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، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 9تا  ۱به هر کدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 9(...، ماماها و داروسازان، پرستارانپزشکان، ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 9غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمان، بیمارستان، دانشگاه)مدیران  سالمتگزاران نظام و سیاستدیرانم 

 (...کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

اشد؟  بتواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 کلمه( ۱9)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

ای هسبب ارتقاء کیفیت مراقبت درمانيشیمي تزریقي داروهای ایمن تجویز و سازیآماده بالیني راهنمایکاربرد 

 .گردديم يدرمانيمیشاز بیماران تحت  پرستاری

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 راهنماهای از باید پرستاران لذا نماید،مي بیمار برای جدی عوارض ایجاد درماني،شیمي داروهای وریدی داخل تزریق

 تزریقي داروهای ایمن تجویز و سازیآماده بالیني راهنمای طراحي باهدف حاضر پژوهش. نمایند پیروی بالیني

 .گرفت صورت یسازيبومبه روش  درمانيشیمي

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .اشدبها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 کلمه( 94)حداکثر : 1پیام شماره 

 و رانبیما ایمني افزایش پرستاری، هایمراقبت کیفیت ارتقاء به بالیني راهنمای این براساس پرستاری مراقبت

 زتجوی و سازیآماده هنگام در خطاها بروز کاهش پرستاران، بین هماهنگي ایجاد و مراقبت در تنوع کاهش پرستاران،

 .یدنمامي کمک درمانيشیمي تزریقي داروهای تجویز از ناشي عوارض علت به بیمار به آسیب از پیشگیری و دارو

 کلمه( 94)حداکثر : 2پیام شماره 

 عنوانهب تواندمي بالیني، راهنمای این هایتوصیه طبق بر درمانيشیمي داروهای تجویز در پرستاری هایمراقبت ارائه

 .گیرد رقرا نیز پرستاری مدیران مورداستفاده انکولوژی، هایبخش در پرستاران بالیني عملکرد ارزیابي برای ابزاری

 کلمه( 04)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 کولوژیان مراکز در پرستاران آموزش و امکانات تجهیزات، برخي تأمین به نیاز بالین، در توصیه های این راهنما کاربرد

 آموزش و موردنیاز تجهیزات سازیفراهم در انکولوژی مراکز مسئوالن و مدیران که است ضروری بنابراین دارد؛

 .نمایند اقدام پرستاران

 مورد را انتخاب کنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت کثیراالنتشارروزنامهنتشار نتایج پژوهش در ا  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وب  ☐



 

 
 
 
 
 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره  ☐

 اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(سازی نتایج پژوهش )ثبت انجام اقدامات الزم برای تجاری  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 یلاز قب یدیاست و عالوه بر فوا درمانيیميش یداروها یزتجو ياصل یهااز روش داخل وریدی یکي یقتزر مقدمه:

 و بر شواهد يمبتن هاییهاز توص یدلذا پرستاران با نماید،يم یمارب یبرا یزن یعوارض جد یجادا ی،فور ياثر درمان

 یداروها یمنز ایو تجو یسازآماده ینيراهنمای بال ي. پژوهش حاضر باهدف طراحراهنماهای بالیني پیروی نمایند

بزرگسال مبتالبه سرطان جهت پرستاران شاغل در  یماراندر ب یزاز تجو يناش یهاو مراقبت درمانيیميش یقيتزر

 صورت گرفت. یرانا یمراکز انکولوژ

 ۱1مند نظام ی. پس از جستجویداستفاده گرد ینيبال یراهنماها سازیيجهت انجام پژوهش از روش بوم کار: روش

 II یتفاده از ابزار اگرها توسط متخصصان با اسآن یفیتشد و ک یافت 74۱1تا  7442مرتبط از سال  ینيبال یراهنما

 شدهیههت ینيبال یراهنما نویسیشمنتخب، پ ینيبال ایراهنماه هاییهقرار گرفت. سپس بر اساس توص یابيمورد ارز

شد.  یو بازنگر یابيدو مرحله توسط گروه متخصصان ارز ياجرا ط یتوضوح، مرتبط بودن و قابل ی،و ازنظر سودمند

وسط ت یينها یابيشد و ارز ینتدو درمانيیميش یقيتزر یداروها یمنا یزو تجو یسازآماده ینيبال یراهنما یتدرنها

 صورت گرفت. خصصانمت

ند. مکمل انتخاب شد یراهنما یزدهمبنا و س یمنتخب، پنج راهنما ینيبال یراهنماها یفیتک یابيپس از ارز :هایافته

 ان،یرا یمراکز انکولوژ کاناتو ام یطمنتخب، نظرات گروه متخصصان و شرا ینيبال یراهنماها هاییهبر اساس توص

 یماراندر ب یزاز تجو يناش یهاو مراقبت درمانيیميش یقيتزر یداروها یمنا یزو تجو یسازآماده ینيبال یراهنما

و  یسازبر آماده یاشامل مقدمه فصل 2در  یرانا یبزرگسال مبتالبه سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژ

 یسازآماده یریتمد ینهدرزم یمراقبت پرستار یني،بال یراهنما یات، کل درمانيیميش یقيتزر یداروها یمنا یزتجو

و  انتخاب درماني،یميش یقيتزر یداروها یزتجو یریتمد ینهدرزم یمراقبت پرستار درماني،یميش یقيتزر یداروها

 درماني،یميش یقيتزر ینشت داروها یریتمد ینهدرزم یمراقبت پرستار طي،یو مح یمرکز یدیور یکاتترها یریتمد

 دی یور یعفونت کاتترها یریتمد ینهدرزم یو مراقبت پرستار یدیترومبوز ور یریتمد ینهدرزم یمراقبت پرستار

 .یدمتخصصان رس یدشد و به تائ ینتدو

 ی،ودمندس ازنظرنظر گروه متخصصان، راهنمای بالیني حاضر  مطالعه حاضر نشان داد که بر اساس یجنتا :گیرینتیجه

 بخشتیرضاقابلیت اجرا  ازنظری آن هاهیتوصو تنها برخي از  باشديماز مطلوبیت الزم برخوردار  مرتبط بودن و وضوح

  یامکانات و آموزش پرستاران در مراکز انکولوژ یزات،تجه يبرخ ینبه تأم یازن ین،ها در بالکاربرد آن چون باشندينم



 

 

 

 

 

 

و آموزش  یازموردن یزاتتجه یسازدر فراهم یو مسئوالن مراکز انکولوژ یراناست که مد یضرور ینبنابرا دارد؛

 .یندپرستاران اقدام نما

 سرطان درماني،شیمي تجویز، سازی،آماده بالیني، راهنمای ها:کلیدواژه
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