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

 (بدهيد ۵تا  ۱به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبيمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها5 

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهيزات پزشکي و ) های تولیدیبخشاران و گذسرمایه 5

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خيرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 2

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

 دانمنمي   *خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 انفوزیون ونکومایسین با رعایت  شرایط پیشنهادی فلبیت را در کودکان کم میکند.

.. 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  های پژوهشیكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

های  طخونکومایسین در کودکان وفلبیت شدن  چشمگیرمصرف شایعترین عارضه تزریق های وریدی، فلبیت است.با توجه به 

 هدف این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر دوروش انفوزیون ونکومایسین در پیشگیری از بروز فلبیت در کودکان بستری است.,وریدی 

 

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

  .اشدبها بر عهده مجري طرح ميمسؤوليت صحت پيام .طرح ممکن است یک یا بيش از یک پيام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

و حساسیت مراقبتهای پرستاری و درمانی برای انها می توان روش ارجح و مقرون  کودکانبا توجه به اهمیت 

به صرفه تر و رضایت مندتری را در انفوزیون این داروی پر مصرف و در عین حال پر عارضه به جای روش های 

 جایگزین نمودوعارضه شایع فلبیت را کمتر نمود. کنونی

 

  كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

 .تعداد روز بستری و...از این روش استفاده کنید –کم کردن هزینه های بستری در کودکان )برانول برای 

 

 

  كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 به طور ازمایشی در چند مرکز درمانی کودکان از این روش استفاده شود تا متوجه تاثیر مفید  ان شوند.

 

 

 مورد را انتخاب كنيد(بيش از یک توانيد )ميکنید؟انتقال پیام را پیشنهاد ميهای د. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکيل جلسه با   ☐

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمينارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☐

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هامصاحبههاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در ارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐



 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين تهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و غيره  ☐

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(تجاريانجام اقدامات الزم براي   ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

  :. چكیده طرح تحقیقاتي4

فلبیت شدن ونکومایسین در کودکان و چشمگیرمصرف شایعترین عارضه تزریق های داخل وریدی، فلبیت است.با توجه به مقدمه: 

هدف این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر دوروش انفوزیون ونکومایسین در پیشگیری از بروز فلبیت در در آنهاْ های وریدی  خط

 کودکان بستری است.

 

سال (تحت درمان با ونکومایسین وارد مطالعه  0ماه تا  9کودک زیر شش سال)  47در این پژوهش نیمه تجربی،  روش پژوهش:

نفر از کودکان بستری در بخش های داخلی کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان، با دستور انفوزیون ونکومایسین  84شدند. ابتدا 

کودک در گروه مداخله از طریق همسان سازی با گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله از  84در گروه کنترل و سپس 

ده های تفاده شد و گروه کنترل از روش معمول بیمارستان استفاده نمودند. داگایدالین پیشگیری از فلبیت تهیه شده توسط محقق اس

 و در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spss-20بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

 

ی اسکوئر نشان داد، فراوانی بروز درصد بود. آزمون کا 9/31و گروه کنترل  1/74میزان بروز فلبیت در گروه مداخله  یافته ها:

(. همچنین میانگین زمان بروز فلبیت در  2χ= 41/94و  p<669/6فلبیت در گروه مداخله بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود)

 (.p<64/6گروه کنترل به طور معناداری کمتر از گروه مداخله بود)

 

مداخله ای انفوزیون ونکومایسین در کاهش میزان بروز فلبیت ناشی از بر اساس نتایج پژوهش، استفاده از روش  نتیجه گیری:

کاتتر وریدی نسبت به روش روتین انفوزیون ونکومایسین موثرتر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از آن به عنوان یک روش 

 انتخابی جهت کاهش میزان بروز فلبیت استفاده شود.
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 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسيالف. 
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