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« اولویت های پژوهشی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی »

توضیحات موضوع ردیف
حوادث ترافیکی

مصدومین ترومایی غیر تصادفی
پروفایل تصادفات

الگوی حوادث شغلی
حوادث مرتبط با گروههای خاص

تروما

قلبی عروقی
تنفسی

شکم حاد
سکته مغزی

صرع

داخلی

پیامد احیای قلبی ریوی
هر گونه مرگ اعم از حوادث ترومایی / غیر ترومایی سایر

اپیدمیولوژی

١

بررسی میزان شیوع مشکالت خواب ، PTSD و  
تغییرات خلقی بین پرسنل و ارائه راهکارهای کاهش 

استرس و مشکالت روحی روانی
بررسی سالمت روحی-روانی کارمندان ٢

تاثیر صدای بیسیم بر کاربران ارتباطات 
کمر درد و ارتباط آن با ارگونومی و حمل مصدوم و  

نیاز سنجی در این حوزه 
عوامل موثر بر کاهش مواجهات شغلی 
بررسی کیفیت زندگی و رضایت شغلی 

بررسی وضعیت ارگونومیک و ارتقا بدنی پرسنل 

بررسی سالمت جسمی کارمندان ٣



بررسی کاربرد سامانه هشدار سریع و نیاز سنجی ها  
در این خصوص

آمادگی بیمارستان ها در پذیرش بیمار در شرایط  
بحرانی

آمادگی مراکز بهداشتی درمانی بخش های استان در  
مواقع اورژانسی و دغدغه ها در پذیرش و درمان اولیه 

بیماران

بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی، 
بیمارستانی و مراکز درمانی در مواقع بحران ٤

ارتقا آمادگی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و   بررسی آمادگی های مورد نیاز در حوادث 
طبیعی، انسان ساخت، بیوتروریستی ٥

ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقا سطح علمی و  
عملی پرسنل

نیاز سنجی آموزش پرسنل در حوادث غیر 
مترقبه ٦

بررسی عوامل موثر بر افزایش خطای عملکردی  
پرسنل

بررسی کیفیت و دقت در مستند سازی 
بررسی پیامدهای درمان سرپایی یا ماموریت های اخذ  

نشده
بررسی نیاز به تجهیزات پزشکی  

نوبت کاری شلوغ و مشکالت مربوطه در ارائه خدمات 
آگاهی و بینش صحیح مددجویان از خدمات اورژانس 

بررسی علل شایع رضایتمندی / نارضایتی 
مددجویان از اورژانس ١١٥ ٧

زمان اعزام به ماموریت 
زمان رسیدن به صحنه حادثه 

زمان انتقال 
بررسی علل تاخیر 

بررسی انجام ماموریت در هسته های پرتراکم 
ارائه راهکارهای کاربردی در کاهش مدت زمان  

رسیدن بر بالین مصدوم

بررسی زمان پاسخگویی به موارد اورژانس از 
لحظه تماس تا خاتمه ماموریت ٨

تدوین پروتکل محلی 
پیامد مصدومین انتقالی و مقایسه آنها با مصدومین  

منتقل شده توسط اورژانس زمینی

بررسی عملکرد اورژانس هوایی در سیر 
درمان مصدومین انتقالی ٩



تاثیر مداخالت آموزشی در کاهش وقوع اورژانس  
های قابل پیشگیری

تاثیر مداخالت آموزشی در ارتقا بینش مددجویان و  
کاهش فراخوان اورژانس در مواقع غیر ضروری

تاثیر آموزش همگانی در کاهش وقوع انواع 
اورژانس ها ١٠

انجام پروژه به صورت پایلوت 
انجام سایر روشهای جایگزین بیسیم جهت ارتباطات  

موثر

بررسی مقایسه بیسیم های آنالوگ با  بیسیم 
های دیجیتال ١١

بررسی شیوع و علل خسارات وارده به ناوگان حمل و نقل اورژانس ١١٥ و تاثیر آن بر کیفیت ارائه 
خدمات ١٢

بررسی میزان تاثیر GPS و اتوماسیون اورژانس ١١٥ در بهبود فرایند ها ١٣


