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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکاننقشه راه مصوب مرجعیت علمی در حیطه 
 

 مقدمه: 

سرطان از بیماری هایی است که ریشه در ساختار اجتماعی، فرهنگی، معنوی، اقتصادی جامعه و رفتارهای اجتماعی، 

تصمیم های سیاست گذاران و سیاستمداران، رفتارهای فردی و عملکردهای سلول ها و عناصر متشکله آنها دارد. در 

نفر به دلیل سرطان فوت می کنند.  120نه حدود کشور ما سومین علت مرگ را سرطان ها تشکیل می دهند و روزا

هزار سال می رسد و رتبه چهارم را در بار بیماری  650سال های عمر از دست رفته به دلیل مرگ ناشی از سرطان به 

هزار مورد  85هزار میلیارد دالر در سال است. در سال حدود  6ها در کشور دارا بوده و حداقل هزینه های این بیماری 

د سرطان در کشور پیدا می شود که که توزیع آنها بر حسب تنوع بیماری در جغرافیای کشور متفاوت خواهد جدی

بود. سرطان از بیماری هایی است که نیازمند کار گروهی و تخصص های بین رشته ای است و هرگز در قالب یک 

 رشته و یا یک فرد مراقبت نمی شود. 

های دوران کودکی سرطان در سنین باالتر متفاوت است؛ زیرا معموالً رفتار سرطان در کودکان یا جوانان با سرطان

. متفاوتی نیز داردو مراقبتی های دوران بزرگسالی متفاوت است و بنابراین روش درمانی سرطان با رفتار

ای در طول درمان یا پس از آن تواند موجب ایجاد عوارض جانبی ناخواستهسن و سال میبیماران کم سرطان درمان

تواند به بیمار کمک کند تا احساس بهتری ، میسرطان عالئم و عوارض جانبی مربوط به درمان شود. درمان سریع

 توان کیفیت زندگیمراقبت حمایتی میکنار بیاید. با  سرطان تر بماند و بهتر بتواند با زندگی پس ازداشته باشد، قوی

مراقبت حمایتی از کودکان، در تمامی سنین  .بیمار را از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بهبود بخشید

سرطان با گرایش واسپاری ماموریت و نیز با این مقدمه . شود)شیرخواران، کودکان، نوجوانان و جوانان( ارائه می

کودکان در این  سرطان مراقبت علوم آموزشی دورهلزوم ایجاد ضرورت ، 4قه آمایشی به منط سرطانهای کودکان

  دانشگاه احساس می شود
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 ها: ارزشالف( 

 و ارزش های اسالمیاخالق پزشکی اتکا بر اصول  1

 انسانی به ویژه اقشار محروم جامعهحفط کرامت و حقوق  2

 شایسته ساالری 3

  عدالت محوری 4

 مردم مداری    5

 اعتقاد به قانون مداری    6

 مهرورزی   7

 مشارکت جویی و مسئولیت پذیری  8

 :علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان(حوزه )چشم انداز ب( 

  کودکان سرطان ی مرتبط بامراقبتعلوم مرجعبت علمی در آموزش دستیابی به 

 دانش مراقبت مربوط به سرطان کودکان به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید  نشناخته شد

 پاسخگویی به نیازهای اساسی آموزشی در زمینه مراقبت سرطان کودکان

 پاسخگویی نیازهای علمی و عملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه مراقبت سرطان کودکان

 ندگیتامین سالمت بیماران و خانواده آنها در قالب افزایش طول عمر و کیفیت ز

 ایجاد بستر برای هماهنگی و همکاری تحقیقاتی و آموزشی با سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 (:سرطان کودکان ی مرتبط بامراقبتعلوم حوزه )اهداف کالن ج( 

 کودکان سرطان ی مرتبط بامراقبتعلوم  آموزشیطراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه  -1

 سرطان کودکان ی مرتبط باعلوم مراقبتارتقاء کیفیت آموزش در رابطه با  -2

 مراقبتی مرتبط با سرطان کودکانعلوم بهبود کارآیی در رابطه با  -3

 علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکانا در رابطه ب و ترجمان دانشافزایش تولید  -4
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 علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان درارتقاء فرآیندهای مدیریتی  -5

 بهبود فرآیندهای بالینی در علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان -6

  های علوم مراقبتی وابسته به سرطان کودکانعملکرد حرفهکیفیت ارتقاء  -7

 گسترش همکاری های ملی و بین المللی در خصوص آموزش علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان  -8

 :هااستراتژیو  های الزمد( شرایط و توانمندی

دف کالن )مرتبط با ه سرطان کودکان ی مرتبط بامراقبت علوممربوط به های م آموزشی رشتهوتدوین کوریکول -1

 (1شماره 

مرتبط با هدف ) در سطح تحصیالت تکمیلیسرطان کودکان  ی مرتبط بامراقبت علوم های مرتبط باتاسیس رشته -2

 (1کالن شماره 

الن )مرتبط با هدف ک کودکان مراقبت از سرطانعلوم مراقبتی مرتبط با در حوزه  مورد نیازهیئت علمی  جذب -3

 (2شماره 

در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه علوم مراقبتی مرتبط با  توانمندسازی اعضای هیئت علمی موجود -4

 (2هدف کالن شماره  )مرتبط با سرطان کودکان

مرتبط با )های مربوط به علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان رشتهتربیت دانش آموخته تحصیالت تکمیلی در  -5

 (2هدف کالن شماره 

 (5و  4)مرتبط با هدف کالن شماره علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان  ی در حوزهکز تحقیقاتاتاسیس مر -6

 (6و  2)مرتبط با هدف کالن شماره  دستیار تخصصی کودکانتداوم تربیت  -7

 (6و  2)مرتبط با هدف کالن شماره  کودکان تربیت فوق تخصص -8

 (4ه )مرتبط با هدف کالن شماردر حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان پژوهشی -علمی انتشار مجالت -9

در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با  (Policy Briefسیاستی )های یا خالصه تولید منابع علمی از قبیل کتاب -10

 (4سرطان کودکان )مرتبط با هدف کالن شماره 
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رتبط با )م در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان جذب نخبگان رشته پرستاری جهت ارائه آموزش -11

 (7و  2هدف کالن شماره 

 (4و 7و  8)مرتبط با هدف کالن شماره  بین المللی ملی و  همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی -12

 (4ترجمان دانش )مرتبط با هدف کالن شماره  هایسیستماندازی راهطراحی و  -13

 (6و  5مداخالت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات )مرتبط با هدف کالن شماره  -14

 (3جلب حمایت بخش خصوصی )مرتبط با هدف کالن شماره  -15

 (7تالش در ایجاد شبکه همکاری بین مراکز آموزش مراقبت سرطان کودکان )هدف کالن  -16

 (2پایش، نظارت و ارزشیابی )هدف کالن شماره  -17

 (3و  4)هدف کالن شماره  امکان استفاده از توان دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی پرستاری  -18

 ه( موانع و چالش ها:

 حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکانمرتبط با  کمبود منابع مالی -1

 در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان ماهر و متخصص انسانی نیرویکمبود  -2

 تجهیزات ناکافی در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان -3

 کمبود فضای فیزیکی-4

 عدم همکاری مسئولین باالدستی  -5

 در رابطه با تاسیس مراکز تحقیقاتی های باالدستیو دستورالعمل هانامهضعف آیین  -6

 های جدیددر رابطه با تاسیس رشته دم همکاری شورای گسترش علوم پایهع -7

 نبود بیمارستان تخصصی انکولوژی -8

 ضعف و انفعال در ارتباطات دانشگاهی  -9
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 و( تجهیزات آموزشی مورد نیاز:

 (4)مرتبط با چالش شماره  فضای فیزیکی  -1

 (9فناوری های نوین ارتباطی )مرتبط با چالش شماره  -3(3)مرتبط با چالش شماره  تجهیزات مراقبتی  -2

 


