تقدير إتجاهات وأنماط نسب إنتشار مرض السيالن ومرض الزهري عند البالغين في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بنموذج
سبكترم )Spectrum-STI( STI-لألمراض المنقولة جنسيا :نتائج من زمبابواي والمغرب بين  5991و6152

الملخص
الهدف :تطوير أداة لتقدير اإل تجاهات الوطنية لنسب إنتشار األمراض المنقولة جنسيا ً عند البالغين في الدول المنخفضة والمتوسطة
الدخل ،مستخدمين بيانات دورية وموحدة لمؤشرات البرنامج.
طرائق الدراسة :يقوم نموذج سبكترم ( )Spectrum-STIلألمراض المنقولة جنسيا ً بضبط اإلتجاهات الزمنية لنسب إنتشار مرض
السيالن الناشط من خالل تقييم اإلنحدار اللوجستي لبيانات هذه النسب ،الموثقة في إستبيانات مراكز الرعاية الصحية للحوامل ،وفي
الفحوص الدورية للحوامل ولعامة السكان في حال توفرها ،بعد ترجيح هذه النسب بحسب تغطيتها الوطنية وتمثيلها .ضبطت نسبة إنتشار
مرض السيالن كمتوسط متحرك للمسوح السكانية (من البلد ،البلدان المجاورة ،والتقديرات اإلقليمية) ،مع تحديد اإلتجاهات أيضا ً بواسطة
تقارير حاالت اإلفرازات المهبلية وإفرازات اإلحليل للرجال في حال كان إكتمالها مقبوالً .تم تصحيح نسب اإلنتشار لتراعي أداء اإلختبار
التشخيصي ،عدم أخذ عينات من مجموعات ذو عرضة للمرض ،إختالف النسب بين الحضر/الريف و الرجل/المرأة ،ذلك مستخدمين
فرضيات منظمة الصحة العالمية ألحدث التقديرات العالمية واإلقليمية .حددت فواصل الثقة بواسطة تقنية إعادة معاينة البوتستراب
(.)bootstrap resampling
النتائج :انخفض تقدير نسبة مرض الزهري من  )%4.3-9.9( %9.1في  0222إلى  )%9.1-9.4( %9.1في  0292في زمبابواي،
ومن  )%9.1-2..2( %9.1إلى  )%2.14-2.42( %2.11في المغرب .عند هذه النقاط الزمنية ،قدرت نسبة مرض السيالن لدى
النساء عند  )%3.2-9.9(%0.1و  )%2..-9.1( %4.1في زمبابواي؛ و  )%9.9-2.4( %2.2و  )%9.2-2.9( %2.42في
المغرب ،مع نسب إنتشار أقل ب %93لمرض السيالن لدى الرجال مقارنة بالنساء.
الخالصة :يسه ل هذا اإلطار الوبائي مراجعة البيانات ،التدقيق والتحليل اإلستراتيجي ،تحديد أولويات إحتياجات جمع البيانات وتعزيز
المراقبة من قبل الخبراء الوطنيين .تمكننا من تقدير االنخفاض المستمر لمرض الزهري في كل من زمبابواي والمغرب .بالنسبة
لمرض السيالن ،كانت االتجاهات الزمنية أقل تأكيداً ،بسبب االفتقار الى مسوح سكانية حديثة.
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