
  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 
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 جراحی از بعد یا حین در ریوي قلبی حوادث کننده بینی پیش عوامل و شیوع بررسی  "جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتیایان نامه با عنوان
با حضور اساتید راهنما و مشاور و هیئت "	1398-1396 هاي سال طی پورسینا بیمارستان در پرون وضعیت در کمري هاي مهره اسپوندیلولیستزیس

ضیحات محترم داوران برگزار گردید. ابتدا دانشجو خانم دکتر پورعبداهللا توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند. سپس آقاي دکتر اشرف تو
  نظرات خود به شرح ذیل پرداختند.تکمیلی را بیان فرمودند. در اداکه داوران به بیان 

  
  آقاي دکتر ریحانیان: 

این جراحی یک پروسه طوالنی تري نسبت به جراحی دیسک دارد و میزان خونریزي در این نوع جراحی هم بیشتر است. انجام این مطالعه الزم و -
  ضروري به نظر می رسد. 

هزار نفر در مطالعه مورد نظر فوت کرده بودند. که آمار  10تر اشرف فرمودند حدود در بررسی متون ، تعداد افراد فوت شده نوشته نشده است. دگ-
  بسیار باالیی است.

  بهتر است بررسی متون کاملتر نوشته شود.  -
  در کل طرح خوبی است. -
  

  آقاي دکتر صمدانی:
نباشد محدودیت هاي مربوط به این نوع مطالعه روش مطالعه از نوع پرونده خوانی است . درصورتیکه اطالعات پرونده هاي موجود کامل  -

 وجود دارد.
  

  آقاي دکتر دهنادي: 
 ریوي باید تعریف شود و معیارهاي تشخیصی هرکدام نوشته شود. -حوادث قلبی -
 در روش کار ذکر شود تا چند ساعت بعد از عمل این عوارض مد نظر قرار می گیرند. -
 حذف شود. "	پرون "در عنوان کلمه -

  حبیبی : آقاي دکتر  
 موضوع بسیار خوبی است. بسیاري از بیماران هیچ ریسک فاکتوري نداشتند و فوت کردند. -
 در این مطالعه آیا فقط کسانی که ایست قلبی داشته اند را بررسی می کنید یا همه بیماران تحت این نوع جراحی را بررسی می کنید؟  -

ین جراحی لیست می شوند و بیمارانی که دچار ارست قلبی شده و فوت کرده اند را بررسی می آقاي دکتر اشرف : در این مطالعه کلیه بیماران تحت ا
  کنیم.

  آقاي دکتر کاظم نژاد:
 در جدول متغیرها ، به جاي تعاریف عملیاتی ، تعاریف نظري نوشته شده است که باید اصالح شود.مثل چاقی ، سن  و ... -
ده است که با توجه به این عنوان باید در اهداف ویژه یک هدف براي این عوامل پیش بینی در عنوان مطالعه عوامل پیش بینی کننده آم -

 کننده اضافه شود.
، نیار به اینوتروپ، حمایت تهویه اي، اختالل  o2satبراي حوادث قلبی عروقی در جدول متغیرها چند نمونه مثال نوشته  شود. ( افت  -

 رف هرکدام از این ها جداگانه نیز به عنوان یک متغیر بررسی شود.تهویه اي و ...) که با نظر آقاي دکتر اش

 در روش هاي اماري رگرسیون خطی هم اضافه شود. -
  

ینی در نهایت با انجام اصالحات و تایید هیئت محترم داوران پیش نویس تحقیقاتی پایان نامه به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بال
  پورسینا رسید.
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