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 چکیده فارسی

 مقدمه و هدف: 

چالش های متعددی در  ترخیص از بیمارستان با از پس تروماتیک نخاعی بیمار مبتال به ضایعه با توجه به اینکه

است. این مدت و مداوم  یمراقبت طوالن ازمندینشناختی، جنسی و اقتصادی روبرو می شود، روان ابعاد جسمی،

ی به قادر به ارائه مراقبت مناسب و کاف ،یمراکز درماندر حالی است که با توجه به ساختار کنونی نظام سالمت، 

و با  لیدال نیاست. به هم شدهآنها  یبرا یادیامر منجر به بروز عوارض و مشکالت ز نیا یستند کهن مارانیباین 

 که کیفیت با بالینی راهنمایو لزوم وجود  رانیسالمت انظام شدن برنامه مراقبت در منزل در  ییتوجه به اجرا

به بیماران ارائه  استاندارد و مبتنی بر شواهد بتواند به ارائه دهندگان مراقبت در منزل کمک کند تا خدمات

 سازی راهنمای بالینی مراقبت در منزل از بیماران مبتال به ضایعه نخاعی تروماتیکبر آن شدیم تا با بومی  دهند،

 .میبردار یابعاد گام یدر تمام مارانیب نیا یزندگ تیفیبهبود ک تیکاهش مشکالت و در نها یدر راستا

 

 روش پژوهش: 

در مرحله اول برای تعیین در دو مرحله انجام شد.   متوالی است که اکتشافی ترکیبی مطالعه یک حاضر، پژوهش

مبتال به ضایعه نخاعی  حیطه راهنمای بالینی منطبق با تجارب و نیازهای مراقبت در منزل خاص بیماران

 اتعیضا به مبتال ماریبده در نظام سالمت ایران از روش تحقیق کیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان  تروماتیک

بخشی )پزشک، پرستار، فیزیوتراپ، روانشناس، چهارده عضو تیم توانی و خانوادگ مراقب چهار ،تروماتیک ینخاع

مددکار( بودند که از مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی تهران و انجمن ضایعات نخاعی شهر بم و 

 های عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند.وارد مطالعه شده و تحت مصاحبه منازل بیماران با نمونه گیری هدفمند

های این مرحله با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در داده سپس

 ینخاع عاتیمبتال به ضا مارانیمراقبت در منزل از ب ینیبال یسازی راهنمابومیمرحله دوم پژوهش، برای 

 یوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشککه ت ینیطبابت بال یسازی راهکارهابومی یمل یالگو از کیترومات

سازی تشکیل شد و در گام در ابتدا تیم بومی بر اساس هفت مرحله این روش،شد.  استفادهشده است،  نیتدو

پس از جستجو بر اساس بندی آنها انجام شد. ، طراحی سؤال ها و اولویتهای مرحله کیفیبراساس یافتهدوم 

های مستخرج از راهنماهای بالینی مرتبط با حلراهاهنماهای بالینی ، به تدوین سواالت مرحله قبل و انتخاب ر

هر سؤال، که همان سناریوها هستند، پرداخته شد. در مرحله بعد برای ارزیابی سناریوهای هر سؤال، دو جدول 



مربوطه، برای شواهد پشتیبان و مزیت بالینی همراه با فرم امتیازدهی در اختیار هشت متخصص در حوزه سوال 

گیری نمره دهی به سناریوها و انتخاب بهترین سناریو به امتیازدهی قرار داده شد و در آخرین مرحله تصمیم

 عنوان توصیه نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

 ها: یافته

های بخش کیفی به منظور تبیین تجارب و های حاصل از مصاحبهی دادهادر مرحله اول مطالعه، تحلیل محتو

 یازهاینگیری سه طبقه اصلی نیازهای مراقبت در منزل بیماران مبتال به ضایعه نخاعی تروماتیک به شکل

و توصیه   56  در قالب هامنجر شد. در مرحله دوم پژوهش توصیه  نیمراقب یازهاین و یتیحما یازهاین ،یمراقبت

و  جنسی و سیزده طبقه تعیین سه حیطه نقص مراقبت جسمی، نقص مراقبت روانشناختی و نقص مراقبتدر 

  ند. شد دهیسازمان

 گیری:نتیجه

بیماران  از در منزل مراقبت زمینه در بالینی راهنمای اولین عنوان بهراهنمای بالینی حاصل از این پژوهش، 

منزل ابزاری موثر جهت ارتقا کیفیت خدمات مراقبت در  ایران، کشور امکانات به توجه مبتال به ضایعه نخاعی با

برای بیماران مبتال به ضایعه نخاعی است. با توجه به اجرایی شدن طرح مراقبت در منزل در کشور امید است که 

کارگیری این راهنمای بالینی بتواند در استانداردسازی خدمات مراقبت در منزل، غربالگری، ارجاع، تشخیص و به

و جنسی بیماران مبتال به ضایعه نخاعی در منزل پیشگیری از عوارض بیماری در ابعاد جسمی، روانشناختی 

 در نهایت بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد. ،کاهش هزینه های سالمت و 
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Abstract  

 

Background: Given that traumatic spinal cord injury patients face physical, psychological, 

sexual and financial challenges after discharge from the hospital, long-term and ongoing care is 

required. Despite the fact that according to the current structure of the healthcare system, 

medical centers are not able to provide adequate and sufficient care to these patients, causing to 

many complications and problems. Considering the implementation of the home health care 

program in Iran's healthcare system, and the need to have a qualified clinical guideline that can 

help home health care providers to provide standard and evidence-based services to patients, 

we decided to take a step by adapting clinical guidelines for home health care of patients with 

traumatic spinal cord injury to reduce problems and ultimately improve the quality of life of 

these patients in all dimensions.  

Method: This study was conducted in two stages. In the first phase, a qualitative research 

method was used to determine the scope of clinical guidelines in accordance with patients' 

experiences and home health care needs in Iran's healthcare system. Ten patients with traumatic 

spinal cord injury, four family caregivers, and fourteen rehabilitation team members were 

recruited for the study with purposeful sampling and underwent in-depth semi-structured 

interviews. , Data from this phase were then analyzed by the conventional content analysis 

approach. In the second phase of the study, National Clinical Guideline Adaptation Method 

developed by the Ministry of Health and Medical Education was used to adapt the clinical 

guideline for home health care of patients with traumatic spinal cord injuries. Based on the seven 

steps of this method, adaptive teams were formed in the first step and in the second step, 

questions were designed and prioritized based on the findings of the qualitative method step. 

After searching based on pre-stage questions  and selecting the clinical guidelines, solutions 

extracted from clinical guidelines were developed for each question representing a scenario.. In 

the next step, to evaluate the scenarios of each question, two tables of supporting evidence and 

clinical advantage along with the scoring form were provided to eight experts in the field of the 

relevant question for scoring, and in the last decision-making stage, the scenario evaluation and 

selection of the best scenario was approved as the final recommendation.  

Results: In the first stage of the study, the content analysis of the data obtained from the 

interviews of the qualitative method stage in order to explain the experiences and home health 

care needs of patients with traumatic spinal cord injury led to the formation of three main 

categories of care needs, support needs and caregivers' needs. In the second stage of the research, 

recommendations were determined and organized in the form of thirteen categories  asnd 56 

recommendations in three scopes: physical care deficiency, psychological care deficiency, and 

sexual care deficiency and. 

Conclusion: The clinical guideline resulting from this research, as the first clinical guideline in 

the field of home health care for patients with traumatic spinal cord injury according to the 



facilities of Iran, is an effective tool to improve the quality of home health care services for 

patients with traumatic spinal cord injury. Considering the implementation of the home health 

care plans in the country, it is expected that the application of this clinical guideline will 

standardize home health care services, screening, referral, diagnosis and prevention of disease 

complications in the physical, psychological and sexual dimensions of patients with traumatic 

spinal cord injury at home, reduce health care costs and ultimately improve the quality of life of 

these patients. 

Key words: adaptation of clinical guideline, home health care, patients with traumatic spinal 

cord injury 

 

 

 

 

 

 


