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 هاي پژوهشينتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و   (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهاز جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم ذينفعان )

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 دانش تكميل نمايند.

 

 الف: مشخصات طرح:

 دهه اخير 4بررسي ميزان طول عمر در بيماران تاالسمي بتاي ماژور و اينترمديا و روند آن در  :وان كامل طرحعن

 عليرضا انصاري مقدم :مجري طرح

   

 

از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م يفرد يا گروه )گروه مخاطب بهدهيد.

 

       *** مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(     

 ***  مديران بيمارستان و دانشگاه  

 دمت)پزشك، پرستار، ماما و ....(        ارائه دهندگان خ  

 بيماران و مردم  

  صنعت  

 سازمان جوانان و .....( ،يستيآموزش و پرورش، بهز ،يسازمان ها) شهردار ريسا  
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نتايج اين طرح بيانگر آن است که سياستگذاران حوزه سالمت و مديران دانشگاه نقش مهمتري در بهبود برنامه 

سياستگذاران حوزه سالمت بايد به تغييرات بقا بيماران مات مراقبتي به بيماران تاالسمي دارند. ريزي جهت ارائه خد

متولد شده در سال هاي اخير و بيماران سال هاي قبل توجه داشته باشند همچنين تفاوت قابل توجه بقا بيماران در 

منظور توسعه خدمات تشخيصي، درماني و  نيازمند برنامه ريزي به هاکم برخوردار با بيماران کالن شهر هاي شهر

بنابراين سياست گذاران سالمت و مديران بيمارستان ها و روساي دانشگاه ها  به عنوان مخاطبين بهداشتي است. 

  .ايفا کنندتوانند نقش مهمي را در ايجاد بسترهاي الزم جهت تامين تجهيزات و نيروي انساني  اصلي اين طرح مي

 
 
 
 

 

براي کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم  : برنامه شماج

 گردد( 

 

فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين از 

 روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

  پروپوزال  پژوهش يطراح ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  يهمفكر  ايمشاركت 

  همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش مشاركت يا 

 پژوهشي داخلي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي  

 خارجيپژوهشي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

 آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  كامل طرح  ارسال خالصه يا گزارش 



 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

 

 
 

 00417341فكس :  00447788-3،  00417788تلفن :  77711-1177صندوق پستي  -تهران

 

 

 

 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

 به آن   قوهقرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بال 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

  انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن

 سازمان را منتشر مي كند(

 نتايج حاصل از اين تحقيق در جورنال هاي معتبر خارجي چاپ خواهد شد.

 
 

 موسسه( تيسا  1  -3-52نگارش  يمطابق راهنما يو سه صفحه ا كي: پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )فرم د

  مارانيمردم و ب ، يت، ارائه كنندگان خدمات سالم رندگانيگ ميو تصم استگذارانيس يبرا ياصل يها اميبصورت پ  جينتا كاربرد

 

در اين مطالعه بيماران تاالسمي ماژور، اينترمديا وسايكل بتا تاالسمي در تهران، ساري، زاهدان، ايرانشهر و بندرعباس بررسي 

سالگي زنده مي مانند. اين سطح  00درصد بيماران تا سن  05حدود به طور كلي . مطابق با نتايج حاصل از تحليل داده ها، ندشد

آنچه ، احتماال، تفاوت بقا را در اين نواحي  براي بيماران شهر تهران باالتر و براي بيماران ايرانشهري و زاهداني نامطلوب است.بقا 

ان به خدمات تشخيص به موقع و اقدامات درماني چون تعويض به موقع و مرتب خون، شروع توجيه مي كند عدم دسترسي بيمار

آگاهي كافي در مورد اهميت بيماري است.  مقايسه بقا بيماران متولد شده در سال هاي قبل از  به موقع آهن زدا و همچنين نبود

نتايج  و بعد از آن نشان داد كه بيماران متولد شده در سال هاي اخير بقا كمتري نسبت به بيماران سال هاي قبل دارند. 0505

تاثير داده ها نشانگر  واقع خروجي مدل اجرا شده براي تحليلبقا كمتر مردان را نسبت به زنان نشان داد، در  اين مطالعه 

همچنين بيماران تاالسمي مازور نسبت به نوع سايكل خطر مرگ چهار  درصد است. 50خطر مرگ مردان تا بر افزايش  جنسيت 

ر كالن شهر ها به دليل وجود برابري دارند. بنابر نتايج اين مطالعه، تحصيالت باالتر، جنس زن، تاهل در مقايسه با تجرد، زندگي د

توصيه مي شود ضمن ارائه آموزش جمعيت هاي در معرض خطر درباره  .دنخدمات مراقبتي طول عمر بيماران را بهبود مي بخش

مناطق محروم با جديت بيشتري مد نظر قرار  خدمات تشخيص زودرس و مراقبت دقيق بيماران دربايد  عالئم و عوارض بيماري

 گيرد.

كلي بقا بيماران در اين مطالعه نسبت به برخي مطالعاتي كه در ابعاد كوچكتري در سال هاي قبل انجام شدند بهتر  به طور -

است، ولي بايد توجه داشت كه آنچه در اين مطالعه محاسبه شده،  ميانگين بقا براي همه ي شهرها است به طوريكه اين مقدار 

 ست.براي شهر هاي زاهدان و ايرانشهر نامطلوب ا

از بيماران ميتال به تاالسمي ماژور از بقا كمتري برخورداند ضمن اينكه بيماران اينترمديا نيز بايد زودتر شناسايي شوند تا -

 ازكم خوني جلوگيري و يا به تاخير بيفتند.عوارض ناشي 

 مردان بيشتر از زنان در معرض خطر پيامد هاي حاصل از عوارض بيماري هستند.-

بيمار را در سراسر ايران بررسي نمود، مشكلي كه در بررسي اين تعداد پرونده بيشتر مشهود بود پراكندگي  0590اين مطالعه -

اطالعات پرونده ها، كامل نبودن برخي پرونده ها، دور از دسترس قرار گرفتن پرونده هاي فوتي بود بنابراين پيشنهاد ميگردد 

شود تا تمامي اطالعات بيماران به طور دقيق ثبت شود اين امر به پيگيري روند  سيستم الكترونيكي ثبت اطالعات بيماران ايجاد

 كمك مي كند. و اعمال مداخالت الزم تغييرات خصوصيات بيولوژيكي بيماران 
   


