« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931
 -2عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ارتباط بين بيهوشي هيجاني،استرس شغلي وکيفيت زندگي درپرستاران شاغل در
بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهرهمدان سال 2931
مجري  /مجريان :دکتر فاطمه چراغی – طیبه حسن طهرانی
رديف

1

گروه مخاطب

پرستاران

پيام پژوهش

با توجه به نتایج بیشترین درصد پرستاران از استرس شغلی متو سطی بر خوردار بودند لذا
بایستی با ارتقاء سطح مهارت هوش هیجانی در جهت کاهش استرس شغلی خود و در
نتیجه ارتقا کیفیت زندگی خود تالش کنند

**********************
-1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه اختالالت اسكلتي – عضالني و کيفيت زندگي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در سال 31
مجري  /مجريان  :مهتاب عزیزی ،زینب بارونی زاده
رديف

1

گروه مخاطب

پرستار

پيام پژوهش

با توجه به وجود شیوع باالی اختالالت و کیفیت زندگی پایین در پرستاران ،انجام تمرینات
ورزشی ،خواب و استراحت کافی و فعالیت های تفریحی و ...توصیه می شود.
*********************

-9عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه درك پرستار  ،بيمار و پزشك جراح از درد و ارتباط آن با ميزان مسكن دريافتي
دردرد بعد از عمل جراحي پروستاتكتومي باز
مجري  /مجريان  :بهزاد ایمنی-آرزو کرمپوریان
رديف

1

گروه مخاطب

پرستاران

پيام پژوهش

تشخیص درد بیمار و دادن بموقع مسکن

*********************
 -4عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه فراواني آسيبهاي شغلي در کارکنان فوريتهاي پزشكي و پرستاران بخشهاي مراقبتهاي ويژه شهر همدان
مجري  /مجريان  :علي افشاري-دکتر خدايار عشوندي -مهدي طالبي – محمد ولي کيان – افشين خزايي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
تكنسين هاي فوريتهاي

1

توجه ويژه به سالمت عمومي و حفظ تناسب اندام

پزشكي

شرکت در کارگاههاي اصول بهداشت حرفه اي ،ارگونومي و بهداشت کار

پرستاران شاغل در بيمارستان

توجه ويژه به سالمت عمومي و حفظ تناسب اندام
شرکت در کارگاههاي اصول بهداشت حرفه اي ،ارگونومي و بهداشت کار

**********************
 -5عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير برنامه مكيدن غيرتغذيه اي با برنامه تحريك دهاني بكمن ،بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل نوزادان
نارس بستري در واحد مراقبت هاي ويژه نوزادان

مجري  /مجريان  :کوثر باغبان ،فائزه اسداله پور
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
پرستاران بخش مراقبت هاي

دو برنامه مكيدن غيرتغذيه اي و برنامه تحريك دهاني بكمن مي توانند بعنوان

ويژه نوزادان

پروتكل هاي درماني سازمان يافته براي دستيابي به تغذيه دهاني مستقل و
کاهش طول مدت بستري در واحد مراقبتهاي ويژه نوزادان ،مورد استفاده قرار
گيرند.

**********************
 -6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير ماساژ تحريك پوستي حرکتي بر وزن گيري نوزادان نارس بستري در يخش مراقب تهاي ويژه نوزادان

مجري  /مجريان  :سحر جوهري
مصطفي دائمي
رديف
2

گروه مخاطب
پرستاران

پيام پژوهش
ماساژ سبب آرامش نوزادان شده وشرايط تغذيه اي آن ها را ارتقا مي دهد

**********************
 -7عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير مداخالت خانواده درماني بر ارتقاء سالمت مراقبين خانوادگي از بيماران رواني مزمن
مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر همدان
مجري  /مجريان  :دکتر فرشيد شمسائي ،دکتر مهدي صمدي
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

کارکنان سالمت روان

مداخله مناسب براي حفظ و ارتقاء سالمت اعضاي خانواده بيماران رواني

1

مراقبين بيماران رواني

بهبود و توجه به سالمت خود مرافبين

**********************
 - 8عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي راهكارهاي پيشگيري از خطاهاي دارويي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي
همدان در سال 2939

مجري  /مجريان  :معصومه صيدي
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

پرستاران

اصول صحيح دارو دادن :بيمار درست،داروي درست ،روش درست ،زمان
درست،دوز درست را مالك در داروماني قرار دهند

*********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عملكرد شنوايي وستيبوالر در کودکان مبتال به نوروپاتي شنوايي

مجري  /مجريان  :دکتر سيده فرانك امامي ،دکتر فرهاد فراهاني
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کليه ي گروه هاي پزشكي ،

) و اختالل عملكرد )AN/ADبين بيماري نوروپاتي شنوايي /ناهمزماني شنوايي

پيراپزشكي و پرستاري که

ساکوالر در کودکاني با کم شنوايي حسي-عصبي شديد ارتباط وجود دارد که مي

در زمينه ي کودکان،

تواند به اين معنا باشد که اختالل عملكرد ساکوالر مي تواند يكي از نشانه هاي

بيماري هاي شناختي،

باشد .در نتيجه بنظر مي رسد اصطالح عدم همزماني شنواييAN/AD-همراه

سيستم شنوايي و ضايعات

دهليزي اصطالح مناسب تري براي اين شرايط باشد.

گوش فعاليت مي نمايند.
***********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي موانع آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي همدان

مجري  /مجريان  :زهرا خليلي
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

پرستاران

با در نظر گرفتن اينكه بعضي از موانع آموزش باليني به دليل برخورد پرستاران با
دانشجويان مي باشد مي توان با آموزشهاي مناسب به اين گروه به بهبود آموزش
باليني کمك نمود

** ********************
 -22عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عملكرد شنوايي وستيبوالر در کودکان مبتال به نوروپاتي شنوايي

مجري  /مجريان  :دکتر سيده فرانك امامي ،استاديار دانشگاه علوم پزشكي همدان،
دکتر فرهاد فراهاني ،دانشيار دانشگاه علوم پزشكي همدان

رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کليه ي گروه هاي پزشكي ،

) و اختالل عملكرد )AN/ADبين بيماري نوروپاتي شنوايي /ناهمزماني شنوايي

پيراپزشكي و پرستاري که

ساکوالر در کودکاني با کم شنوايي حسي-عصبي شديد ارتباط وجود دارد که مي

در زمينه ي کودکان،

تواند به اين معنا باشد که اختالل عملكرد ساکوالر مي تواند يكي از نشانه هاي

بيماري هاي شناختي،

باشد .در نتيجه بنظر مي رسد اصطالح عدم همزماني شنواييAN/AD-همراه

سيستم شنوايي و ضايعات

دهليزي اصطالح مناسب تري براي اين شرايط باشد.

گوش فعاليت مي نمايند.

**********************

