
اولویتهاي  پِژوهشی  بیمارستان  شهداي عشایر

حیطه  خدمات درمانی و پاراکلینیکی
 هاي ویژه واورژانسارتقاء کیفیت مراقبت در بخش هاي مختلف بیمارستانی با تاکید بر بخشبرسی
عدم اقامت پزشکان متخصص در بیمارستانپیامد هاي بررسی
 بستريبیماران بررسی علل عدم حضور به موقع پزشکان آنکال بر بالین
بررسی اپیدمیولوژیک سوانح در سطح استان و ارائه راهکار براي کاهش آنها
هام درمانی اورژانس و فوریتتهاي بهبود سیسبررسی روش
 اتاق - دیالیز-اخلید- هاي جراحیبخش(بررسی کیفیت عملکرد واحدهاي کلینیکی بیمارستانی به تفکیک

مطابق با استاندارد....)عمل و
مخدر و مقایسه  با  استانداردها بررسی   میزان مصرف داروهاي
 بررسی میزان  شیوع  عفونتهاي  بیمارستانی

 حیطه خدمات  رفاهی ،تجهیزات  و  هتلینگ بیمارستان
ِي ، سونوگرافی در  بیمارستان  شهداي عشایر ژبررسی  خطاي  تشخیصی رادیولو
اسکن تیهاي سونوگرافی، رادیولوژي، سیبررسی و کنترل کیفی دستگاه
ايهاي مراقبت ویژه مورد نیاز بر اساس استانداردهاي جهانی و منطقهبررسی تعداد تخت
  بررسی  میزان انطباق بیمارستان با استاندارهاي ملی اعتباربخشی
 بررسی  علل  نارضایتی مراجعین به بیمارستان شهداي عشایر
  بررسی میزان  درخواستهايMRI و  سونوگرافی و  رادیولوژي و سونوگرافی  در بیمارستان شهداي عشایر

توسط  پزشک معالج و مشاورین
 بررسی میزان رعایت انطباق  در اتاقهاي عمل  بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد


 حیطه  مدیریتی و  پرسنلی
بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزه شاغلین گروه پزشکی در ارائه خدمات به مراجعین
المللی در مراکزبررسی تعداد نیروي انسانی مطلوب مطابق با ضوابط و استانداردهاي بین
 رضایتمندي  بیماران افزایش نظام سالمت  در  برنامه تحولبررسی  تاثیر
شهداي عشایر بررسی سیاستهاي مدیریتی کنترل عفونت بیمارستانی در بیمارستان



 نقاط ضعف ، نقاط قوت(بررسی نحوه  اجراي تمام قوانین بیمارستانی   در  بیمارستان  شهداي عشایر(

  بررسی   راهکاري هاي  مطلوب جهت نحوه  برخورد کادر  درمان  با  بیماران  و  همراهان  بیمار
 بررسی  رعایت   اصول   مستند سازي در پروند هاي بستري
 بررسی میزان   شکایات واصله به ریاست بیمارستان   وععل  آن
  میزان پاسخگویی  مددکاراناجتماعی به بیماران نیازمند  در بیمارستان هشداي عشایر

حیطه  درآمد و هزینه هاي بیمارستانی
 هاي بیمارستانی به ترتیب اولویتهزینهبررسی عوامل موثر در افزایش
هابررسی عوامل موثر در درآمد بیمارستان
 بررسی علل و میرانکسورات پرونده هاي  بستري  و راههکارهاي  کاهش آن
با  سایر بیمارستانهاي آموزشی و غیرآموزشی و شهداي عشایر هاي بیمارستان اي هزینهبررسی مقایسه

 حیطه آموزش و  فناوري اطالعات
 بررسی  تاثیر  آموزش  در کاهش  عفونتهاي   بیمارستانی
  در ارتقاء سالمتاطالعات استفاده از فناوريبررسی
طرح اجراي ارزیابیHISنقاط ضعف ، نقاط قوت :  شهداي عشایر در بیمارستان
 بیمارستانی   به فراگیران تمامی  رشته  ها بهداشت و  کنترل عفونت ,ایمنی بیمارتاثیر آموزش در
 و بررسی  تاثیر آموزش در ارتقاء مهارت  پرستاران  ،  کادر  اتاق عمل....
 بررسی  اثر بخشی برنامه  هایآموزشی  کارکنان  درارتقاء  خدمات

 حیطه خطاهاي پزشکی
 بررسی  خطاي  کار آموزان  پزشکی در ثبت  اطالعات  و  گرفتن  شرح  حال  بیماران
 بیمارستان  شهدا ي  عشایر آزمایشگاه  بررسی  خطا در نمونه گیري  بیماران
 بیمارستان  شهدا ي  عشایرالکتیو  و  اورژانسی بررسی  خطا در نمونه گیري  بیماران
 ي  عشایرهاي بیمارستان  بیمارستان  شهدادر  بخش بررسی  خطا در نمونه گیري  بیماران
 ها در آزمایشگاه  بیمارستان  شهداي  عشایر  تشخیص  بیمار بررسی   خطاهاي فاکتورهاي   آزمایشگاهی در
،پرستاران  ، کادر درمانبررسی  راههاي  پیشگیري از نیدل استیک  در کارآموزان
بررسی  علل ابتال  به  زخم بستر در  بیماران  بستري در مراقبتهاي  ویژه



جهت  جلوگیري  از خطاهاي  ییراهکارهاو ارائه بررسی بررسی  کیفیت  خدمات پرستاري و پزشکی
پزشکی در بخش هاي مختلف  بیمارستان  شهداي عشایر  به علت  ازدحام بیماران   

پرستارانتوسطعدم ثبت صحیح ودقیق اطالعاتایجاد راهکار  جهت  بررسی  علل ، فراوانی و

 حیطه  بهبود کیفیت
کیفیت خدمات سالمتبررسی  شاخص ها در بهبود
تعیین نقش ممیزي بالینی درارتقاء خدمات سالمت
بررسی خطاهاي رایج در بیمارستان وبررسی تاثیر راهکاردرکاهش خطا


