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بنام خدا 

 پژوهشهاي انجام شده مركز فوريت هاي پزشكي گيالن

 

 

، کِ در 89 گیالى در ظبل115بررظی، فراٍاًی اًَاع هعوَهیتْبی غیر عوذی در بیوبراى هعوَم اهذاد رظبًی ؼذُ تَظط اٍرشاًط-

. چبپ ؼذُ اظت91ًَبت زهعتبى 

، چبپ ؼذُ در 90 گیالى درظبل115بررظی، فراٍاًی اًَاع رٍؼْبی اقذام بِ خَدکؽی در بیوبراى اهذادرظبًی ؼذُ تَظط اٍرشاًط-

 . هجلِ هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی گیالى

، ارظبل ؼذُ بِ ّوبیػ طب اٍرشاًط 90 در ظبل115بررظی، اپیذهیَلَشیک حَادث راًٌذگی اهذاد رظبًی ؼذُ تَظط اٍرشاًط -

 91آرر هبُ

ارظبل 91-89 هبِّ ًخعت ظبلْبی 6 اظتبى گیالى در 115بررظی، هقبیعِ ای غرق ؼذگی ّبی اهذادرظبًی ؼذُ تَظط اٍرشاًط-

 91ؼذُ بِ ّوبیػ طب اٍرشاًط آرر هبُ

، ارظبل ؼذُ بِ کٌگرُ هلی فَریتْبی پسؼکی اظفٌذ 90بررظی، هرگ ٍ هیر ًبؼی از تصبدفبت راًٌذگی در اظتبى گیالى در ظبل-

 91هبُ

ٍ ٍرٍد اطالعبت بِ ًرم 1392جوع آٍری اطالعبت برگِ ّبی هبهَریت آهبر رٍزاًِ پبیگبّْبی اٍرشاًط اظتبى  از ابتذای ظبل -

 .، جْت اًجبم پرٍشُ ّبی تحقیقبتی آتی هرکس هذیریت حَادث ٍفَریت ّبی پسؼکی اظتبى گیالىspss19افسار

 Prevalence Study of variety of Toxicity In The poisoned Rescued)) ًگبرغ چکیذُ هقبلِ تحقیقبتی بب عٌَاى- 

By Ems Of  Guilan In2010)) ِجْت ؼرکت در ّوبیػ دٍازدّویي ّوبیػ بیي الوللی ظن ؼٌبظی ٍهعوَهیت در ، ک

 .داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى، ارظبل ؼذُ بَد، بعٌَاى پَظتر هَرد تبییذ قرار گرفت

در ( ( 1391-  1389هبِّ اٍل ظبلْبی 6 اظتبى گیالى در 115بررظی غرق ؼذگیْبی اهذادرظبًی ؼذُ  تَظط اٍرشاًط ))هقبلِ، - 

 .هجلِ علوی ٍ پصٍّؽی پسؼکی قبًًَی بِ چبپ رظیذ

 بصَرت هبّبًِ کِ تَظط هعئَلیي پبیگبّْبی 92جوع آٍری ٍ تجسیِ ٍ تحلیل اطالعبت فرم هعوَهیتْبی غیر عوذی ٍ عوذی ظبل- 

 . اظتبى تکویل هی ؼَد، جْت تْیِ پرٍپَزال تحقیقبتی در ّویي خصَؾ تَظط ٍاحذ تحقیقبت115اٍرشاًط
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ٍ تبییذ ّر دٍ هقبلِ در 1394ظیسدّویي ّوبیػ بیي الوللی ظن ؼٌبظی ٍ هعوَهیت ایراى درارٍهیِ ظبل  ارظبل دٍهقبلِ هعوَهیت  بِ- 

 .ایي ّوبیػ

،درهجلِ ارتقبی ایوٌی ٍپیؽگیری 90-91چبپ هقبلِ بب عٌَاى،اپیذهیَلَشیک هرگ ٍهیر ًبؼی از تصبدفبت راًٌذگی در اظتبى گیالى- 

: آدرض ظبیت هجلِ.94ازبرٍزهصذٍهیتْب،درتببعتبى

  (  www. Journal.sbmu.ac.ir) 

، در هجلِ داًؽگبُ علَم ((90-92بررظی فبصلِ زهبًی ٍ عَاهل ّوراُ در خذهبت رظبًی اٍرشاًط گیالى )): چبپ هقبلِ بب عٌَاى- 

   (www.journal.ac.ir): آدرض ظبیت هجلِ.بِ چبپ رظیذُ اظت95پسؼکی گیالى ؼوبرُ

کِ در هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی ( (91-92اپیذهیَلَشیک هعوَهیتْبی اهذاد رظبًی ؼذُ تَظط اٍرشاًط گیالى )): هقبلِ بب عٌَاى-

 .بِ چبپ رظیذُ اظت97گیالى ؼوبرُ

در ؼیرازظبل  ((بیي الوللی تصبدفبت راًٌذگی، چبلػ ّبی پیػ رٍ ))هقبلِ تحقیقبتی در زهیٌِ تصبدفبت راًٌذگی در ّوبیػ 3تبییذ -

 .، بِ عٌَاى پَظتر1393

 ، ارظبل برای داٍری در هجلِ ایوٌی ٍ 90-91هقبلِ، بررظی هرگ ٍهیر تصبدفبت راًٌذگی در اظتبى گیالى در ظبلْبی- 

 .پیؽگیری از برٍز هصذٍهیتْب

در هجلِ داًؽگبُ علَم 91-92اپیذهیَلَشیک هعوَهیتْبی عوذی ٍغیر عوذی ٍ خذهبت ارایِ ؼذُ اٍرزاًط گیالى، : هقبلِ - 

 بِ چبپ رظیذُ اظت  97پسؼکی گیالى ؼوبرُ

  هرکس هذیریت حَادث ٍ فَریتْبی پسؼکی گیالى93-94تْیِ اٍلَیتْبی پصٍّؽی ظبل-

رابطِ کیفیت زًذگی کبری ٍ تعْذ ظبزهبًی در کبرکٌبى هرکس هذیریت حَادث : اًجبم طرح تحقیقبتی کبرؼٌبظی ارؼذ بب عٌَاى- 

. 1393ٍ فَریتْبی پسؼکی گیالىَََ در تببعتبى
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 :پژوهشهاي آينده

 بررظی هعوَهیت ّبی عوذی ٍغیر عوذی  -

 اپیذهیَلَشیک غرق ؼذگی  -

 (علل ٍ پیبهذّب)بررظی اپیذهیَلَشیک ترٍهبی ًبؼی از تصبدفبت -

 بررظی رابطِ فرظَدگی ؼغلی ٍتعْذ ظبزهبًی -

 بررظی رابطِ کیفیت زًذگی کبری ٍ تعْذ ظبزهبًی -

 115بررظی دقت ٍکٌترل کیفیت زهبًْبی ثبت ؼذُ در برگِ ّبی هبهَریت اٍرشاًط -

   

 

 

 

گيالن استان  مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي تحقيقاتواحد 

 


