
 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
 میرژ از تیتبع بر وب تحت محور خانوادهی تیحمای_آموزشی  برنامه کی ریتاث نییتع

 دیشه یدرمانی آموزش مرکز از صیترخ از پسی قلبیی نارسا مارانیب مجددی بستر وی درمان

7931 سال اصفهان چمران  

 

 

 كد طرح

 

348693 

 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 

 مهين معيني

 دانشكده/مركز تحقيقاتي

 

 پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان/ مركز تحقيقات مراقبت پرستاري و مامايي

 

 

 استفاده طرح نتايج از مستقيم طور به بتوانند كه هاييگروه يا افراد انتخاب ضمن لطفاً) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهيد ۵ تا ۱ وزن آنها از كدام هر به نمايند،

 3   (هارسانه بيماران، مردم،) سالمت خدمات گيرندگان 

 5 ...( و ماماها پرستاران، داروسازان، پزشكان،) سالمت خدمات كنندگانرائها 

 ۵ ...( و بهداشتي معاونت دارو، و غذاسازمان دانشگاه، بيمارستان، مديران) سالمت نظام گزارانسياست وديرانم 

 2 ...( و پزشكي تجهيزات غذايي، صنايع دارويي، كارخانجات) توليدي هايبخش و ارانگذسرمايه 

 ۱ (سالمت نظام از خارج مديران پرورش، و آموزش بهزيستي، خيرين، نهاد، مردم هايسازمان مثالً) مخاطبين ايرس 

 . استخراج و نگارش پيام پژوهشي2

 كلمه( ۱۵)حداكثر الف. عنوان پيام يا خبر 

آموزش به خانواده بيماران نارسايي قلبي از طريق وب باعث افزايش تبعيت بيماران از رژيم درماني و 

 مي شود.كاهش تعداد بستري آنان 

 كلمه( 04)حداكثر ب. مقدمه و اهميت موضوع 

در بيمارستان بستري مي  ابيماران نارسايي قلبي تبعيت كمي از برنامه درماني داشته و مكرر

شوند. با توجه به اهميت تعداد باالي بستري اين بيماران و هزينه هاي ناشي از اين بيماري دارد 

اصفهان پزشكي علوم دانشگاه  

  پژوهشي هايطرح دانش ترجمان كاربرگ



 

 تيتبع بر وب تحت محور خانوادهي تيحما_يآموزشي  برنامه کي ريتاث نييتعاين مطالعه با هدف 

 .شد انجام صيترخ از پسي قلبيي نارسا مارانيب مجددي بستر وي درمان ميرژ از

 :بنويسيد ساده زبان به و تخصصي واژگان از استفاده بدون به را پژوهش اصلي هايپيام و هايافته. ج

 .باشدمي طرح مجري عهده بر هاپيام صحت مسؤوليت: توجه

 (كلمه ۵4 حداكثر): 1 شماره پيام

 بر وب بر مبتني محور خانواده آموزش اثربخشي به توجه با:  گزارانسياست و مديران براي پيام

 سياست اتخاذ درماني، رژيم از آنان تبعيت بهبود و قلبي نارسايي بيماران بستري موارد تعداد كاهش

 .رسد مي نظر به ضروري درماني مراكز در ها خانواده آموزش تسهيل جهت الزم هاي

 (كلمه ۵4 حداكثر): 2 شماره پيام

 :بيماران و مردم براي پيام

 تواند مي قلب نارسايي بيماران از مراقبت در ها خانواده مشاركت و درماني پرسنل با ها خانواده تعامل

 .باشد گذار اثر درماني رژيم از آنان تبعيت بهبود و بيماران بستري موارد تعداد كاهش در

 (كلمه 04 حداكثر) نتايج كاربرد براي پيشنهاد. د

 اين از توان مي قلبي نارسايي بيماران ژيامدهاي بهبود در وب بر مبتني آموزش بخشي اثر به توجه با

 .گرفت بهره بيماران و جامعه سالمت ارتقا در آموزشي روش

 (كنيد انتخاب را مورد يك از بيش توانيدمي)كنيد؟مي پيشنهاد را پيام انتقال هايروش از كداميک. د

 نتايج معرفي براي بالقوه كنندگاناستفاده و نفعانذي مخاطب، گروه با جلسه تشكيل  ☐

  پژوهش

 ☐  داخلي پژوهشي – علمي مجالت در مقاله انتشار  

 ☐  خارجي پژوهشي – علمي مجالت در مقاله انتشار 

 كثيراالنتشار مجالت و هاروزنامه در پژوهش نتايج انتشار  ☐

 سازمانيدرون هايبولتن و هاخبرنامه در نتايج انتشار  ☐

 ☐  داخلي سمينارهاي و هاكنفرانس در ارائه 

 ☐  خارجي سمينارهاي و هاكنفرانس در ارائه 

 هامصاحبه در شركت و خبرنگاران به پژوهش هاييافته ارائه  ☐

 هدف هايگروه براي كامل گزارش يا خالصه ارسال  ☐

 بالقوه كنندگاناستفاده دسترسي براي سايتوب روي بر طرح كامل گزارش يا خالصه دادن قرار  ☐

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

 (غيره و صنعت با قرارداد عقد اختراع، ثبت) پژوهش نتايج سازيتجاري براي الزم اقدامات انجام  ☐

 (ببريد نام لطفاً) موارد ساير  ☐



 

 :تحقيقاتي طرح چكيده. 3

 جددمي بستر وي درمان ميرژ از تيتبع بر وب تحت محور خانوادهي تيحماي آموزش برنامه يک ريتاثي بررس

1341 سال اصفهان چمران ديشهي درماني آموزش مركز از صيترخ از پسي قلبيي نارسا مارانيب  

يي سانار به مبتال مارانيب تيتبع. شودي م محسوب درمان مهمي ها جنبه ازي كي يدرمان ميرژ از مارانيب تيتبع: مقدمه

 وي ماريب ديتشد به منجر قلبيي نارسا مارانيب دري ناكافي درمان ميرژ از تيتبع نيا و نبودهي كافي درمان ميرژ ازي قلب

ي قلبيي ارسان مارانيب در عيشا اريبسي ها امديپ ازي يك مجددي بستر كهي طور به. شودي مي مارستانيب متعددي هاي بستر

 كي ريتاث نييتع هدف با مطالعه نيا منظور نيهم به. استي ريشگيپ قابل هاي بستر نيا ازي اريبس كهي حال در باشدي م

 از پس يقلبيي نارسا مارانيب مجددي  بستر وي درمان ميرژ از تبعيت بر وب تحت محور خانوادهي تيحما_ي آموزش برنامه

.ديگرد اجرا وي طراح مارستانيب از صيترخ  

 سال در هاناصف چمران مارستانيب از صيترخ از پسي قلبيي نارسا مارانيبي رو بري نيباليي كارازما مطالعه نيا: كار روش

 آزمون روهگ دو دري تصادف صيتخص صورت به و انتخاب ورودي ارهايمعي داراي قلبيي نارسا به مبتال ماريب 94.شد انجام 79

 رنامهب ماه كي مدت به مداخله گروه و صيترخ از قبل معمولي ها آموزش جلسه كي در كنترل گروه. گرفتند قرار كنترل و

 از البمط انتقال نيهمچن و سروش افزار نرم قيطر ازي آموزش مطالب ارسال شامل برنامه. نمودند افتيدر راي تيحماي آموزش

ي درمان ميرژ از تيتبع نمره و كيدموگراف اطالعات. بود آناني ريگيپ وي هفتگ تماس و( وبالگي)نترنتيا تيساي طراح قيطر

 آمار از ادهاستف با وي آور جمع مداخله از پس ماه كي و بالفاصله قبل، پرسشنامه از استفاده با مارانيبي هاي بستر تعداد و

.گرفت قرار ليتحل و هيتجز موردي استنباط وي فيتوص  

 وجود يداري معن اختالفي درمان ميرژ از تيتبع نمره و كيدموگراف اطالعات نظر از گروه دو نيب مداخله از قبل :ها افتهي

 است هداشتي داري معن اختالف كنترل و آزمون گروه دري درمان ميرژ از تيتبع مداخله از پس ماه يك و بالفاصله اما نداشت

(44۱/4>  p  اختالف لهمداخ از بعد بالفاصله كنترل و آزمون گروه در مارانيب مجددي بستري فراوان تعداد نيانگيم نيهمچن (.

=4۱/4) است داشته داري معن  p .نبود داري معن اختالف نيا مداخله از پس ماه يك كهي حال در(   

ي بستر وي ندرما ميرژ از تيتبع بر وب تحت محور خانوادهي تيحماي آموزش برنامه مثبت اثرات ازي حاك جينتاي: ريگ جهينت

.بود صيترخ از پسي قلبيي نارسا مارانيب مجدد  

مجددي  بستر وب،  تحت محور، خانواده ،يدرمان ميرژ از تيتبع ،يقلبيي نارسا :هاكليدواژه  

 

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

http://jcnm.skums.ac.ir/ 


