
 

 

 

درصد بر  1دو روش پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره  یرتأث اییسهبررسی مقا عنوان طرح پژوهشي

کننده به درمانگاه دو در بیماران مراجعهزمان ترمیم و عوارض زخم سوختگی درجهمدت

1931سوختگی بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع( اصفهان در سال   

 
 107693 كد طرح

نام و نام خانوادگي 

 مجري طرح

  مهدي ابراهیمي: دانشجو

 رضا دریابیگي: مشاور استاد

 مامایي پرستاري دانشكده/مركز تحقیقاتي

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  3، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 (3} (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان1

 {۵} (...پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها۵

 {۵}غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم۵

 {۵}(...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه ۵

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

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

 دانمنمي   خیر   بله

 . استخراج و نگارش پیام پژوهشي3

 كلمه( 3۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 درد ناشي از آن  مي گردد. كاهشكرم بابونه باعث تسریع در بهبود زخم سوختگي و 

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 كلمه( 09 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

از  يیك .هاستآن ینتربدسوانح سوختگي از  اندازديي كه سالمتي انسان را به خطر مدثدر میان حوا

عارضه  ینتركه مهم باشديم %3متداول درمان زخم سوختگي استفاده از كرم سولفادیازین نقره  يهاروش

و بررسي داروي مؤثر در درمان زخم شناسایي  منظوراین پژوهش به . لذاباشديدر التیام زخم م یرآن تأخ

زخم  با كرم بابونه و كرم سولفادیازین نقره برات پانسمان به این منظور اثر سوختگي انجام گردید، كه

 مقایسه شده است. دوسوختگي درجه

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

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 )برای مردم(كلمه( ۵9)حداكثر : 1پیام شماره 

 کرم بابونه موجب تسریع در بهبود  و تسکین درد زخم سوختگی می گردد

 ) برای پزشکان(كلمه( ۵9)حداكثر : 2پیام شماره 

دوره بهبود زخم   روزه 4تا3باعث کم کردن استفاده از کرم بابونه در مقایسه کرم سولفادیازین نقره یک درصد

 و همچنین همزمان شدت درد زخم این بیماران را نیز کاهش می دهد. سوختگی درجه دو سطحی می گردد

 پیام براي مدیران و سیاست گزاران:

استفاده از این دارو نسبت به درمان مرسوم در درمان زخم سوختگی ،موجب کاهش استفاده  از امکانات  و 

 می گردد.خدمات بهبداشتی و درمانی به دلیل کاهش دوره درمان این بیماران 

 كلمه( 09)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

م بابونه( موجب بهبود بهتر و سریع تر زخم سوختگی درجه دو  با توجه به نتایج مطالعه استفاده از این دارو )کر

 .گردد  ذا توصیه می شود  جهت ساخت این دارو و استفاده از آن در مراکز درمانی اقداممی گردد ل

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یك توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیك از روش

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

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتندر خبرنامهانتشار نتایج   ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐



 

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهیا گزارش كامل طرح بر روي وبقرار دادن خالصه   ☐

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

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☒

 نام ببرید( سایر موارد )لطفاً  ☐

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

زمان ترمیم و عوارض درصد بر مدت 1دو روش پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره  یرتأث اییسهبررسي مقا

وسي کاظم کننده به درمانگاه سوختگي بیمارستان سوانح سوختگي امام مدو در بیماران مراجعهزخم سوختگي درجه

1331)ع( اصفهان در سال   

 ییک .هاستآن ینترسوانح سوختگی از سخت اندازدیا به خطر می که سالمتی انسان ردثدر میان حوا مقدمه و اهداف:

 یرعارضه آن تأخ ینترکه مهم باشدیم %1متداول درمان زخم سوختگی استفاده از کرم سولفادیازین نقره  یهااز روش

انجام گردید، شناسایی و بررسی داروی مؤثر در درمان زخم سوختگی  منظوراین پژوهش به . لذاباشدیدر التیام زخم م

 مقایسه شده است. دوبر زخم سوختگی درجه %1که به این منظور اثر کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره 

نفر از بیماران  39 یبر رو 1331سال در  که باشدیبالینی سه سو کور م ییپژوهش یک کار آزمااین  ها :مواد و روش

 پانسمان .انجام شددرصد بودند،  19-1دو با وسعت م سوختگی درجهکننده به درمانگاه سوختگی که دارای زخمراجعه

زمان ترمیم و بروز عفونت بر اساس مدتگردید.  انجام زخم ترمیم تا روزانه نقره، سولفادیازین کرم و بابونه کرم با

و  Spssافزار نرم با استفاده از هاداده وتحلیلیهمورد ارزیابی قرار گرفت، تجز VASبا مقیاس  و دردیست لچک

 .معنادار در نظر گرفته شد p<9090نجام شد و سطح ا و فیشرمستقل  یکای اسکوئر، ت من ویتنی، آماری یهاآزمون

و میانگین نمره درد بعد از  زمان ترمیم زخم سوختگی و میزان بروز عفونتها نشان داد که مدتبررسی داده : هایافته

 (.P<9090) باشدیکمتر م %1در گروه تحت درمان با کرم بابونه نسبت به کرم سولفادیازین نقره  مداخله

عنوان یک به تواندیدر درمان زخم سوختگی مؤثرتر بوده و م %1: کرم بابونه نسبت به کرم سولفادیازین نقره گیرییجهنت

 شود. بکار برده سطحی دودرمان طبیعی جایگزین در درمان سوختگی درجه

 زمان ترمیم زخم، عوارض زخم سوختگیپانسمان، سوختگی، کرم بابونه، کرم سولفادیازین، مدتها: کلیدواژه

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. 5

 :http://jmp.ir/acert.php?id=8732&code=8f0fc4  

http://jmp.ir/acert.php?id=2378&code=2f0fc4
http://jmp.ir/acert.php?id=2378&code=2f0fc4

