
 بسمه تعالی

 حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 سالم علیکم ؛ 

مرکز تحقیقات ترومای جاده ای  صورت جلسه : بررسی یک طرح تحقیقاتی درکمیته پژوهشی

 گیالن

 مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیالن مکان :

دکتر بهزاد -عادل ملک نیادکتر  -مهدی ضیاء ضیابریسید دکتر  -وحید منصفدکتر آقایان  حاضرین جلسه :

  زهرا محتشم امیریدکتر -مریم شکیبادکتر  -زهره وندی

با حضور اعضا  19/02/1396مورخ  صبح 9:30احتراما به استحضار می رساند  جلسه کمیته پژوهش در ساعت  

 ،تشکیل گردید ی جاده ای گیالنمرکز تحقیقات ترومادر محل  مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیالنپژوهشی 

بررسی اثرات ترانکزامیک اسید بر کاهش خونریزی بیماران با "در این جلسه پروپوزال 

 بررسی شد : "نای رشتیترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان پورس

  .ارائه کردندح در قالب پاورپوینت توضیحاتی در مورد طر رزیدنت طب اورژانس آقای دکتر امین جوادیدر ابتدا 

 : گفتندنمودند و بیان  و دلیل اهمیت موضوع توضیحات تکمیلی را درباره طرح منصفدر ادامه ی جلسه دکتر

 انواع خونریزی وجود دارد و پیشنهاداتی برای انتقال بیماران وجود دارد. -

امیک اسید می از انجام عمل، داروهایی مثل ترانز یکی از راههای خوب برای جلوگیری از خونریزی قبل -

باشد. این دارو از لیز شدن لخته و در نتیجه خونریزی بیشتر جلوگیری می کند. در این طرح به تاثیر تزریق 

 دارو به جلوگیری از وخامت حال بیمار می پردازیم.

 دکتر ضیابری توضیحاتی درباره روش اجرا دادند و گفتند: 

 در لگن دقیقا باید ذکر شود. شکستگید و منظور از نباید مشخص شو unstableبیماران  -



 دکتر شکیبا گفتند:

 آیا نیاز به عکسبرداری برای کلیه بیماران می باشد یا خیر؟ -

باشد برای  stableدکتر ضیابری پاسخ دادند: خیر، با معاینه قابل تشخیص است اما در مواردی که  -

 د.عکسبرداری فرستاده می شون

- Exclusion criteria ثال برخی از شکستگی ها مستقیما به اتاق عمل انتقال می یابند و نیز ذکر شود. م

 فرصت تزریق ندارید یا برخی خونریزی وریدی دارند.

هستند مثل پورسینا  limited facilityمیک اسید در جاهایی که این روش درمانی با ترانز WHOطبق  -

 انجام می شود. این موضوع را به روش کار اضافه کنید.

 ندی گفتند:دکتر زهره و

 در طرح مشکالت نگارشی وجود دارد که باید رفع گردد. -

 در حالیکه اینطور نیست. "جایگزین خون کند دارو رامی خواهد"برخی جمالت در متن آورده شد که  -

 ه بیشتری نوشته شود و مثالی از خونریزی لگن آورده شود.بررسی متون باید با مالحظ -

نمی رسند. شما در اینجا آورده اید که بیمار ناپایدار است و روز  3ی به ان با خونریزی شدید لگناغلب بیمار -

 شکم می فرستید. این کار به چه صورت انجام می شود؟ CTاو را برای

 دکتر ملک نیاگفتند:

 و .... dpaو  fastمعیارهای .: را زیاد کنید معیارهای خروجرا کم کنید و  معیارهای ورودباید  -

این  اگر به موقع استفاده نشود می تواند منجر به خونریزی بی دلیل شود. نکته مثبت:نکته منفی: این دارو  -

 ن کلی دارد.دارو متابولیزیش

 برخی شکستگی های لگن مهم نیستند و شکستگی های مهم باید مورد بررسی قرار گیرند. -

توضیحی در طرح داده نشده چگونه می خواهید مطالعه دوسوکور را انجام دهید ؟ آیا دو گروه دارید؟ چرا  -

 است؟



 نفر 1060حجم نمونه شما چند نفر می باشد. دکتر جوادی پاسخ دادند:  -

 جمع کردن این تعداد بیمار خیلی دشوار است. معیارهای خروجبا توجه به  -

 دکتر شکیبا گفتند: 

 .با این اوصاف حجم نمونه باید افزایش یابد -

تفاده قرار می گیرد آیا مشکلی برای چاپ مقاله پیدا نمی اعالم کرده که این دارو مورد اس WHOاگر  -

 کنید؟

 خیر این موضوع هنوز چالش برانگیز می باشد. پاسخ دادنددکتر ضیابری  -

 عوارض دارو را ذکر کنید. -

 دکتر محتشم امیری گفتند:

 چرا شکستگی های متعدد را خارج می کنید. -

 دکتر ملک نیا گفتند:

 در بیمار به دلیل شکستگی های دیگر باشد. زیرا ممکن است این ناپایداری -

 دکتر محتشم امیری گفتند:

دکتر جوادی پاسخ دادند: یکی از اهداف  چرا در اهداف اشاره ای به کاهش مصرف خون نشده است؟ -

 مطالعه همین است.

 ؟آیا محدودیت سنی نمی گذارید -

و حجم نمونه بسیار باالتر می گروههای سنی  خیلی دشوار  است  matchingدکتر ضیابری پاسخ دادند:  -

 رود.

 دکتر شکیبا گفتند: 



به دفتر پرستاری باید ارائه شود و بدون دانستن اجرا کننده و محقق باید کار را  blindتوالی تصادفی و  -

 .انجام دهد

می  تزریقدکتر ضیابری پاسخ دادند: پروتکل درمانی هیچ تغییری نمی کند و فقط در برخی موارد پالسبو  -

 .بصورت تصادفی داروشود و برخی موارد 

 دکتر محتشم امیری گفتند:

 در نظر بگیرید. 10/0الفا حجم نمونه را کمتر کنید و  -

 به مریم شکیباخاتمه یافت در پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید دکتر  صبح 15/10جلسه در ساعت 

  معاونت ارسال گردد .

 


