

است و سالمند ارزیابی شونده نمره ای بین  1تا  0کسب

ضرورت بررسی ویژگی های روان سنجی این ابزار در کشور

می کند .بنابر نسخه ی اصلی ابزار ،افرادی که از پرسشنامه

خودمان میباشد؛ چرا که این تفاوت ها را میتوان ناشی از

نمره ی  2یا بیشتر کسب کنند "در معرض خطر" شناخته

خدمات بهداشتی و درمانی موجود در کشورها و نمونههای

می شوند .پایایی ابزار با روش آزمون باز آزمون برابر 1/55

پژوهشی دانست )21 ،21( .بنابراین بسیار بدیهی و روشن
است برای آن که این ابزار بتواند در کشور ما مورد استفاده

1 Validity
2 Reliability

قرار گیرد؛ می بایست نقطهی برش مناسب ،میزان
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ابزار ) Identification of Seniors At Risk ( ISAR

بوده است )14( .با توجه آنچه که از مرور متون بارز است؛
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شود .

جنس ،تأهل ،تحصیالت ،محل زندگی و دو شماره تماس،

روش مطالعه

نحوه ی انتقال به مرکز اورژانس (با آمبوالنس مرکز ،وسیله

این مطالعه از نوع مشاهده ای آینده نگر بود .جامعه ی

شخصی ،پیاده  ،تنها ،بوسیله افراد غریبه ،توسط اعضای

آماری این مطالعه را سالمندانی که پس از اخذ درمان در

خانواده) ،علت مراجعه به اورژانس از زبان بیمار یا همراه،

حال ترخیص از مراکز اورژانس در شهر سبزوار بودند

تشخیص در اورژانس ،زمان رسیدن به مرکز (شب یا روز)،

تشکیل دادند .از بین این سالمندان 191 ،نمونه به روش

مراقب اصلی و تعداد ساعات مراقبت در روز بود .ابزار

در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای "شناخت

شناخت سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد در مراکز

سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد" ،"1سالمت

اورژانس ( ، )ISARبا شش گویه وجود مشکالت شایعی از

عمومی "2و "بارتل"3را به همراه پرسشنامه ی حاوی

جمله افت عملکرد جسمی ،افت عملکرد شناختی ،تعدد

اطالعات جمعیت شناختی تکمیل کردند .معیارهای ورود

دارویی ،نقص بینایی ،و تعدد بستری در مراکز درمانی را

به پژوهش ،سن  01سال و باالتر ،تمایل به مشارکت در

مورد سوال قرار می دهد .هر سوال شامل دو پاسخ بله یا

تحقیق ،رضایت آگاهانه و ترخیص به منزل بعد از اخذ

خیر است و سالمند ارزیابی شونده نمره ای بین  1تا 0

درمان در اورژانس بود .هم چنین معیارهای خروج از

کسب می کند .بنابر نسخه ی اصلی ابزار ،افرادی که از

مطالعه را مواردی چون عدم تمایل سالمند برای پاسخ به

پرسشنامه نمرهی  2یا بیشتر کسب کنند "در معرض

سواالت ،عدم همکاری در ادامه ی مطالعه ،بستری در

خطر" شناخته می شوند )21( .دیگر ابزار مورد استفاده

بخش های بیمارستان و مراحل انتهایی زندگی بیمار

در مطالعهی حاضر شاخص عملکرد جسمی بارتل 4بود که

تشکیل می دادند .با استفاده از نمونه گیرهای آموزش

توسط ماهونی 5و بارتل ( )1905طراحی شده و جهت

دیده توسط پژوهشگر ،کار تکمیل ابزار و پرسشنامههای

اندازهگیری تواناییهای عملکردی پیش و پس از درمان،

مورد نظر از طریق مشاهده و مصاحبه با سالمند واجد

تعیین مقدار مورد نیاز خدمات پزشکی در بیماری و

شرایط یا همراه وی (اعضای خانواده یا مراقب وی در

همچنین بررسی برون ده کلینیکی مورد استفاده قرار

موقت) در

میگیرد )22(.پایایی نسخهی فارسی نسخهی بارتل

اورژانس های بیمارستان شهید امدادی و بیمارستان شهید

 1/90-1/99و روایی آن  1/999میباشد )15( .ابزار بارتل

واسعی ،طی تمامی روزهای هفته در ساعت مختلف شبانه

یک شاخص شناخته شده و استاندارد در دنیاست و در

صورت نقص شناختی یا عدم هوشیاری

بسیاری از مطالعات مشابه به کار گرفته شده است.
1

ISAR
GHQ-12
3
Barthel
2

4

Barthel
5
Mahoney
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حساسیت و ویژگی آن در جامعهی ایرانی نیز بررسی

روز انجام شد .اطالعات دموگرافیک مطالعه شامل سن،

محمدی شاهبالغی و همکاران

نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در22/...

روزانه زندگی "1میباشد .این شاخص دارای ده جزء

نمونههای مورد پژوهش تاکید شد .داده های بدست آمده

خوردن ،استحمام ،مراقبت از خود ،لباس پوشیدن ،کنترل

با نرمافزار  SPSSv.21و ترسیم منحنی  ROCمورد تجزیه

مدفوع ،کنترل ادرار ،استفاده از توالت ،جابجایی توانایی

و تحلیل آماری برای تعیین بهترین نقطهی برش ابزار

حرکت کردن و باال رفتن از پله است .سطح وابستگی به

 ISARو محاسبهی حساسیت و ویژگی آن قرار گرفت.

این صورت طبقه بندی شد 95-111 :به معنای عدم

الزم به توضیح است که برای تعیین حساسیت ،ویژگی و

وابستگی 91-94 ،وابستگی جزئی 55-91،وابستگی

نقطهی برش مناسب می توان با رسم منحنی  ROCبه

خفیف 51-54 ،وابستگی متوسط 25-49 ،وابستگی شدید

مقادیر آنها دست یافت .همانطور که گفته شده است در

و  1-24وابستگی کامل)23( .

طراحی ابزارهای غربالگری از مقدار سطح زیرمنحنی

دیگر پرسشنامهی مورد استفاده در مطالعهی حاضر،

 ROCیا  AUCبعنوان  Accuracyیا Discrimination

پرسشنامهی سالمت عمومی  GHQبود که در سال 1952

 powerنام برده شده است؛ ( )25 ،25که آن را قدرت

توسط گلدبرگ 2تدوین شده است )25( .پرسشنامهی

افتراق نیز مینامند .در مطالعهی حاضر بعد از رسم

 GHQ-12شامل  12سوال از  01سوال پرسشنامه اصلی

منحنی  ROCبرای فواصل زمانی مختلف مطالعه در سه

است که همانند فرم های دیگر ،هر یک از سوال های آن

مرحله یک ماه ،سه ماه و شش ماه بعد ،سطح زیر منحنی

شدت مشکالت سالمت روانی را در چند هفته اخیر می

هر یک در حالت  1و حالت  2توسط نرمافزار SPSSv.21

ضریب آلفای

محاسبه گردید( .الزم به توضیح است که حالت  1به

کرونباخ ارزیابی شد که در نتیجه این ضریب1/55 ،

شرایطی اطالق می شود که اگر نمونه مورد مطالعه پس از

محاسبه گردید )25( .دلیل انتخاب این ابزار بر اساس

ترخیص مجددا به اورژانس مراجعت می نمود و تحت

مقاالت و مطالعات انجام شده می باشد که به عنوان

ویزیت پزشک اورژانس قرار میگرفت و یا اگر فوت میکرد

شاخص هایی استاندارد برای سنجش سالمت عمومی

به عنوان مثبت (مثبت واقعی) تلقی میشد .حالت  2به

افراد سالمند به هدف ابزار نزدیک بوده ،از مقبولیت جهانی

شرایطی اطالق میشود که اگر نمونهی مورد نظر ،عالوه بر

برخوردار و کاربرد شایعی دارد)23، 21، 5( .

شرایط حالت  1دچار یکی از حاالت سقوط یا نیاز به

جهت رعایت مسائل اخالقی پژوهش به مسئولین ذیربط

ساعات مراقبتی بیشتر یا نیاز به مراجعه به مطب یا بستری

اطمینان داده شد که در صورت تمایل می توانند از نتایج

در سایر مراکز مراقبتی یا درمانی و یا افت سالمت عمومی

سنجد .برای بررسی پایایی پرسشنامه،

می شد مثبت (مثبت واقعی) تلقی گردید.
)Activity of Daily Living (ADL
Goldberg

1
2

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

(11،21،23و )24شاخص بارتل ابزار سنجش "فعالیتهای

تحقیق بهره مند شوند و بر محرمانه بودن اطالعات به
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یافته ها

نمونهگیری  52±9/5 ،سال بود  .تعداد  111نفر مردان و

میانگین سنی گروه نمونه  191نفری در مرحله

 59نفر را زنان تشکیل دادند( .جدول شماره )1

جدول شماره ( :)2توزیع سنی و جنسی سالمندان مرخص شده از مراکز اورژانس سبزوار سال 2134
جنس

تعداد (درصد)

میانگین سن

حداقل سن

حداکثر سن

انحراف معیار

مرد

)53( 111

53

01

112

11

زن
کل

) 45( 59
191

51
52

01
01

91
112

9
9/5

برای محاسبه ی حساسیت و ویژگی برای امتیازات 1تا  0ابزار "شناسایی سالمندان در معرض خطر پذذیرش مجذدد بذه مراکذز
اورژانس" ابتدا منحنی ROCدر مراحل مختلف زمانی مورد نظر مطالعه  ،رسم گردید  .نمودارهای زیر نشان دهنده منحنذی
 ROCبرای ابزار  ISARهستند  .سطح زیر منحنی ( )AUCنشان دهنده قدرت افتراق یا  accuracyابزار می باشد که به
معنی توانایی ابزار در متمایز کردن افراد سالم و بیمار است)20( .
در ابتدا منحنی  ROCبه فاصله زمانی یکماه از ترخیص سالمندان  ،رسم و سطح زیر آن محاسبه شد( .نمودار  1و )2

AUC=0/69

AUC=0/70

سمت چپ :با احتساب پذیرش مجدد در مراکز اورژانس و فوت بعنوان پیامدهای منفی مطالعه.
سمت راست :عالوه بر پیامدهای مذکور ،هر گونه بستری در سایر مراکز ،مراجعه به مطب ،وابستگی جسمی بیشتر ،افت سالمت
روانی و سقوط نیز به عنوان رخداد منفی در نظر گرفته شده است.
نمودارهای باال نشان می دهند سطح زیر منحنی  1/09-1/51 ،می باشد .این مقادیر به معنی این است که قدرت تشخیص ابزار
مورد پژوهش ضعیف است.
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نمودار شماره 1و  . 2منحنی  ROCبرای محاسبه قدرت افتراق ( )AUCابزار شناخت سالمندان در معذرض خطذر یذک مذاه
پس از ترخیص از مراکز اورژانس.

محمدی شاهبالغی و همکاران

نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در23/...

بعد از گذشت سه ماه از ترخیص سالمندان مورد مطالعه ،منحنی  ROCرسم شده و سطح زیر آن محاسبه گردید(.نمودار 3و )4

AUC=0/70

AUC=0/73

نمودار شماره  3و  . 4منحنی  ROCبرای محاسبه قدرت افتراق (  )AUCابزار شناخت سالمندان در معرض خطر سذه مذاه
پس از ترخیص از مراکز اورژانس.
سمت چپ  :با احتساب پذیرش مجدد در مراکز اورژانس و فوت بعنوان پیامدهای منفی مطالعه.
سمت راست :عالوه بر پیامدهای مذکور  ،هر گونه بستری در سایر مراکز  ،مراجعه بذه مطذب ،وابسذتگی جسذمی بیشذتر ،افذت
سالمت روانی و سقوط نیز به عنوان رخداد منفی در نظر گرفته شده است.
نمودارهای فوق نشان می دهند مقادیر سطح زیر منحنی ROCدر فاصله زمانی سه مذاه از تذرخیص سذالمندان 1/51-1/53 ،
بوده است.
در نهایت بعد از گذشت شش ماه از ترخیص سالمندان مورد مطالعه ،مجددا منحنی  ROCرسم شده و سطح زیذر آن محاسذبه
گردید( .نمودار  5و )0

نمودار شماره  5و  . 0منحنی  ROCبرای محاسبه قدرت افتراق (  )AUCابزار شناخت سالمندان در معرض خطر شش ماه
پس از ترخیص از مراکز اورژانس.
سمت چپ  :با احتساب پذیرش مجدد در مراکز اورژانس و فوت بعنوان پیامدهای منفی مطالعه.
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AUC=0/75

AUC=0/84

 /17پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /21پاییز 2131

سمت راست :عالوه بر پیامدهای مذکور  ،هر گونه بستری در سایر مراکز  ،مراجعه به مطب ،وابستگی عملکذردی بیشذتر ،افذت
سالمت روانی و سقوط نیز به عنوان رخداد منفی در نظر گرفته شده است.
نمودارهای باال بیانگر سطح زیر منحنی  1/55-1/54 ،می باشد که بهترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند  .این مقادیر بذه
معنی قدرت تشخیص مطلوب ابزار مورد پژوهش است.
برای تعیین بهترین نقطه برش ابزار ،حساسیت و ویژگی برای نقاط 1تا  0امتیاز ابزار آورده شده است ( با توجه بذه نمذودار  5و
 0که بهترین قدرت افتراق را داشته است )  ،که نتایج در جدول  2نشان داده شده است .بهترین نقطه برش آزمون غربذالگری
نقطه ای است که تعادل نسبی بین حساسیت و ویژگی داشته باشد)20( .
جدول شماره(  :)1محاسبه حساسیت و ویژگی برای امتیازات ابزار "شناخت سالمندان در معرض خطر پذیرش
مجدد در مراکز اورژانس"  ،شش ماه پس از ترخیص
نقطه برش

حساسیت

ویژگی

1

1

1

1
2
3
4
5
0

1/91
1/51
1/55
1/32
1/11
1/12

1/42
1/55
1/93
1/95
1
1

همانطور که در جدول 2مشاهده می گردد؛ اگرچه در نقاط  1و  1حساسیت بسیار باالیی وجود دارد (111درصد و  91درصذد)
اما در عین حال مقادیر ویژگی در هر دو حالت خیلی کم است ( 1و  42درصد ) .در نقاط  3و  4ویژگذی ابذزار بذاال خواهذد بذود
( 93درصد و  95درصد) اما از میزان حساسیت ابزار کم می شود( 55درصد و  32درصد)  .اما در نقطه  2ابزار بهترین حالت را
در هر دو مورد حساسیت و ویژگی خواهد داشت( .حساسیت  51درصد و ویژگی  55درصد )

وضعیت واقعی سالمندان
بروز پیامدهای منفی

عدم بروز پیامدهای منفی

91

11

ابزار  :مثبت ( امتیاز  2و بیشتر )

22

31

ابزار  :منفی ( امتیاز کمتر از )2
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پس با در نظر گرفتن نمره ی  2به عنوان بهترین نقطه ی برش این ابزار خواهیم داشت :

محمدی شاهبالغی و همکاران

نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در12/...

حساسیت ابزار با در نظر گرفتن نقطه ی برش

حساسیت ابزار در نقطه برش  51 ، 2درصد می باشد و به این مفهوم می باشد که توانایی ابزار غربذالگری درشناسذایی صذحیح
سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد در مراکز اورژانس  51 ،درصد می باشد.
ویژگی ابزار با در نظر گرفتن نقطه برش

ویژگی ابزار در نقطه برش  55 ، 2درصد است و به این مفهوم می باشذد کذه توانذایی ابذزار غربذالگری در شناسذایی صذحیح
سالمندانی که در معرض خطر پذیرش مجدد نیستند 55 ،درصد می باشند
ارزش اخباری مثبت ابزار "شناسایی سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد به مراکز اورژانس" :

ارزش اخباری مثبت این ابزار به این مفهوم است که اگر نتیجه ابزار مثبت باشد ،احتمال این که سالمند واقعا در معرض خطر
پذیرش مجدد در مراکز اورژانس باشد  91درصد

است.

ارزش اخباری منفی ابزار "شناسایی سالمندان در معرض خطر پذیرش مجدد به مراکز اورژانس" :

افراد تست منفی
ارزش اخباری منفی این ابزار به این مفهوم است که اگر نتیجه ابزار منفی باشد؛ احتمال این که سالمند واقعا در معرض خطذر
پذیرش مجدد در مراکز اورژانس نباشد 55 ،درصد است.
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تعداد سالمندان سالم دارای تست منفی
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بحث

دارد .در مطالعذه  Hoogerduijnو همکذاران ،حساسذیت

در مطالعه ی حاضر مقادیر سطح زیر منحنذی  ROCدر

ابزار  1/93 ، ISARو ویژگی  1/39تعیین شد ( )11که در

مرحله یک ماه بعد از ترخیص نا امید کننده بذود؛ (-1/51

مقایسه با ابزار های دیگری که همزمان مورد مطالعذه قذرار

 )AUC=1/09که البته این مقادیر با مطالعات زیادی هذم

گرفته بودند؛ ددارای بذاالترین حساسذیت در پذیش گذویی

خوانی داشته است )11،24( .در مرحله ی سه ماه بعذد از

صذذحیح سذذالمندان در معذذرض خطذذر پیامذذدهای منفذذی را

ترخیص یافته ها حکایت از مقادیر بیشتر  AUCدارد امذا

داشته اسذت .در مطالعذه ی مذونز و همکذاران نیذز اگرچذه

همچنان ضعیف ارزیابی مذی گذردد ()AUC=1/51-1/53

مقادیر اعالم نشده اما محقق حساسیت باالی ابزار ISAR

که به نتایج مطالعات دیگر نزدیک بذوده و مطابقذت دارد (

را مورد تایید قرار داده در صذورتی کذه ویژگذی آن پذایین

 . ) 21،9در مطالعه ی حاضر بیشذترین مقذدار سذطح زیذر

بوده است )9( .بنابراین برای ابذزار "شذناخت سذالمندان

منحنی ( )AUCدر فاصله ی شذش مذاه بعذد از تذرخیص

در معرض خطر بعد از ترخیص از مراکز اورژانذس " نقطذه

نمونه ها حاصل شد (. )AUC =1/55-1/54این نتیجذه بذا

برش  2به عنوان بهترین نقطه برش  ،معرفی می گردد .در

 Mccuskerو همکذذذاران  Salvi ،2111و

این شرایط پیش بینی می شود که توانایی غربالگری ابذزار

مطالعذذذات

در نهایت از منحنی مربوط به دوره زمانی شش ماه بعد (

مجدد در مراکز اورژانس  51 ،درصد می باشد .هم چنذین

حالت  )2که نتایج بهتری دارد برای محاسبه نقاط بذرش و

با بکار بردن این ابزار می توان انتظار داشذت کذه توانذایی

میزان حساسیت و ویژگی مربذوط بذه هذر نقطذه اسذتفاده

غربذذالگری ابذذزار در شناسذذایی صذذحیح سذذالمندانی کذذه در

گردیده اسذت .از آنجذا کذه بهتذرین نقطذه بذرش آزمذون

معرض خطر پذیرش مجدد نیستند  55 ،درصد باشد .این

غربالگری نقطه ای است که تعادل نسبی بین حساسذیت و

ابزار حساسیت و اختصاصیت خوبی نشان داد و بنذابراین،

ویژگی داشته باشد .بنابراین با توجه به یافته هذای جذدول

تعداد اندکی از بیماران ،مطابق برنامه عملی ابزار  ،به طور

شماره  2می توان نتیجه گیری کرد که نقطه برش در نمره

غلط مورد بررسی و مداخله قرار می گیرند و تعداد اندکی

 2و باالتر با حساسیت 1/51و ویژگذی  1/55همذراه اسذت

از سالمندان در معرض خطذر پیامذدهای منفذی ،بذدون

که به نظر می رسد مطلوبیذت نسذبی بهتذری دارد .نکتذه

پیگیری یا حتی توصیه خاصی رها می شوند .در نتیجذه،

قابل توجه آن که نقطه برش معرفی شده برای ابزار توسط

عواقب ناشی از پیامدهای ناخواسته از یذک سذو و اتذالف

طراحان ابزار در کانادا نیز  ،نمره  2و باالتر معرفذی شذده

منابع انسانی از سوی دیگر ،به حذداقل مذی رسذد .از نظذر

اسذت کذه بذرای آن حساسذیت  1/53و ویژگذی  1/51را

مسایل بالینی 51 ،درصد حساسیت ،بیذانگر ایذن واقعیذت

اعالم کرده اند .این نتایج با سایر مطالعات مشابه همخذوانی

است که این ابزار ،بیماران بیشتری را نسذبت بذه ارزیذابی
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همکاران 2119هم خوانی دارد 14 ( .و ) 24

درشناسایی صحیح سذالمندان در معذرض خطذر پذذیرش

محمدی شاهبالغی و همکاران

نقطه برش نسخه فارسی ابزار شناسایی سالمندان در11/...

کامل  CGAدر گروه های در معرض خطر ،طبقه بنذدی

میتواند در برخی موارد تعمیم پذیری نتایج و کاربردهذای

می کند کذه از نقطذه نظذر عملذی و کذاربردی ایذن خطذا

حاصل از آن را تحت تأثیر قرار دهد .دسترسی پژوهشگر به

محدودیت زیادی ایجاد نمی کند  .زیرا تعداد بسیار اندکی

واحد های مورد مطالعه گاهی با مشکالتی هم چذون عذدم

ازسالمندان با خطر کم مواجهذه بذا پیامذدهای ناخواسذته

پاسخ ،نیاز به تکرار تماس در چندین نوبت از سذاعات روز،

برای ارزیابی های دقیق تر و مذداخالت ارجذاع داده مذی

زمان مکالمه تلفنی طوالنی و یا نیذاز بذه حضذور مسذتقیم

شذوند و ایذن اشذتباه کذم اهمیذت تذری اسذت تذا اینکذه

پژوهشگر برای کسب اطالعات صحیح از نمونه همراه بود.

سالمندان در معرض خطر در اثر عدم تشذخیص توسذط

نتیجه گیری نهایی

ابزار غربالگری اصال ارجذاع داده نشذده و مذورد مذداخالت

در مجمذذوع بذذر اسذذاس نتذذایج حاصذذل ،مطالعذذه حاضذذر

بعدی قرار نگیرند.

حساسیت و ویژگی ابزار  ISARرا در سذالمندان تذرخیص

الزم به ذکر است که در این پژوهش ارزش اخباری مثبذت

شده از مراکز اورژانس در نقطه برش  2مطلذوب ارزیذابی

محاسبه شد که  1/91بود .این رقم به این مفهوم است کذه

کرده است و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای معتبذر بذا

اگر نتیجذه ابذزار  ISARمثبذت باشذد ،احتمذال ایذن کذه

هدف شناسایی سالمندان در معرض خطر پذذیرش مجذدد

سالمند واقعا در معذرض خطذر بعذر از تذرخیص از مراکذز

در مراکذز اورژانذس ،در فهرسذت آزمذون هذای ارزیذابی

اورژانس باشد  91درصد اسذت .ارزش اخبذاری منفذی در

سالمندان ایرانی قرار گیرد.

مطالعه حاضر  1/55بود یعنی می توان گفت " اگر نتیجه

تشکر و قدردانی

ابزار  ISARمنفی باشد ،احتمال این که سالمند واقعذا در

از اساتید ارجمند دانشگاه علوم بهزیستی و تذوان بخشذی

معرض خطر پس از ترخیص از مراکذز اورژانذس نباشذد ،

تهران ،مسئولین و کارکنذان بخذش اورژانذس بیمارسذتان

 55درصد است" .متاسفانه مطالعه ای که مقذادیر ارزش

های شهیدان امداد و واسعی شهر سبزوار و همکارانی کذه

اخباری مثبت یا منفی را گزارش کرده باشند یافت نشد تذا

پرسشگر بودند که با همکاری صمیمانه آن ها اجرای این

بتوان نتایج را با انها مقایسه نمود.

پژوهش امکان پذیر شد ،کمال تشکر و قدردانی می شود.

دیگری دارای محدودیت های اجتنذاب ناپذذیری بذوده کذه
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Introduction: Due to the aging population and the relatively high cost of health care, it is important to
have screening programs . ISAR screening tool aimed at seniors who are at risk of readmission to the
emergency center is designed.
Objective: Aim of this research was evaluate the sensitivity and specificity of the Persian version of
the tool "identify older people at risk in emergency centers (ISAR)" in the ELDERLY Iran.
Method: This was a prospective descriptive study. The number of initial sample of 190 people aged
over 60 years were available for selection and were enrolled in emergency departments in Sabzevar.
Data were collected using demographic questionnaire, tools ISAR, Barthel Index and GHQ-12
questionnaire at time intervals of 1 month, 3 months and 6 months after discharge samples collected
by the software SPSSv-21 and draw ROC curve analysis and statistical analysis to examine the best
cut-off point, sensitivity and specificity were ISAR tool.
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Results: The sensitivity and specificity of 85% and 75% for 2≤ cut-off point was assessed. AUC ROC
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(85/0), confirms the high differentiation power of the tool in identifying older people at risk.
Conclusion: ISAR tool is good in Iranians sensitivity and specificity And can be used as a valid tool
to identify elderly people at risk of readmission to the emergency centers, geriatric assessment tests in
the list of Iran.
Key words: Sensitivity, specificity, At risk , ISAR, the elderly, emergency
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