وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش نتايج تحقيق طرحهاي پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند
ترجمان و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و
ذينفعان ( از جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و )...
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:

عنوان كامل طرح :ارزيابي فناوري سالمت روش تشخيصي  Aminsureبه منظور تشخيص پارگي كيسه مايع
آمنيوتيک در مقايسه با روش هاي تشخيصي رايج
مجري طرح :دكتر نسرين چنگيزي -فديه حق اللهي

ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يک گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)
در صورت تائيد نهايي اثر بخشي  ،با توجه به سهولت كاربرد در بيمارستان ها به كار گرفته شوند كه خود مي تواند از
عوارض كلينيكي و اقتصادي منتج از پارگي كيسه اب تا حدودي پيشگيري نمايد
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
در صورت تائيد نهايي اثر بخشي  ،با توجه به سهولت كاربرد در بيمارستان ها به كار گرفته شوند كه خود مي تواند از
عوارض كلينيكي و اقتصادي منتج از پارگي كيسه اب تا حدودي پيشگيري نمايد
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بيماران و مردم
ساير سازمان ها( شهرداري ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....

نظر به اينكه اين فناوري به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور مي باشد لذا نتايج اين
مطالعه براي تصميم گير ي سياستگزاران به منظور بيمه نمودن اين روش تشخيصي و يا كاربست اين
روش در موارد خاص عنوان جايگزين روشهاي جاري تشخيصي در گايد الين هاي كنترل مادران باردار
قابل استفاده مي باشد.
ج :برنامه شما براي کاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد)
از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است هر طرح مي تواند از چندين
روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.
* مشارکت يا همفکري با گروه مخاطب و استفاده کنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي
پروپوزال پژوهش
* مشارکت يا همفکري با گروه مخاطب و استفاده کنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش
* انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي
* انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
* ارسال خالصه يا گزارش کامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده کنندگان بالقوه آن
 موافقت به *قرار دادن متن کامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده
کنندگان بالقوه به آن
 * تشکيل جلسه با استفاده کنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش
با انجام پروزه هاي تحقيقاتي بعدي از مطالعات نوع اول و مقايسه با روشهاي فرن و نيترازين در سنين متفاوت بارداري در
بيماران مشكوک به كيسه اب پاره به منظور تائيد اثر بخشي اين محصول در سنين مختلف بارداري توصيه مي شود كه پس از
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تاييد نهايي اثر بخشي آن  ،از طريق وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههاي علوم پزشكي به سياست گذاران بهداشتي ودرماني
متخصص اين رشته اطالع رساني خواهد شد .

د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي( :فرم يك و سه صفحه اي مطابق راهنماي نگارش  1 -3-52سايت موسسه)
كاربرد نتايج بصورت پيام هاي اصلي براي سياستگذاران و تصميم گيرندگان  ،ارائه كنندگان خدمات سالمتي  ،مردم و بيماران
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