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  مصوبات جلسه فعلی
 19 کووید به مبتال بیماران خانواده در سانحه از پس استرس اختالل شیوع بررسی  "عنوان با نامه پایان تحقیقاتی طرح نویس پیش از دفاع جلسه

 دانشجو ایتدا. گردید برگزار داوران هیئت و مشاور راهنما، اساتید حضور با "گیالن پزشکی علوم دانشگاه هاي بیمارستان یو سی اي از شده ترخیص
 خود نظرات داوران محترم هیئت نهایت در و پرداختند خود نظرات بیان به مشاور و راهنما اساتید ادامه در. دادند ارائه طرح با ارتباط در توضیحاتی

  .فرمودند بیان ذیل شرح به را
  :  رمضانی پور دکتر

  : خروج و ورود هاي معیار  -
  .است سختی کار که شود قید استرسورهاپیشنهاد می شود   -
  .شود ذکر باید باشد نداشته دیگر استرسیاین که فرد   -
  . شود پرسیده PTSD  استرس مصادیق  -

  :گزار شکر دکتر
  در روش اجرا بررسی بعد از یک ماه انجام شود. 

  . است کم خیلی کند ایجاد PTSD و باشد يدیگر استرس اینکه احتمال
  .است باالتر  PTSD احتمال باشد الکل تاثیر حتت که بیماري

  .باشد بیمار خانواده افراد استرس است بهتر اشرف دکتر توضیح با مطالعه این ضرورت  -
 است بستري جریان در اینکه مگر.  شود می طرف بر ماه یک از بعد  کرد بررسی دقیق توان نمی را استرس این  است ماه یک زمان چون  -
  توضیح داده شود. مساله بیان در.  شود داده توضیح دیدند همراهان و بیماران که اتفاقاتی بالفاصله یا
  .بگذرد حادثه از ماه یک باید  -
  است ptsdدکتر اشرف :هدف این مطالعه  استرس؟ و اضطراب یا است  تر ارجح PTSD مطالعه آیا  -
  حذف شود.  بررسی......  شیوع بررسی عنوان در  -
  هستند. اصلی گیرنده تصمیم افراد  بیمار خانواده  -
  نوشته شود. رشت پورسیناي و رازي هاي بیمارستان ICU عنوان در  -
  . شود نوشته کاربردي هدف در و شود داده ؟توضیح چیست هعمطال این فایده  -
  . شود اضافه استرس و اضطراب اختالل پرسشنامه  -

  دکتر اشرف:
  ؟ نه یا اید داشته دیگري ي حادثه یا دیگري استرس آیا که کنیم اضافه رمتغی یک پرسشنامه در
  . نباشد مواد تاثیر تحت ،خروج هايمعیاراز   -
  ......... مخدر و الکل مصرف شود اضافه متغیر یک عنوان به  -

  : زاده محمد دکتر
  قرار است بررسی شود. دکتر شکر گزار: باید یک ماه از حادثه بگذرد. ترخیص از پس یا بستري طی در PTSD شیوع بررسی

  کلمه بررسی از عنوان حذف شود.
  بیمارستان هاي رازي و پورسیناي رشت نوشته شود.  ICUدر عنوان 

  هدف کاربردي کاملتر توضیح داده شود.
  : زاده حسن دکتر 

  .کنید بررسی ار مزمن اضطرابی اختالالت بود بهتر
  :اسالمی آقاي

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