بررسی اولویت های تحقیقاتی

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان در سال 7931

-1بررسی میزان نیاز به دستگاه های ضربان ساز قلبی( ICDو )CRTدر بیماران تحت آنژیوپالستی اولیه
-2بررسی علل تأخیر انتقال بیماران از اورژانس به کت لب
-3بررسی شاخصهای بیمارستان  242در مراجعین با عالئم سکته حاد در بیمارستان قلب فرشچیان همدان
-4بررسی مدت زمان شروع درد سینه تا پذیرش در مبتالیان به سکته حاد قلبی در بیمارستان قلب فرشچیان
-5بررسی علت افزایش دیورز در روز دوم بعد از عمل در بیماران جراحی قلب
-6بررسی ارتباط بین ترانسفوزیون خون با میزان فیبریالسیون دهلیزی
-2بررسی ارتباط بین مدت زمان پمپ قلبی بیمار و دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب
-8بررسی کیفیت خدمات پرستاری از بیماران تحت عمل جراحی قلب باز
 -9مقایسه ی اسپیرومتری دمی با بازدمی در میزان اشباع اکسیژن محیطی مویرگی() SPO2بیماران
-11مقایسه روش های درن گذاری در میزان عفونت های بعد از عمل جراحی
-11بررسی مشکالت بیماران تعویض دریچه قلبی در بیمارستان قلب فرشچیان
-12بررسی اثرات توانبخشی قلبی بر تحمل فیزیکی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر
-13مقایسه تأثیر آموزش فاز یک بازتوانی قلبی برخودکارآمدی مردان و زنان پس از جراحی قلب
 -14بررسی میزان موفقیت تیم احیای قلبی ریوی ( )CPRدر مرکز قلب فرشچیان براساس استانداردهای بین
المللی
-15بررسی ارتباط بین بیماریهای ایسکمیک قلب با عوامل خطر عروق کرونر

-16بررسی کیفیت زندگی و میزان بقای بیماران بعد از انجام آنژیوپالستی
-12بررسی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان قلب فرشچیان
-18بررسی میزان استرس شغلی در پرستاران وپزشکان بیمارستان قلب و ارائه راهکارهای مؤثر در کاهش آن
-19بررسی شیوع و تأثیر ریسک فاکتورهای مختلف در مرگ بیماران بعد از اعمال جراحی بای پس عروق کرونر
در بیمارستان قلب فرشچیان
-21بررسی کاربرد داروهای گیاهی در بیماری های قلبی – عروقی
-21بررسی کارایی و لزوم کارتهای دارویی در بخش
-22بررسی اضافه کاری و اثرات آن بر افزایش بیماریهای فیزیولوژیکی در کارکنان خانم
-23بررسی خطاهای قابل پیشگیری دارویی در بیماران قلبی پرخطر در بیمارستان قلب فرشچیان
-24مقایسه الگوی درد و نوع انفارکتوس در بیماران مبتال به سکته قلبی با و بدن دیابت
-25مقایسه تأثیر مصرف داروهای تک دوز قلبی در ساعات اولیه روز نسبت به سایر ساعات در بیماران قلبی
-26بررسی نحوه نظارت بر توزیع داروهای مخدر به بخشها جهت سوء استفاده از آنان
-22بررسی ارتباط بین مدت زمان بستری قبل از عمل با عفونت های بعد از عمل در بیماران جراحی قلب
-28بررسی میزان کیفیت زندگی در برداشت دوطرفه وریدی زیر زانو با یک طرفه باالی زانو در بیماران جراحی
قلب
-29مقایسه میزان عفونت در موارد برداشت ورید از زیر زانو با برداشت ورید از ناحیه باالی زانو در بیماران
جراحی قلب
 -31مقایسه ی نیازهای آموزشی هنگام ترخیص از دیدگاه بیماران زن و مرد تحت عمل جراحی بای پس عروق
کرونر
-31مقایسه آموزشهای الکترونیکی و آموزشهای حضوری بر میزان یادگیری پرسنل بالینی

-32سنجش حیطه های رضایت بیماران و همراهان در بیمارستان قلب فرشچیان
 -33بررسی فرسودگی شغلی و بار کاری در پرستاران ،سرپرستاران و پزشکان
-34بررسی راههای کنترل خشم در پرسنل انتظامات
-35بررسی فراوانی انواع خطاهای دارویی غیر تزریقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان قلب
فرشچیان
-36بررسی اثرات پرتو و خطرات بیولوژیکی آن بر پرسنل و بیماران بخش گاما اسکن
 -32بررسی ارتباط بین شدت درگیری شریانهای ریوی در سی تی آنژیوگرافی بیماران مشکوک به آمبولی ریه
با میزان تست D-Dimer
-38ارزیابی تأثیر کد  242در بیماران مبتال به سکته حاد قلبی
 -39سنجش میزان آگاهی بیماران و همراهان آنها از مضرات تصویر برداری و خطرات اشعه ایکس
 -41بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک به همراه مقاومت دارویی در بیماران بستری شده در بیمارستان قلب
فرشچیان
-41بررسی اثربخشی پروتکل های مختلف توانبخشی قلب به تفکیک بیماری های قلبی
-42بررسی تاثیر توانبخشی بر فاکتورهای التهابی خون در بیماران قلبی
 -43مقایسه میزان تنگی شریان های کاروتید بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتال به تنگی  3رگ کرونر
-44بررسی میزان تنگی شریانهای کاروتید و میترال در بیماران با شکایت حمله ایسکمیک گذرا
-45بررسی ارتباط بین نتایج تست  D-Dimerو نتایج سی تی آنژیوگرافی شریانی و پولمونری
-46بررسی حفاظت پرتویی بیماران در سی تی آنژیوگرافی قلب
-42بررسی رابطه ژنتیک و بیماری های قلبی
-48تأثیر توانبخشی قلبی بر کاهش عالئم بالینی بیماران در مقیاس آزمون SCL91

--49بررسی میزان دانش مبتالیان به پرفشاری خون از عالئم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود در
بیمارستان قلب فرشچیان
-51بررسی احتمال بقای یکساله و عوامل مؤثر بر آن در بیماران سکته قلبی
-51بررسی تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرساز قلبی -عروقی وفشار خون زنان
مبتال به اضافه وزن ،چاق و فشار خون باال
-52بررسی میزان تبعیت پرستاران از استانداردهای احیای قلبی ریوی در بخشهای CCU
-53بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی بیماران مبتال به بیماری های ایسکیمی قلبی
-54بررسی رفتار های مراقبت از خود در بیماران پس از سکته قلبی
-55بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی
-56تأثیر آموزش ایمنی بیماران بر بروز حوادث در آنان
-52شیوع و ارتباط نارسایی سیستولیک و دیاستولیک قلبی در بیماران با نارسایی قلب در مراحل ادم حاد ریه
-58مقایسه بروز نوع آریتمی های قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران سیگاری و غیر سیگاری بستری در
بیمارستان قلب فرشچیان
-59ارتباط بین نوع آنتی بیوتیک مصرفی و میزان عفونتها یک ماه بعد از عمل جراحی قلب باز
-61بررسی رابطه استعداد ابتال به بیماری قلبی عروق کرونر و ژن CD36پلی مورفیسم
-61بررسی نتایج سی تی آنژیوگرافی شریانهای ریوی در بیماران قلبی مشکوک به آمبولی ریه
-62ارزیابی مشکالت تشخیصی و درمانی بیماران ارجاعی از سایر شهرستانها به بیمارستان قلب و عروق
فرشچیان
-63بررسی نگرش پزشکان و پرستاران در خصوص ضرورت رعایت مفاد منشور حقوق بیمار
-64بررسی تاثیر فرهنگ ایمنی در کاهش خطاهای پزشکی در بیمارستان قلب فرشچیان در نیمه دوم سال 92

-65بررسی عوامل موثر بر وقوع خطاهای دارویی در بیمارستان قلب فرشچیان در نیمه دوم سال92
-66مقایسه اثربخشی آموزشی به روش چهره به چهره با روش تصویری(ویدئویی) در بیماران بستری در بخش
های مختلف بیمارستان قلب فرشچیان همدان در سال 92
-62بررسی تاثیر آموزش پس از ترخیص در تبعیت از درمان در بیماران سکته حاد قلبی در بیمارستان قلب
فرشچیان در سال 92
-68بررسی بقای بیماران تحت عمل جراحی CABGدر سنین باالی  21سال
-69مقایسه داروهای جدید آنتی کو آگوالنت با وارفارین در بیماران جراحی دریچه قلب

اولویت های پژوهشی مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سالمت مرکز قلب فرشچیان در سال 7931

الف) بررسی شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان

 -1بررسی شیوع دیابت در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
 -2بررسی شیوع استعمال دخانیات و انواع مواد مخدر در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
 -3بررسی شیوع اختالل چربی خون در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
 -4بررسی شیوع چاقی در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
 -5بررسی شیوع فشارخون باال در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
 -6بررسی میزان کم تحرکی در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان به تفکیک سن و جنس
ب)بررسی الگوی تغذیه در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان

 -7بررسی میزان مصرف میوه و سبزی در مراجعین به مرکز قلب
 -2بررسی میزان مصرف ماهی در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان
 -9بررسی میزان مصرف فست فود در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان
 -4بررسی میزان مصرف نوشابه های گازدار در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان
 -5بررسی الگوهای مختلف آموزش بهداشت در اصالح الگوی تغذیه در مراجعین به مرکز قلب فرشچیان

پ)خودمراقبتی در بیماران قلبی و عروقی

 -7تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با آریتمی قلبی و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها
 -2تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با سکته قلبی و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها
 -9تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با فشارخون باال و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها
 -4تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با اختالل چربی خون و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها
ت)اولویت پژوهشی کلینیک ترک سیگار

 -7بررسی شیوع مصرف دخانیات ،آگاهی و نگرش و عملکرد نسبت به آن در مراجعین به کلینیک ترک سیگار و پرسنل بیمارستان
 -2بررسی تأثیر درمان داروئی(داروی وارنیکلین ،نیکوتین ،بوپروپیون) در ترک سیگار در مراجعین به کلینیک ترک سیگار
 -3بررسی و مقایسه شیوع مصرف دخانیات در بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان (بخش های داخلی و جراحی قلب)

