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  مصوبات جلسه فعلی
 در میر و مرگ میزان با سدیم سرمی سطح رابطه بررسی  "طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوانجلسه دفاع از پیش نویس 

با "	1398 اسفند لغایت 1397 فروردین ابتداي بازه در رشت والیت بیمارستان در شدید سوختگی دچار بزرگسال بیماران
احضور اساتید راهنما و مشاور و هیات محترم داوراي در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا تشکیل گردید. ابتدا 

با طرح بیان طرح توضیحاتی در ارتباط با طرح خود ارائه دادند سپس اساتید راهنما و مشاور توضیحاتی در ارتباط دانشجوي 
  فرمودند و در ادامه هیات داوران به شرح ذیل به بیان نظرات خود پرداختند.

  آقاي دکتر آشوبی: 
  در روش کار به طور مشخص تر تعداد دفعات و زمان هاي اندازه گیري سطح سدیم ذکر شود.

  شود.آیا تغییرات بررسی خواهد شد یا میانگی اندازه گیري ها ؟ در روش کار توضیح داده 
  
  

  آقاي دکتر حبیبی: 
  معیارهاي خروج اصالح شود.

  آیا بیمارانیکه از قبل دچار اختالالت الکترولیتی هستند هم وارد مطالعه خواهند شد.
  

  آقاي دکتر کاظم نژاد:
  این گونه مطالعات مولتی فاکتوریال هستند. هدف از این مطالعه بررسی نقش سدیم در پیش آگهی بیماران می باشد. 

سري متغیرها هستند که با هر دو متغیر در ارتباط هستند. براي پاسخ به سوال پژوهش باید عوامل مخدوش کننده  یک
  کنترل شود و هرچقدر عوامل مخدوش کننده کنترل شوند سطح مطالعه باالتر می رود.
ود نقش سدیم در مورتالیتی قابل اگرمطالعه در افرادي که مرگ و میر داشته اند و در کسانیکه زنده مانده اند انجام می ش

  بررسی تر بود.
  بهتر است عنوان با این روش مطالعه به صورت ارتباط با سطح سدیم با پیامد بیماران نوشته شود.

  سدیم در بدو ورود به بیمارستان، میانه دوره درمان و قبل از فوت یا ترخیص بررسی شود.
  م به صورت نقطه بررسی کنیم.در این مطالعه می توانیم هم تغییرات سدیم و ه

  .به صورت هیپو و هایپرناترمی هم می شود بررسی انجام شود
  

بعداز انجام اصالحات و تایید اساتید داور و راهنما و مشاور پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه به تصویت شوراي 
  پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا رسید.
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