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مقاله پژوهشی

«مخترع سالم!»؛ احصای نیازهای کودکان دیابتی برای داشتن زندگی بهتر و ارزیابی
همسویی پژوهشهای کشور با این نیازها

چکیده
مقدمه :م شکل ا صلی ان سان مدرن بیماری های غیرواگیری مانند دیابت ا ست که با باالترین شیوع ،بی شترین هزینه را به جامعه و بیمار
تحمیل می کند .بیماران دیابتی نیازهای ویژهای را برای زندگی با کیفیت دارند که از جمله مأموریتهای سیییسییتو پژوهشییی ،شییناسییایی
نیازها و تالش برای رفع آنها ا ست .در این مطالعه به برر سی نیازهای واقعی یک بیمار دیابتی و کارآمدی تحقیقات انجام شده در این
زمینه پرداخته شده است.
روش ها :در این تحقیق از  120نفر از والدین کودکان دیابتی درخواسییت شیید در یک نامه کوتاه با عنوان «مخترع سییالم» درخواسییت
خود را از پژوه شگران و مخترعان حوزه دیابت در خ صوص اختراعی کاربردی برای کودکان شان اعالم کنند .همچنین مقاالت پژوهشی
و اختراعات ثبت شده از پژوهشگران کشور در طی ده سال گذشته به لحاظ میزان انطباق با نیازهای بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :اظهارات والدین کودکان دیابتی در قالب  12نیاز واقعی احصا شد .بزرگترین دغدغه والدین روش تهاجمی تست گلوکز خون و
درخوا ست برای ابداع رو شی غیرتهاجمی برای اندازه گیری قند خون بود .از میان مقاالت منت شر شده از سوی پژوه شگران ایرانی در
طی ده سال %3 ،مقاالت به نوعی با نیازهای واقعی بیماران دیابتی مرتبط بودند .همچنین از مجموع  1017اختراع ثبت شده از ایران در
بانکهای اطالعاتی جستجو شده 3 ،اختراع مرتبط با دیابت بود.
بحث :در حمایت از انجام پژوهشییها و تعیین اولویتهای پژوهشییی در کشییور ،الزم اسییت نسییبت متعادلی میان پژوهشییهای بنیادین و
کاربردی لحاظ گردد تا جامعه بیماران از نتایج زودرس پژوهشها نیز به خوبی و به موفع بهره مند گردند.
کلمات کلیدی :دیابت ،پژوهش ،پاسخگو ،نیاز بیماران
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