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  مصوبات جلسه فعلی
 مراقبت بخش در سوختگی علت به بستري بیماران میر و مرگ و اپیدمیولوژیک بررسی "پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان 

در شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا مطرح گردید و نظرات داوران  "98سال تا  88 سال از والیت بیمارستان ویژه هاي
  محترم به شرح ذیل اعالم گردید:

  
  آقاي دکتر محمد طلوعی:

پیشگیري بسیار مطالعه از نظر کاربردي و شناخت علل سوختگی هاي شدید و نیازهاي بخش مراقبت ویژه  راه هاي احتمالی موضوع  
  مناسب می باشد. ولی در چند مورد اصالحات جزئی نیاز دارد..

متن پروپوزال نیاز به ویرایش دارد.به دو علت : یکی بکار بردن بسیار زیاد کلمات انگلیسی ( که ترجمه بسیار ساده اي دارند) با  -1
 ده مناسب تر کلمات.همان مفهوم مانند مورتالیتی  و.... ودیگري اینکه شیوایی جمالت و استفا

در مورد ضرورت انجام طرح  پردازش مناسبی صورت نگرفته است و با وجود دالیل متعدد  وامکان شرح دادن عدم وجود اطالعات  -2
درمانی بیماران را پر رنگتر   –در این زمینه  موضوع به صورت کلی عنوان شده است. در واقع می توانست مشکالت بهداشتی 

 نماید.
مورد دوم در بررسی متون نیز بیشتر به اپیدمیولوژي کلی بیماران سوختگی پرداخته شده است. درحالیکه می دانیم  در راستاي -3

به شدت باالست و بسیاري از بیماران بهبود یافته نیز قادر به برگشت به زندگی   ICUکه میزان مرگ ومیر در بیماران بستري در 
  هایت با انجام اصالحات مورد نظر پروپوزال مورد تایید است.از لحاظ فعالیت فیزیکی نمی باشند. در ن

  
  آقاي دکتر حسین ترابی:

طرح خوبی است . در قسمت هدف اصلی عنوان طرح نوشته شود. در قسمت جدول متغیرها پیشنهاد می شود متغیرهایی مانند تعداد 
  عمل ، شغل ، میزان تحصیالت و مکان سکنوت نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

  
  آقاي دکتر ملک نیا:

  طرح خوبی است. پیشنهاد و اصالح خاصی مورد نظر نیست.
  

  آقاي دکتر اشرف:
  در بیان مساله بیشتر به اهمیت سالمندي و افزایش جمعیت سالمند اشاره شود. 

  ی قرار گیرد.استفاده از تهویه مکانیکی در طول دوره درمان نیز به عنوان یکی از متغیرها مورد بررس در قسمت روش اجرا 
  

  حبیب اسالمی: آقاي
  از نظر آمار و متدولوژي پروپوزال مورد تایید می باشد. 

  
  پس از انجام اصالحات پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه مورد تصویب قرار گرفت.

  
  
  


