اولویت های پژوهشی حوزه کووید –  19دانشکده پرستاری و مامایی

.1جستجوی مراقبت های جدید و به روز در مراقبت از بیماران مبتال به بیماری کووید 19-بر اساس آخرین
مراقبتهای پرستاری در دنیا و کشور
 .2بررسی گایدالینهای مراقبتی و مقایسه پروتکلهای مراقبتی مختلف
 .3بررسی مراقبتهای پرستاری انجام شده در داخل و خارج از کشور
 .4بررسی نحوه ارای ه خدمات پرستاری و مامایی و عدم نیاز به مراجعه حضوری با استفاده از روشهای تله
مدیسن
 .5بررسی ریسک ابتال ،مرگ و میر و سایر متغیرها
 . 6بررسی و پیگیری بیماران پس از ترخیص از جنبه های مختلف (عوارض پایدار و )...
 .7تعیین میزان تغییرات مرگ و میر در هر پیک و ارتباط بین میزان مرگ و میر پیکها
 .8بررسی دلیل بیشتر بودن مرگ و میر بیماران مبتال به کووید 19-در بیمارستان در مقایسه با منزل
 .9بررسی تغییرات مراقبتهای پرستاری و مامایی در هر پیک و اثربخشی آنها
 .10بررسی عوامل مؤثر بر عفونت مجدد افراد بهبودیافته از بیماری کووید – 19
 .11بررسی راههای تقویت سیستم های بهداشتی پس از شیوع مجدد بیماری در مناطقی که برای مدتی
بیماری در آن مناطق کاهش یافته
 .12بررسی مقایسهای کشور ایران با دیگر کشورها در خصوص مراقبتهای پرستاری و مامایی بیماران مبتال
به کووید19-

 .13بررسی تداوم ارائه خدمات و مراقبتهای پرستاری و مامایی در جمعیتهای پر خطر و تمرکز بر آسیب-
پذیرترین گروهها
 .14بررسی راههای بسترسازی و سبکزندگی مقابله با کووید19-
 .15بررسی وضعیت اقدام به خودکشی و خودکشیهای موفق و عوامل مؤثر بر آن در کشور بعد از بحران
همهگیری کووید 19-و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
 .16بررسی نبود حمایتهای روانی از مبتالیان کووید 19-و خانواده آنها ،سوگواری ناقص خانوادههای
داغدار ،نبود امکان همدردی فیزیکی با عزاداران و تسلی آنها
 .17بررسی استرس شغلی و نگرانیهای پرستاران و ماماها از عفونت
 .18بررسی وضعیت و توجه به پرسنل  ICUو بخشهای عفونی که در خط اول سرایت قرار دارند
 .19بررسی میزان خوددرمانی ،طب سنتی و افزایش مصرف خودسرانه مکملهای دارویی در طول دوره
پاندمی بیماری کووید19-
 .20بررسی مسائل روانی -اجتماعی و پیامدهای مربوط به آنها در بیماران مبتال به کووید19-
 . 21بررسی راهکارهای حمایت از سالمت روان پرستاران و ماماها در طول دوره پاندمی بیماری کووید19-
 .22بررسی و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت کاهش تماس فیزیکی در صورت بازگشایی دانشگاهها
 .23بررسی میزان رعایت پروتکلهای پیشگیرانه
 . 24بررسی میزان تابآوری و فرسودگی شغلی در میان پرستاران و ماماها در طول دوره پاندمی کووید19-
 .25بررسی نگرش ،آگاهی و عملکرد مردم نسبت به واکسن
 .26بررسی میزان تبعیت از گایدالینهای مراقبت و درمان سرپایی و بستری بیماران کووید 19-در مراکز
درمانی

 .27بررسی تعداد تختهای بیمارستانی و  ICUو نسبت پرستار و ماما بر پیامدهای آن
 .28بررسی اثرات طوالنی مدت بیماری و عوارض ناشی از آن با تاکید بر گروه سنی کودکان ،افراد با دیگر
بیماریهای زمینهای و افراد در مناطق محروم
 .29بررسی میزان انتقال بیماری کووید 19-از مادر به جنین
 .30بررسی کارایی روشهای مراقبت پرستاری موجود

