
 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
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 دانشكده/مرکز تحقیقاتي
 مرکز تحقیقات پرستاری مامایي دانشكده پرستاری مامایي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهلطفاً ضمن انتخاب ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 9تا  3، به هر کدام از آنها وزن نمایند

4 (مبتال به سرطان کولون، خانواده های بیماران )بیماران سالمت خدمات گیرندگان 

9 (پزشكانپرستاران، ) کنندگان خدمات سالمترائها 

9 معاونت پرستاری وزارت متبوع، مدیران معاونت درمان دانشگاه، ) گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم

 (بیمارستانپرستاری،مدیران 

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

9 (کلینیک های تخصصي سرطان در بخش های خصوصي، مطب پزشكان،...) یر مخاطبیناس 

 نگارش پيام پژوهشي . استخراج و2

 کلمه( 39)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

توجه به مراقبت و مدیریت عالئم بیماران مبتال به سرطان تحت شیمي درماني باعث افزایش موفقیت درمان، کیفیت ........

 .......................................................مراقبت و کیفیت زندگي آنان مي شود

 

 کلمه( 44 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 کولـــون سرطان به مبتال مددجویان در درماني شیمي عـــوارض از پرستاری مراقبت بالیني راهنمـــاهای اینكه به توجه با

 جزء ایران کشور در بالیني، راهنماهای اجرای و تدوین حاضر حال در و ندارد وجود ایران در و دنیا در متاستاتیک غیر

 بدون پذیرش از تلفیقي از پژوهشگران گردد، مي محسوب پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت های اولویت و ها سیاست

 کیفي مطالعه و مرورمتون و بالیني راهنماهای در موجود های توصیه سازی بومي و جدید های توصیه ایجاد ها، توصیه تغییر

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 آنان خانواده و بیماران پرستاران، برای را درماني شیمي عارضه چهار از پرستاری مراقبت بالیني راهنماهای و کرده استفاده

 .نمودند تدوین و طراحي درماني شیمي طي در و کولون سرطان تشخیص تجربه از پس

 

 

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

 .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 کلمه( 94)حداکثر : 1پیام شماره 

 در اینكه به توجه با دارد، معیارهایي و ها شاخص به نیاز شده گرفته بكار های مراقبت کیفیت ممیزی و ارزیابي که آنجا از

 راهنمای از استفاده با پرستاری های مراقبت اجرای شوند، مي ارائه توصیه بصورت مراقبتي استانداردهای بالیني راهنماهای

 و حیطه این در پرستاری های مراقبت کیفیت ارزیابي برای معیارهایي و ها شاخص مدیران، به توانند مي مذکور بالیني

 .کنند تبیین و تعریف بخوبي مراقبت و درمان سیستم از را انتظارات و آورده فراهم را فرایندها مدیریت

 کلمه( 94)حداکثر : 2پیام شماره 

 و پیشگیری زمینه در پرستاران عملكرد و دانش و آگاهي سطح ارتقاء به منجر تواند مي بالین حیطه در راهنما این از استفاده

 همچنین. گردد سرطان درمان از ناشي خستگي و نوروپاتي نوتروپني، موکوزیت، جمله از درماني شیمي عوارض از مراقبت

 ایجاد و مراقبت در تنوع کاهش پرستاری، های مراقبت کیفیت ارتقاء به بالیني راهنمای این اساس بر پرستاری مراقبت

 پیامدهای بالیني،کاهش گیری تصمیم  اقدامات، صحیح انجام مراقبتي، خطاهای کاهش پرستاران، بین توافق و هماهنگي

 . نماید مي کمک بیمار درمان و بستری ی ها هزینه کاهش نتیجه در و بیماران نامطلوب

 کلمه( 44)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 این دهند، مي ارائه پرستاری مداخالت و ریزی برنامه و بررسي در الزم نكات بالیني راهنماهای های توصیه که آنجا از

 و بالین در انكولوژی پرستاری در آموزش جهت را ها توصیه از ایي مجموعه آموزشي، های مدل بعنوان بالیني راهنماهای

 . آورند مي فراهم درماني شیمي عوارض از مراقبت زمینه در آموزش

 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، تشكیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليکنفرانسارائه در   ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 کنندگان بالقوهاستفادهسایت برای دسترسي قرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وب  ☒

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



 

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

 چكیده

 شیمي تحت متاستاتیک غیر کولون سرطان به مبتال بیماران در شایع  عوارض مدیریت در حمایتي مراقبت بالیني راهنماهای

 درماني

 توجه. است افزایش حال در روز به روز گیرند مي قرار درماني شیمي تحت که کولون سرطان به مبتال بیماران جمعیت: مقدمه

 این از مطلوب پرستاری مراقبت جهت عوارض مدیریت بالیني راهنماهای و. دارد اهمیت بیماران این زندگي کیفیت به

 به مبتال بیماران در شایع عارضه چهار از مراقبت بالیني راهنماهای تدوین هدف با مطالعه این. هستند نیاز مورد بیماران

  .شد انجام درماني شیمي تحت کولون سرطان

 

 guideline“ عنوان با سازیبومي هایهمكاری شبكه توسط شدهارائه فرایند اساس بر مطالعه این: پژوهش روش

adaptation: a resource toolkit” در موجود بالیني راهنماهای مرور از سازی، بومي الگوی این اساس بر. گرفت انجام 

 ها توصیه کیفي، های مصاحبه و مرتبط، متون مرور خستگي، و نوروپاتي نوتروپني، موکوزیت، عارضه چهار از مراقبت

 بودن مفهوم اجرا، قابلیت سودمندی، آیتم چهار زمینه در شده تدوین های توصیه این درباره نظران صاحب از شدند استخراج

 قرار بررسي و بحث مورد متخصصان پانل در بودند، اختالف مورد که هایي توصیه و. گرفت صورت سنجي نظر بودن مرتبط و

  .شدند حذف یا و شدند بالیني راهنماهای وارد تغییراتي با و گرفته

 نوتروپني خستگي، موکوزیت، از مراقبت های زمینه در پرستاران برای بالیني راهنمای چهار پژوهش، این های یافته: ها یافته

  بخش پنج در سرطان درمان از ناشي موکوزیت از پرستاری مراقبت بالیني راهنمای. بودند درماني شیمي از ناشي نوروپاتي و

 

 نظر از دهان فیزیكي معاینه و بررسي درمان، شروع از قبل دهان فیزیكي معاینه و بررسي زمینه در مراقبتي اقدامات شامل؛

 مراقبتي اقدامات موکوزیت، به مبتال بیمار در دهاني مراقبت درمان، حین در موکوزیت از پیشگیری درمان، حین در موکوزیت

 اقدامات شامل؛ بخش دو در سرطان درمان از ناشي خستگي از پرستاری مراقبت بالیني راهنمای و درمان، حاد مرحله از بعد

 مراقبت بالیني راهنمای خستگي، دارویي غیر مدیریت خستگي، به مبتال بیمار ارزیابي و بررسي  غربالگری، زمینه در مراقبتي

 از بیمار فیزیكي معاینه و بررسي زمینه در مراقبتي اقدامات شامل؛ بخش درسه سرطان درمان از ناشي نوروپاتي از پرستاری

 به آموزش درمان، طي در نوروپاتي به مبتال بیمار از پرستاری مراقبت درمان، طي در و درمان شروع از قبل نوروپاتي نظر

 مداخالت شامل؛ بخش دو در سرطان درمان از ناشي نوتروپني از پرستاری مراقبت بالیني راهنمای و نوروپاتي دچار بیمار

  .شدند تدوین نوتروپني به مبتال بیماران از پرستاری مراقبتي مداخالت و نوتروپني دچار بیماران در آموزشي

 

 شامل درماني شیمي عوارض از مراقبت و پیشگیری جهت پرستاری مداخالت شده تدوین بالیني راهنمای در:  گیری نتیجه

 حرفه در توانند مي راهنماها این که است شده ارائه درماني شیمي با مرتبط خستگي و نوروپاتي نوتروپني، موکوزیت،

  .روند بكار و بوده مفید درماني مراکز در بالین محیط و مدیریت پژوهشي، آموزشي، مختلف های جنبه در پرستاری



 

 

 

 

 نوتروپني درماني، شیمي با مرتبط موکویت درماني، شیمي متاستاتیک، غیر کولون سرطان بالیني، راهنمای .. ها:کلیدواژه

 .درماني شیمي با مرتبط خستگي درماني، شیمي با مرتبط نوروپاتي درماني، شیمي با مرتبط

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴

1.  http://mejc.sums.ac.ir/index.php/mejc/article/view/600/324............. 

2.  http://intjcancermanag.com/en/articles/11553.html 

3.  http://ebcj.mums.ac.ir/article_11672.html 

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6291058/ 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207849/ 
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