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  مصوبات جلسه فعلی
 بیماران در آمپوتاسیون از پس)  PLP(  فانتوم اندام درد میزان بررسی    "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان

با حضور اساتید راهنما و مشاور و اعضاي محترم داوران  "1399 سال در پورسینا بیمارستان جراحی بخش در غیردیابتی بیماران با دیابتی
  برگزار گردید. ایتدا دانشجو توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند و سپس داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

  آقاي دکتر ریماز: 
  برداشته شود.  "با "					در عنوان

  ماه باید اشاره شود. اگر مقاالت مشابه این زمان ها را بررسی کردند ذکر شود. 6و  3،  0بازه هاي زمانی  دلیل انتخاب
  نحوه انجام پژهش به جزئیات توضیح داده شود.

  فرایند تکمیل پرسشنامه توضیح داده شود.
  در بیان مساله و روش اجرا توضیح داده شود.  VASشدت درد 

  توانید واژه هاي انگلیسی آنها بنوسید. در مورد ویژگی هاي در می
  نحوه جمع آوري داده ها توضیح داده شود.

  چند مورد از بیماران غیر ترومایی نام ببرید.
  در صورتیکه موارد کم باشد از بیمارستان رازي هم می توانید اطالعات جمع آوري کنید.

  نوع آنستزي در جدول متغیرها نوشته شود.
  ایسه می شوند مدت بیماري آیا براي بیماران ترومایی قابل محاسبه است.چون گروه ها با هم مق

  اسیون را می توانیم محاسبه کنیم.براي ترومایی ها زمان آمپوت
  آقاي دکتر محمدرضا حبیبی :

  هستند چه می شود؟  Addictجایگاه بیمارانیکه 
  د؟بیماران دیابتی هم نوروپاتی دارند در این مطالعه داروها قطع می شو

  دکتر اشرف: این مورد به عنوان یک متغیر بررسی می شود.
  ها به عنوان متغیرها بررسی شود. مصرف داروهاي آنتی سایکوتیک و مسکن

  آقاي دکتر کامران عزتی:
VAS   را مشخص کنیدVerbal   یاNUMERCI   

  مشکالت سایکولوژي دارند باید حذف شوند. درد فانتوم یک عارضا سنترال است. بیمارانیکه اختالالت و آسیب مغزي داشته اند و
  نوع داروهاي مسکن ها در جدول متغیرها نوشته شود.

  بیشتر در پروپوزال روي دیابت و آمپوتاسیون مانور داده شده است. مساله چه چیزي است؟ باید روي مساله مانور داده شود.
  مشخص شود.آمپوتاسیون تا کجا هست  باید درد و نوروپاتی با هم فرق دارند.

  یک طرف یا دوطرفه بود مهم است؟ دکتر اشرف : یک طرفه ها بررسی می شود.
  اندام غالب یا مغلوب آیا اهمیتی دارد. 

  اسیون ( حاد یا مزمن ) مشخص شود.زمان بعد از آمپوت
  خانم زهرا پورحبیبی: 

  جدول متغیرها اصالح شود.
  تحقیقاتی به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.بعد از انجام اصالحات و تایید آن ، پیش نویس طرح 

  


