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 حبیب اله حسیني
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استفاده از نتايج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هاييگروهافراد يا انتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 3تا  ۱، به هر کدام از آنها وزن نمايند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 4

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 3

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مديران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم3

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

      خیر 

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 کلمه( ۱3)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 سرطان کولورکتالسالمندان مبتال به خوشه بندی نشانها در 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 کلمه( 44 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

شود  و این دوره با  های بهداشتی مطرح می باشد پدیده سالمندی بعنوان یکی از مهم ترین چالش ها برای جامعه و سیستم مراقبت

سرطان است . سرطان کولورکتالبه بیماری های مزمن متعدد همراه است. یکی از بیماری های شایع این دوران،  مبتال شدن

 .از جمله ایران میباشدکولورکتال یکی از انواع سرطان مرتبط با سن وشایع در سراسر جهان 

 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 پیام .طرح ممکن است يک يا بیش از يک پیام داشته باشدتوجه: 

 کلمه( 34)حداکثر : 1پیام شماره 

بیشتری های روانشناختی و جسمی . بیماران زن نشانه است.در سالمندان بیشتر  روانی-های مربوط به خوشه روحیفراوانی نشانه

. بیمارانی که مدت  .شدهای روانشناختی و جسمی بیشتر میو هر چه طول مدت بستری بیشتر بود  نشانه نسبت به مردان داشتند

دراین گروه )سالمندان(، رادیوتراپی نمی  ماه بود نشانه های جسمی وروانشناختی بیشتری داشتند . 6تشخیص سرطان آنها کمتر از 

 .اشدتواند درمان مناسبی ب

 کلمه( 44)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

عنوان یک فرآیند مستمر شغلی دارند. بنابراین ها بهنقش مهمی در ارزیابی و مدیریت کردن نشانه :يپرستار

تواند بایست متوجه شوند که مدیریت کردن بهینه یک نشانه میها را بشناسند و میترین نشانهنیاز است که شایع

 های دیگر را کنترل کندسایر نشانه

ای و مددکاری برای شاورههای روانشناختی و مبایست توجه به حمایتمیهمچنین  :حیطه مدیریت پرستاري .

 آموزشينیازسنجی و برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت توسط سوپروایزرهای ته شود.فبیماران در نظر گر

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

 برای معرفي نتايج 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 کثیراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتندر خبرنامهانتشار نتايج   ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه يا ارسال   ☐



 

 کنندگان بالقوهسايت برای دسترسي استفادهيا گزارش کامل طرح بر روی وبقرار دادن خالصه   ☐

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

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

 )لطفاً نام ببريد(ساير موارد   ☐

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 باشدیکی از انواع سرطان مرتبط با سن و شایع در سراسر جهان از جمله ایران میسرطان کولورکتال مقدمه: 

ها در سالمندان مبتال به سرطان کولورکتال در بندی نشانهتعیین تکرار، شدت، دیسترس وخوشه هدف: هدف از انجام این مطالعه

 باشد.می 7931تا  7931های منتخب شهر اصفهان در سال های بیمارستان

بیمار مبتال به سرطان کولورکتال  933تحلیلی در یک دوره زمانی شش ماهه بر روی -این مطالعه توصیفی روش كار:

یته اخالق دانشگاه علوم های منتخب اصفهان انجام شد. این مطالعه در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و تایید کمبیمارستان

 ( بود.MSASها )های مشخصات زمینه ای و مقیاس سنجش یاد آمد نشانهها پرسشنامهابزار گردآوری دادهانجام گردید.  پزشکی

و  (259443)و بی حسی ومورمورشدن (929323)در مطالعه حاضر شایعترین نشانه از نظر تکرار شامل خشکی دهانها: یافته

 573، شایع ترین نشانه از نظر شدت، خشکی دهان با (163)و تهوع (139993)از نظر فراوانی شامل خشکی دهانشایعترین نشانه 

و خشکی (6) "من شبیه خودم نیستم"پاسخ شدید بود. همچنین شایعترین نشانه از نظردیسترس شامل 23913پاسخ شدید و تهوع با 

پوستی وگوارشی بدست -عروقی، مخاطی–سیستمیک، روحی روانی، قلبی های بود. نهایتا پنج خوشه شامل نشانه (94993)دهان 

 آمد.

های جسمی بیشترین درصد ازنظر میزان روانی باالتر از نشانه -های روحینتایج مطالعه حاضر نشان داد که نشانه: نتیجه گیري

 اند.تکرار، شدت و دیسترس در این بیماران به خود اختصاص داده



 

 ای، سالمندان، سرطان کولورکتالهای خوشهنشانه . ها:کلیدواژه

 اینترنتي مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسيالف. 

ها در سالمندان مبتال به سرطان كولوركتال در بندي نشانهتعیین تکرار، شدت، دیسترس و خوشهعنوان: 

 7931تا  7931ایران در سال هاي  –بیمارستانهاي منتخب شهر اصفهان 
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in 8102-01 

  

http://........ Preventive Care in Nursing & Midwifery 

Journal............................................................................................................................................................................. 

 :Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6

Kb | JPG,PNG,GIF 022 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي امضاء مجری طرح

 


