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  مصوبات جلسه فعلی
  

 ي تهویه تحت بیماران در حادثه از پس استرسی اختالل فراوانی   "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان 
باحضور اساتید راهنما و    "  1399 سال در رشت پورسینا بیمارستان ي ویژه هاي مراقبت بخش از شده ترخیص تهاجمی مکانیکی

مشاور و هیات محترم داوران برگزار گردید. ابتدا دانشجوي طرح توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. در ادامه توضیحات 
  نظرات خود پرداختند. بیان  تکمیلی را اساتید راهنما و مشوار بیان فرمودند. سپس هیات داوران به 

  خانم پورحبیبی : 
  مقطعی باشد -نوع مطالعه تحلیلی

  تعداد حجم نمونه بیشتر شود. میزان ریزش ممکن است زیاد باشد.
  نوشته شود. QSOFA  تعریف عملیاتی 

  تعیین  حجم نمونه براساس کدام هدف بوده است؟
  اهداف فرعی به صورت تعیین ارتباط ..... نوشته شود.

  
  آقاي دکتر مبین:

 از بیماران  بخش مراقبت ویژه بیمارستان والیت هم می تونانید استفاده کنید. -

 از کلمه پاندمی استفاده شود.درصورت امکان در عنوان  -
 در بیان مساله دوران پاندمی ذکر شود و ممکن است امارهاي مربوط به کرونا باشد. -

  آقاي دکتر حبیبی :
  ینه تصادفات هم گذاشته شود. در اهداف هم اضافه شود.معیارهاي عدم ورود در زم -

  آقاي دکتر محمدزاده:
  نحوه دسترسی به بیماران گذاشته شود.

  توضیح رضایت نامه نوشته شود.
  عنوان: بررسی اول حذف شود.

  در عنوان تهویه مکانیکی تهاجمی نوشته شود.
  روي نحوه زندگی توضیح داده شود.  PTSDنوشته شود. تعاریف و تاثیرات  باالتر  PTSDاست.   ARDSدر بیان مساله بیشتر در مورد 

APACHEII   و SOFA  .توضیح داده شود  
  روش اجرا تهویه مکانیکی ذکر شود. 5در صفحه 

  نحوه تماس با بیماران توضیح داده شود.
  واژه نظامی حذف شود.

  روایی و پایایی نوشته شود.
  شود. مالحظات اخالقی نوشته 8در صفحه 

  چک لیست توضیح داده شود.
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  خانم دکتر شکرگزار:
  در بیان مساله چون میدازوالم به عنوان متغیر اثرگزار آمده باید درمورد تاثیرآن توضیح داده شود.

  در بررسی متون، مطالعات قدیمی است از مطالعات انجام شده در سالهاي اخیر استفاده شود.
  ت؟چیس  ICUمنظور از سابقه بستري در 

  در روش اجرا توضیح دهید به افراد مورد مطالعه چگونه دسترسی پیدا می کنید؟
  اعتبار و روایی پرسشنامه و جزییات آن باید توضیح داده شود. نمره دهی آن چگونه است؟

  با شدت باال جهت درمان ارجاع داده می شود.  PTSDدر مالحظات اخالقی نوشته شود درصورت وجود 
  باید توضیح داده شود.  PTSD   ،QSOFAعملیاتی تعاریف نارسایی تنفسی، در قسمت تعاریف 

  در اهداف ویژه واژه تعیین اضافه شود.
به هر علتی داشته قبل از بستري در بخش مراقبت ویژه، افرادیکه بیماري   PTSDدر محدودیت هاي مطالعه: افرادیکه سابقه 

  شده است، نوشته شود.روانپزشکی داشته ولی بیماري انها تشخیص داده ن
  

و احد توسعه تحقیقات بالینی  وهشیژبعد از انجام اصالحات و تایید آن، پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویب شوراي پ
  پورسینا رسید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 

  

  


