
  حادهسته درد 

 مقدمه و كليات 

ر ، لذا دگرددى و اقتصادى به بيماران جامعه مي، روانخسارات فراوان جسمى ويژه دردهاى حاد بعد اعمال جراحى ساالنه باعث بروز آسيب ودردهاى حاد ب

، با س از پيگيرى فراوان و چندين سالهدانسته تا پ ، موسسين مركز تحقيقات درد دانشگاه علوم پزشكى ايران رسالت خودراستاى ارتقاى سطح سالمت كشورى

سعى دارد  ، ومعطوف سازدسالمت را به كنترل دردهاى حاد بعد از اعمال جراحى بيشتر  گذاران عرضهتوجه سياست 1393يقات درد در سال تاسيس مركز تحق

 تلف و با رويكردهاى جديد بردارد.هاى مختا گامى مهم درجهت پژوهش و توسعه مديريت درد حاد و كنترل آن از جنبه

 انداز هسته درد حاد چشم

گام بعدى در سطح منطقه و ر است كه درگام نخست در سطح كشورى، و د اين راستا تالش مركز تحقيقات درد بعنوان يك هسته تحقيقاتى نوآور و پويا در

بعد از اعمال جراحى( پيشقدم ، و )شامل قبل از عمل، حين عمل دهاى حاد جراحىپژوهش در حوزه كنترل دردهاى حاد بويژه در ، با توسعه تحقيق والمللىبين

اى پيشرو در دنيا مطرح در ارتقاى سطح سالمت كشور عزيزمان ايران بعنوان الگو و نمونه، و درمان دردهاى حاد بوده، تا در راستاى پيشگيرى، تشخيص صحيح

 باشد .

 ماموريت هسته درد حاد 

، زيرا كه نياز به اقدامات جراحى دارند هاى درمانى كارآمد جهت كنترل و كاهش دردهاى حاد در بيمارانى استدرد حاد برسى روش ماموريت كلى هسته

. گرددناتوانى بيماران مى ث ايجاد عوارض فراوان و، باعحادثههاى بروز تصادفات و آسيبهاى دردناك ويا بدنبال پيدايش درد حاد ناشى از ابتال به انواع بيمارى

هاى درمانى بيماران و نيز كاهش تحميل ، موجب كاهش هزينهاجتماعى بيماران عالوه بر كاهش خسارات جسمانى، روحى ودرمان بموقع درد حاد در اين موارد 

هاى كنترل . لذا هسته درد حاد اقدام به پژوهش و ارزيابى انواع روششودمت كشورى ميهزينه فراوان به مراكز درمانى و كاهش خسارات مالى به نظام سال

 هاى نوين علمى در اين زمينه دست يابيم.، تا به افقحسى موضعى نمودههاى دارويى و غيردارويى، بىراحى مانند روشوكاهش دردهاى حاد ج

 

 محورهاى تحقيقاتى هسته درد حاد

 رويى جهت كنترل و درمان دردهاى حاد با محوريت دردهاى حاد جراحىدادارويى و غير هاىهاى درمانروش

 جهت كنترل و درمان دردهاى حاد با محوريت دردهاى حاد جراحىحسى موضعى هاى بىروش

 ت دردهاى حاد جراحى و ساخت تجهيزات و فناورى جديد و كارآمد مانند نانوبيوتكنولوژى با محوري ، اختراعنوآورى، پژوهش و طراحى براى بازسازى

 

 كارهاى بلند مدت وبرنامه هسته پژوهشى درد حادراه

 اندازى يك مركز جامع آموزشى پژوهشى براى كنترل و درمان دردهاى حادراه

 ، مديريت و ارتقا كيفى نشريات ) كتاب و مجالت ( آموزشى پژوهشى با محوريت دردهاى حاد تدوينتاليف، 

 هاى كاربردى در راستاى محورهاى تحقيقاتى مركز سازى پرژه تجارى

 

 نتايج مورد انتظار از اجراى راهبردها در هسته پژوهشى درد حاد

 هاى پژوهشى بالينى مشترك با ساير مراكز تحقيقاتى داخلى و خارجى انجام پروژه

 با محوريت دردهاى حاد در مجالت با نمايه و ضريب تاثير باال  توليد مقاالت اصيل با همكارى اساتيد مركز تحقيقات درد و پژوهشگران داخلى و خارجى



 فناورى صنعت هاى كاربردى و محصول محور در حوزه خدمات سالمت وتوليد اوليه و صنعتى محصوالت حاصل از نتايج پرژه

 

 برنامه كوتاه مدت هسته درد حاد

 ماهه 6اهداف 

  ISCزبان فارسى با نمايه در  مجله علمى پژوهشى در زمينه درد به تدوين و مديريت

كز تحقيقاتى انيز مر ، وهاى بالينى و پايه پزشكى در داخلهاى پژوهشى در راستاى محورهاى تحقيقاتى مركز بصورت مشترك با گروهسازى در انجام پرژهبستر

 المللى و دانشگاهى خارج كشوربين

 هاى دانش بنيان با همكارى شركتهاى كاربردى ومحصول محور در حوزه فناورى صنعت تدوين پرژه

 PhDنامه ساير دانشجويان ى تحقيقاتى مركز جهت انجام پايانفراهم آوردن امكانات پژوهشى در راستاى محورها

ساخت تجهيزات و فناورى جديد و كارآمد مانند نانوبيوتكنولوژى با محوريت كنترل و  تدوين و طراحى يك پرژه پژوهشى در زمينه بازسازى، نوآورى، اختراع، و

 درمان دردهاى حاد 

 درمان دردهاى حاد  تدوين و طراحى پنج پرژه پژوهشى با محوريت كنترل و

 برقرارى ارتباط با ساير مراكز تحقيقات بمنظور ايجاد قطب علمى 

 

 حاد برنامه ميان مدت و بلند مدت هسته درد

 اهداف يك ساله

 اسكوپوس  پابمد وتدوين و مديريت مجله علمى پژوهشى در زمينه درد به زبان انگليسى با نمايه در 

 هاى بالينى و پايه پزشكى در داخل كشور و پروژه پژوهشى در راستاى محورهاى تحقيقاتى مركز بصورت مشترك با گروهدتدوين 

 المللى و دانشگاهى خارج كشور هاى تحقيقاتى مركز بصورت مشترك با مركز تحقيقاتى بينرحوتدوين يك پروژه پژوهشى در راستاى م

 المللى بويژه با ضريب نفوذ باالچاپ مقاالت پژوهشى بصورت مشترك با ساير كشورها در مجالت معتبر بين

دردهاى حاد جراحى با دعوت به مشاركت ساير مراكز علمى كنترل و درمان  (هاى )گايدالينهاى درمانى ودستورالعملتدوين و طراحى يكى از پروتكل

 تحقيقاتى كشور 

 هاى داخل و خارج كشور كنگرهوستر در ارائه مقاله بصورت سخنرانى و پ ارائه سخنرانى جامع توسط اساتيد مركز بعنوان سخنران مدعو، و

 پذيرش اعضاى جديد هيات علمى پژوهشى تمام وقت 

 ساير مراكز در زمينه كنترل و درمان دردهاى حاد  امع درسى پزشكى به زبان فارسى با همكارى اساتيد مركز تحقيقات درد وتاليف و تدوين يك كتاب ج

 گذارى در عرصه تحقيقات كاربردى هاى مرتبط به منظور سياستر رشتهتقويت شوراى پژوهشى مركز با همكارى با ساي



 سال( 2هاى بلند مدت )باالى برنامه

هاى كار آمد، بازسازى، نوآورى، ساخت دارويى، تجهيزاتى و فناورى جديد و كارآمد مانند هاى پژوهشى در زمينه بومى سازى فناورى، روشپروژهانجام 

 المللى آن نانوبيوتكنولوژى با محوريت كنترل و درمان دردهاى حاد و ثبت داخلى و بين

 در حوزه فناورى صنعت  بستر سازى در توليد محصوالت كاربردى و محصول محور

 بنيان هاى دانشهاى كاربردى و محصول محور در حوزه فناورى صنعت با همكارى شركتطراحى پروژه

 با دعوت به مشاركت ساير مراكز علمى تحقيقاتى كشور  هاى)گايدالين( درمان درد حادهاى درمانى و دستورالعملهاى پژوهشى در زمينه پروتكلطراحى پرژه

 هاى علمى ادوارى با محوريت دردهاى حاد همايش برگزارى

 پزشكى  هاى تحقيقاتى شامل رازى، خوارزمى، و فرهنگستان علوممشاركت در جشنواره

 ريزى بمنظور افزايش تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده به نام مركز تحقيقاتى درد بويژه در مجالت با ضريب نفوذ باال برنامه

المللى معتبر خارجى ران بينت درد و ساير دانشمندان و پژوهشگكتاب جامع درسى پزشكى به زبان انگليسى با همكارى اساتيد مركز تحقيقا تاليف و تدوين يك

 در زمينه تشخيص و درمان دردهاى حاد 

  هكز مربوطاسايت مركز و مكاتبه به ساير مرهاى مركز از طريق وبفعاليت هاى، ومعرفى اهداف، پروژه

 ها هاى آنتربيت و پرورش نيروى انسانى )اعضاى هيات علمى و كارشناسان( در بخش پژوهش و ارتقاى سطح توانمندى

 هاى پژوهشى دانشگاه ى به نياز جامعه بر اساس اولويتيگوجهت دهى تحقيقات در راستاى توليد علم، ارتباط با صنعت، و پاسخ

 المللى اى معتبر، و ساير مركز علمى تحقيقاتى بينهگسترش ارتباطات علمى پژوهشى با سازمان

 

 اركان هسته پژوهشى درد حاد

 زاده : دكتر پوپك رحيممسئول هسته

 

 ش ترجمان دان

 زادهدكتر پوپك رحيم
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