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

بررسي ميزان رضايت بيماران بخش هاي جراحي از روشهاي اجرايي حاكميت باليني دربيمارستان بعثت همدان
در سال 2931
مجري  /مجريان  :زهرا ابوالفتحي – سميرا خزايي  /استاد راهنما بهزاد ايمني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

كليه پرسنل بيمارستان

بررسي ميزان رضايت بيماران بخش هاي جراحي از روشهاي اجرايي حاكميت باليني

2

مديريت بيمارستان

بهبود عملكرد پرسنل و رضايتمندي بيماران

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

بررسي غلظت عوامل بيهوشي)  (N2Oدر اطاقهاي عمل بيمارستان بعثت و تاثير نوروبيولوژيک آن بر
پرسنل اتاق عمل
مجري  /مجريان :بهزاد ايمني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

پرسنل اتاقهاي عمل

بررسي وضعيت جسمي و بيمايهاي مرتبط با شغل پرسنل اتاق عمل

2

مديريت بيمارستان

بهبود عملكرد پرسنل

3

پرسنل اتاقهاي عمل و مديريت

پيشگيري از فرسودگي شغلي

**********************
-9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير سيستم مديريت كيفيت( )ISOبر ميزان رضايتمندي بيماران بستري موقت ،بخش اورژانس
مجري  /مجريان  :وحيد آقامحمدی
رديف

1

گروه مخاطب

مديران بيمارستانها و برنامه
ريزان نظام سالمت

پيام پژوهش

قبل از استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت ،بررسي الزم در زمينه وجود بستر مناسب و
امكان بكارگيري آن به خصوص در محيط هاي آموزشي و درماني مي بايستي مورد
بازنگري قرار گيرد و بكارگيري آن در سازمان ،مستلزم تعهدمديريت ارشد آن سازمان

است و با تغيير مديريت ها دچار چالش شده و بعد از مدت كوتاهي اثر آن كمرنگ خواهد
شد و عمالٌ نمي تواند براي مشتري رضايتمندي به دنبال داشته باشد.

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

بررسي نسبت جنسيت فرزندان در مردان پرتوكار شاغل در مراكز راديولوژي در ايران
مجري  /مجريان  :دكتر محمود جباری ،سيامك سبزواری
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

عدم تاثير اشعه بر جنسيت فرزندان

كاركنان مراكز راديولوژي

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

بررسي ميزان موارد مثبت كاذب نتايج اولين آزمون غربالگري شنوايي  OAEدر گروه زايمان سزارين
در مقايسه با زايمان طبيعي
مجري  /مجريان  :دكتر فرهاد فراهاني
رديف

1

گروه مخاطب

بيمارستان

پيام پژوهش

ميزان رد شدن آزمون غربالگري در بيمارستان هاي دولتي بيشتر از بيمارستان هاي
خصوصي است
**********************

-6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي علل تكرار تصاوير راديوگرافي در بخشهاي راديولوژي بيمارستانهاي همدان
مجري  /مجريان :سميرا حيدری -حامد منوچهری خوشيناني -سجاد حشمتي
رديف

1

گروه مخاطب

مسئولين بخش هاي
راديولوژي

پيام پژوهش

-

سابقه كم پرسنل باعث افزايش تكرار كليشه ها مي شود.
ميزان تكرار در شيفت عصر وصبح زياد است.
جنس مذكر تكرار بيشتري نسبت به مونث دارد.
تكرار در پرسنل كاردان نسبتا زياد است.
ميزان تكرار دانشجويان كارآموز باالست.
تكرار در ناحيه مهره هاي كمري ،سينه اي ،خاجي زياد است.
ميزان تكرار در اثر شرايط نامناسب باالست

2

 -تكرار در اثر شرايط نامناسب باالست

پرسنل پرتوكار

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

-7عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي و مقايسه ميانگين فركانس پايه و فركانس سه سازه اول واكه هاي زبان فارسي در دانشجويان
دو زبانه كرد و ترک و تک زبانه فارس دانشگاه علوم پزشكي همدان
مجري  /مجريان  :محمد صادق سيف پناهي ،مرضيه حسنوند ،آرام سعيدنژاد
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

گفتاردرمانگران

توجه به تاثير متغيرهاي جنسيتي و زباني بر سازه ها و فركانس پايه در بيماران

2

آواشناسان

توجه به تاثير متغيرهاي جنسيتي و زباني بر سازه ها و فركانس پايه در تحقيقات

**********************
-8عنوان طرح تحقيقاتي

ژنوتايپينگ سويه هاي استرپتوكوكوس گروه ( Bاسترپتوكوكوس آگاالكتيه) ايزوله شده ي باليني در
بيمارستان هاي آموزشي همدان براساس سروتايپ مولكولي توالي هاي دسته ژني كپسولي ()cps
با استفاده از روش  PCRو تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن ها در سال 2931-39
مجري  /مجريان :سيد مسعود موسوی منا نساج
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

1

مراكز درماني و بيمارستان ها كاهش حساسيت سويه هاي استرپتوكوكوس آگاالكتيه به پني سيلين به عنوان آنتي بيوتيكي
انتخابي براي درمان و پيشگيري از عفونت هاي موجب شده توسط اين باكتري و همچنين
افزايش مقاومت اين سويه ها نسبت به آنتي بيوتيک اريترومايسين به عنوان اولين آنتي
بيوتيک جا يگزين در افراد واجد آلرژي به پني سيلين ،موجب افزايش نگراني در مورد استفاده
از اين آنتي بيوتيک ها به ويژه در مورد پيشگيري از بيماري در نوزادان ،شده است.

2

مراكز درماني و بيمارستان ها با توجه به تفاوت ميزان شيوع ژن هاي مقاومت آنتي بيوتيكي اريترومايسين در مطالعات
مختلف و اين مطالعه و با توجه به ترانسپوزوني و پالسميدي بودن ژن هاي مربوطه و به
موجب آن احتمال انتقال مقاومت بين سويه ها و گونه هاي باكتريايي ،نظارت مناسب بر
كنترل عفونت و نحوه ي درمان بيماران به ويژه در بيمارستان از اهميت بسزايي برخوردار مي
باشد

3

مراكز درماني و بيمارستان ها استفاده از تكنولوژي  PCRدر آزمايشگاه هاي باليني همراه با راه كارهاي توصيه شده توسط

 ، CLSIپزشكان را قادر خواهد ساخت تا درمان آنتي بيوتيک مناسبي را تجويز نمايند ،كه
منجر به موفقيت درماني ،تجويز آنتي بيوتيكي با احتياط بيشتر ،و ايجاد شرايط كم مساعدتر
براي انتخاب سويه هاي مقاوم خواهد گرديد
**********************
-3عنوان طرح تحقيقاتي

شيوع و مقايسه اختالالت اسكلتي  -عضالني ناشي از كار و آسيب هاي ناشي ازآن در
در شهرهاي همدان ،مالير و نهاوند در سال  2931كاردرمانگران و فيزيوتراپ ها
مجري  /مجريان  :هيمن نظری
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

كاردرمانگران و فيزيوتراپيست كاردرمانگران و فيزيوتراپيست

**********************
-21عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير آموزش بهداشت خواب به تنهايي و توام با دارودرماني
در درمان اختالالت خواب بيماران افسرده غيرسايكوتيک
مجري  /مجريان  :دكتر فرشيد شمسائي ،دكتر عليرضا رحيمي
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

1

كاركنان سالمت روان

مداخله مناسب براي درمان مشكالت خواب بيماران افسرده

2

بيماران افسرده

استفاده از روش هاي درماني مناسب براي حل مشكالت خواب

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

-22عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه اختالالت اسكلتي – عضالني و كيفيت زندگي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در سال 31
مجري  /مجريان  :مهتاب عزيزی ،زينب باروني زاده
رديف

1

گروه مخاطب

مديران بيمارستانها

پيام پژوهش

كيفيت زندگي پايين و اختالالت اسكلتي عضالني يكي از عوامل تهديد كننده سالمت
پرستاران است بنابراين توصيه ميشود مديران و مسئوالن به منظور حفظ سالمت اين قشر
از جامعه در جهت بهبود كيفيت زندگي و شرايط محيطي آنان اقدامات الزم را لحاظ نمايند.
**********************

-21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي شدت تهوع و استفراغ بارداري و نحوه كنترل آن در زنان باردارمراجعه كننده به
مراكز بهداشتي شهر همدان
مجري  /مجريان سودابه آقابابايي ،شكوفه شريفي ،الناز ترك زبان
رديف

1

گروه مخاطب

حرفه مامايي

پيام پژوهش

ارزيابي شدت و نحوه كنترل تهوع و استفراغ بارداري از ابتداي بارداري
**********************

-29عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه عملكرد مسير وابران شنوايي در كودكان سالم و دچار اختالل در خواندن با استفاده از
مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گذراي گوش
مجري  /مجريان :مرتضي حميدی نهراني
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

1

شنوايي شناسان

امكان ديگر  OAEارزيابي ،تشخيص و ارجاع كودكان با استفاده از آزمون و مهار دگرسويي
آن وجود دارد .احتماال سطوح باالتر دستگاه شنوايي در درک گفتار در حضور نويز نقش
دارند.

2

گفتار درمانگران

كودكان دچار اختالل در خواندن در درک گفتار در حضور نويز مشكل دارند

**********************
-24عنوان طرح تحقيقاتي

تعين شيوع اختالل لكنت در كودكان پيش دبستاني شهر همداندر سال32
مجري  /مجريان :فرزاد ويسي ،شكوفه هاشمي ،هيمن رضوانپور ،سعيد موسوی ،محمد رضايي
رديف

1

گروه مخاطب

متخصصين گفتار درماني

پيام پژوهش

توجه بيشتر متخصصين گفتار درماني به اهميت شيوع اختالل لكنت در سنين قبل از
دبستان و آگاه سازي جامعه جهت كاهش عوارض اختالل در اين جمعيت
**********************

 -25عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي صحت روش انجام تست آنتي بيوگرام باروش ديسک ديفيوژن آگار در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي دانشگاه
علوم پزشكي همدان در سال 2931

مجري  /مجريان  :مسعود مقدم شكيب
رديف
2

گروه مخاطب
آزمايشگاه هاي تشخيص

پيام پژوهش
با توجه به تفاوت ميزان شيوع ژن هاي مقاومت آنتي بيوتيكي و به موجب آن

طبي بيمارستان ها احتمال انتقال مقاومت بين سويه ها و گونه هاي باكتريايي ،نظارت مناسب بر كنترل
عفونت و نحوه ي درمان بيماران به ويژه در بيمارستان از اهميت بسزايي
برخوردار مي باشد.
1

آزمايشگاه هاي تشخيص

استفاده از تكنيكهاي به روز در تشخيص باكتريها در آزمايشگاه هاي باليني همراه

طبي بيمارستان ها

 ،پزشكان را قادر خواهد ساخت تا آنتي CLSIبا راه كارهاي توصيه شده توسط
بيوتيک مناسب را در درمان بيمار تجويز نمايند ،كه منجر به موفقيت درماني،
كاهش زمان درمان وكاهش هزينه بيمار خواهد شد.
**********************

 -26عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان شيوع گونه هاي انتروكوک در محصوالت گوشتي و لبني

مجري  /مجريان  :بهروز زيني ،سحرراستياني (مجريان طرح) ،دكتر محمدرضا عربستاني(استاد راهنما)
گروه مخاطب

پيام پژوهش

رديف
2

مراكز تحقيقاتي و پژوهشي

توجه به سويه هاي انتروكوک گاليناروم و انتروكوک آويوم در عفونت هاي انساني

1

مراكز درماني و

PCRبا بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي بر روي نمونه هاي تاييد شده با روش

بيمارستاني

افزايش مقاومت آنتي بيوتيكي در سويه هاي ايزوله شده انتروكوک به طور قابل

كه مي توانند به عنوان منشا برخي از مقاومت هاي آنتي بيوتيكي باشند از جمله
سينرسيد كه اغلب سويه هاي انساني مانند سويه هاي انتروكوک فاسيوم و
انتروكوک فكاليس در حال حاضر به اين انتي بيوتيک حساس هستند.

در LZتوجهي ديده مي شود كه اين مقاومت باال نسبت به آنتي بيوتيک لينه زوليد
سويه هاي مختلف انتروكوک در نمونه هاي غذايي گزارش شده است ،كه احتمال
انتقال مقاومت به سويه هاي بيمارستاني وجود دارد .لذا نظارت مناسب بر كنترل
عفونت و نحوه درمان بيماران به ويژه در بيمارستان از اهميت خاصي بر خوردار
مي باشد.
9

مراكز دامپزشكي و دام

با توجه به استفاده از آنتي بيوتيک ها دركنترل ،پيشگيري وهمچنين درمان

پروري

بيماري ها در دامپزشكي بويژه استفاده در طيور ودام هاي اهلي كه مخزن اصلي
باكتري برخي از گونه هاي انتروكوک مي باشند ،منجر به ايجاد وافزايش مقاومت
در مصرف محصوالت دامي وانتقال آن به انسان شده است ،لذا كنترل دقيق تر و
مصرف منطقي تر آنتي بيوتيک ها در صنايع دامي الزامي است.
**********************

