به نام خداوند بخشنده مهربان

گروه پژوهشی پولیپ بینی
مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه
•
•
•
•
•
•

 .پولیپ بینی توده های خوش خیم سینوس های اطراف
بینی
با سینوزیت مزمن و آسم همراهی
در حدود  1تا  4درصد جامعه عمومی
باعث تشدید عوارض سینوزیت و آسم غیر قابل کنترل
باعث کاهش قابل توجه کیفیت زندگی فرد
هزینه های درمانی قابل توجه برای زندگی فردی شخص و
جامعه

هدف و فعالیت 1
• هدف :تعیین بار بیماری پولیپ بینی در جامعه
• فعالیت ها:

.1

.2
.3
.4

طراحی پژوهش تعیین بار بیماری پولیپ بینی در ایران با همکاری اداره کل بیماریهای
غیرواگیر وزارت بهداشت و گروه اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
ایران ( 6ماه)
تامین بودجه مورد نیاز انجام پژوهش (  3تا  6ماه)
اجرای طرح پژوهشی تعیین بیماری پولیپ در ایران ( 12تا  18ماه)
ارائه گزارشات و مقاالت حاصله ( از سال سوم)

هدف و فعالیت 2
• هدف :تعیین میزان دانش ،نگرش و رویکرد پزشکان به
تشخیص و درمان پولیپ بینی

• فعالیت ها:

.1

.2
.3
.4

طراحی پژوهش تعیین میزان دانش ،نگرش و رویکرد پزشکان ایران به تشخیص و درمان
پولیپ بینی با همکاری اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و گروه پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 6ماه)
تامین بودجه مورد نیاز انجام پژوهش (  3تا  6ماه)
اجرای طرح پژوهشی ( 12تا  18ماه)
ارائه گزارشات و مقاالت حاصله ( از سال سوم)

هدف و فعالیت 3
• هدف :تدوین دستورالعملهای دانشگاهی و
کشوری جهت تشخیص و درمان
•
.1
.2
.3
.4

فعالیت ها:
تشکیل کارگروه تخصصی تدوین دستور العمل با همکاری دبیرخانه تخصصی وزارت
بهداشت و گروه بورد و انجمن گوش و گلو و بینی ( 6ماه)
تامین بودجه مورد نیاز (  3تا  6ماه)
تدوین دستورالعملهای دانشگاهی و کشوری جهت تشخیص و درمان ( 12تا  18ماه)
ارائه گزارشات و مقاالت حاصله ( از سال سوم)

هدف و فعالیت 4
• هدف :تشکیل شبکه ملی اطالع رسانی و آموزشی و ثبت
اطالعات بیماران پولیپ بینی

•
.1
.2
.3
.4

فعالیت ها:
تدوین و راه اندازی وب سایت اطالع رسانی و آموزشی پولیپ بینی ( 6ماه)
تدوین بانک اطالعاتی ثبت بیماران پولیپ بینی در بیمارستان حضرت رسول
اکرم (ص) و کارآزمایی عملکرد آن ( 12ماه)
تشکیل کارگاههای آموزشی جهت اطالعات بیماران در بیمارستانهای مختلف
کشور ( 12ماه)
ارائه گزارشات بر مبنای بانک اطالعاتی و پایش مداوم وب سایت

هدف و فعالیت 5
• هدف :طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی جهت
بهبود روشهای تشخیصی و درمانی موجود
•
.1
.2
.3

.4

فعالیت ها:
فراخوان کلیه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران رشته گوش و گلو و بینی و علوم
وابسته جهت ارائه موضوعات پژوهشی ( 6ماه)
اولویت بندی موضوعات ارائه شده و تقاضا و کمک پشتیبان جهت تدوین
پروپوزالهای پژوهشی ( 12ماه)
کمک به تامین اعتبار طرحهای مصوب با همکاری وزارت بهداشت ،دانشگاههای
علوم پزشکی ،شرکتها و کارخانجات دارویی ،و سایر نهادهای دولتی یا غیر دولتی
ملی یا بین المللی که می توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند
پایش مداوم طرحهای در حال اجرا و پشتیبانی علمی و اجرایی پژوهشها

مراکز و نهادهای همکار
•
•
•
•
•
•
•
•

مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی (د ع پ ا)
همه مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی گوش و گلو بینی کشور
دبیرخانه آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت
اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت
اداره کل بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت
همه مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی مرتبط علوم پایه و بالینی
سازمان بهداشت جهانی
انجمنهای علمی بین المللی گوش و گلو و بینی و سایر انجمنهای
مرتبط

اعضای هسته مرکزی پژوهش
•
•
•
•
•
•

سوپر وایزر الین  :دکتر محمد فرهادی
مسئول الین  :دکتر بابک قلعه باغی
دستیار الین  :دکتر رویا شهریور
گروه پژوهشی بالینی :همه اعضاء هیئت علمی و دستیاران
گروه گوش و گلو و بینی و آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
گروه پژوهشی پایه :حسب نیاز از کلیه گروههای مرتبط
دعوت به همکاری خواهد شد.
ترجمان دانش  :دکتر طباطبایی

