
  

  بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن تحقیقات و فناوريحضور معاونت محترم 

  سالم علیکم ؛ 

واحد توسعه تحقیقات بالینی طرح تحقیقاتی درکمیته پژوهشی  یکبررسی : جلسه  صورت
    پورسینا

    واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا: مکان 

دکتر -سید مهدي ضیاء ضیابريدکتر - پیمان اسديدکتر  -پورشفیعیسید هاشم دکتر  آقایان :حاضرین جلسه 
  دکتر علی اشرف -بهزاد زهره ونديدکتر -احسان کاظم  نژاد

حضور اعضا با  07/06/1396 صبح مورخ 10ساعت کمیته پژوهش در  جلسه به استحضار می رساند  احتراما 
در  تشکیل گردید  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینادر محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا  پژوهشی 

بررسی عوارض زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزي توسط دستیاران طب " پروپوزالاین جلسه 
بررسی  "1396اورژانس در بیماران بستري در اورژانس بیمارستان پورسیناي رشت طی سال 

  :شد

  .در ارتباط با طرح توضیحاتی ارائه دادند طب اورژانسرزیدنت  یديابتدا دکتر 

همچنین گفتند  .توضیحات تکمیلی در خصوص این طرح را بیان نمودند سید هاشم پورشفیعیدر ادامه دکتر 
کال با این مطالعه می خواستیم ببینیم که فواید و عوارض این کار چگونه است؟ و می خواهیم ببینیم که اوضاع 

  ؟چگونه است

  :ندگفتاسدي دکتر 

  مشکل خاصی ندارد -

  :گفتند پورشفیعیدکتر 

  .جاي خاصی واضحا نوشته نشده استعوارض مکانیکال  -

  :گفتند ضیابريدکتر 



 .در روش اجرا کامال توضیح داده شود که رزیدنت سال چندم روي این کار در حال تحقیق می باشد -

 آیا عوارض را فقط در ساب کالوین بررسی می کنید؟ در بخش فمول چطور؟ -

 بخش فمورال نیز بررسی می شود: دکتر یدي پاسخ دادند -

. اگر فمورال باشد، چگونه در پوزیشن هاي پایینی بررسی را انجام می دهید زیا عکس گرفته نمی شود -
 .اگر صالح می دانید در فمورال نیز عکس بگیرید

  .جاگذاري فمورال خیلی کمتر است: دکتر پورشفیعی پاسخ دادند -

  :گفتند اسديدکتر 

 .اگر می خواهید محل خاصی را انتخاب کرده و فقط آن بخش را بررسی کنید -

  :دکتر ضیابري گفتند

 .به نظر من فمورال حذف نشود -

 .در کمیته اخالق مطرح شود که از خود بیمار یا همراه آن رضایت براي گرفتن گرافی لگن گرفته شود -

 کالی دارد؟رزیدنت سال دوم و سوم باشد اشاگر: دکتر پورشفیعی پرسیدند -

 .نه بهتر است زیرا رزیدنتن هاي سال اول زیاد ماهر نیستند -

  :دکتر زهره وندي گفتند

معیارهاي خروج از مطالعه ندارید مثال بیماران با اختالالت پالکتی، . طرح خوبی است چند پیشنهاد دارم -
 .و یا مرگ زیر سه ساعتخونی 

 ین معیار آمده است؟چرا سه ساعت؟از کجا ا: دکتر پورشفیعی پاسخ دادند -

 .سه ساعت خیلی کوتاه است -

 .عوارض دیررس قابل پیگیري نمی باشند: دکتر پورشفیعی پاسخ دادند -

 معیار ورود گذاشته شود -

 .در محدودیت هاي طرح نیز گذاشته شود که عوارض دیررس مثل عفونتها بررسی نمی شود -

  :دکتر کاظم نژاد گفتند

 .ساعت را مشخص کنید بر اثر تجربه خودتان می توانید سه -

 باشد و توسط رزیدنت ها انجام شود Blindبهتر است که جا گذاري کاتتر  -

  :دکتر ضیابري گفتند



و چون . نقطه برش را سه بگذارید اما عوارض دیر رس مثل ورم پا را نیز بعد از چند روز ذکر کنید -
 .ن کار را انجام دادیممطالعه مشابهی براي سه ساعت وجود ندارد در طرح آورده شود که ما ای

  :دکتر اشرف گفتند

 .بررسی عوارض این کاتتر گذاري موضوعی قدیمی است اما چون کار نشده اصال اشکالی ندارد -

. آیا رزیدنت هاي سال دوم شما براي این کار آموزش دیده اند؟ همه آنها باید آموزهاي برابر را ببینند -
 .این بخش در روش اجار کامال توضیح داده شود

 در مورد معیار ورود و خروج هیچ بیماري را بیرون نبرید -

گذاري نیز باید وارد مطالعه بشود چون ممکن است کاتتر گذاشته نشود و بعد به دلیل  CVPاقدام براي  -
 .تالش هاي مکرر کاتتر عوارض بدهد

وده و یا به به دلیل مشکل آناتومیکی ب،  tryدر افراد با چندین با  ایجاد شدهمشخص شود که عارضه  -
 .دلیل کمبود مهارت بوده است

- BMI چشمی اندازه بگیرید. را اندازه بگیرید 

 .چرا عوارض را در طرح نوشتید؟ پنوموتوراکس می گذاشتید -

 گذاري نیز توضیح داده شودCVP روش گذاشتن کاتتر -

  :دکتر کاظم نژاد گفتند

 .است بعدا در بحث ها باید نوشته شود که عوارض در چه افرادي بیشتر -

 .اهداف تصحیح شود -

 مختلف گذاشته شود FNRعوارض بر اساس سن، جنس، داروهاي مصرفی و علت مراجعه و  -

 .نمونه گیري تصادفی نیست بلکه از نوع تدریجی می باشد -

براي  کاظم نژادصبح خاتمه یافت در پایان مقرر شد اصالحات طرح انجام و با تایید دکتر  11جلسه در ساعت 
  .گردد معاونت ارسال 

   


