
  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 

  



  
  دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا 
  
  
  
  

  مصوبات جلسه فعلی
 مراجعه 19-کووید به مبتال بیماران نهایی پیامد و تریاژ سطوح بین ارتباط  "دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوانجلسه 
با حضور اساتید راهنما و مشاور وهیات محترم داوران برگزار گردید. "	1399 فروردین و 1398 اسفند طی رشت رازي بیمارستان به کننده

ه ابتدا دانشجویان طرح توضیحاتی در ارتباط با طرح ارائه دادند و سپس اساتید راهنما و مشاور توضیحات تکمیلی را بیان فرمودند. در ادام
  داوران به بیان نظرات خود پرداختند.

  زهره وندي: آقاي دکتر
یک تریاژ استاندارد است که هرچه از سطح پنج به سطح یک می رویم مرگ و میر بیشتر،   ESIعنوان پایان نامه نیاز به اصالح دارد. تریاژ 

هم بیشتر می شود. لذا توصیه می شود به جاي سطح تریاژ از عباراتی چون عالئم حیاتی بدو   ICUعوارض بیشتر و میزان بستري در 
  د و ... استفاده شود.ورو
  
  

  آقاي دکتر ریماز: 
  درصد اضافه شود.90کمتر از    O2SATیا  و 60از  کمتر SPO2را باید ذکر کنید .   SPO2 در بیان مساله میزان 

  سطح تریاژ همراه با رفرنس بیان شود. 5در بیان مساله 
  در جدول متغیرها گریدینگ تاکی پنه باید با رفرنس ذکر شود.

  تقسیم بندي شود. 85، کمتر از  85-90،  90-93متغیرها ساچوریشن بدو ورود به صورت  در جدول
مثبت موجود بود و یا بیمارانیکه بر اساس نظر متخصص عفونی و   PCRجمعیت مورد مطالعه اصالح شود. بیمارانیکه در پرونده آنها پاسخ 

   HRCTراند گالس در فوق تخصص بیماري هاي ریه با توجه به عالیم بالینی و نماي گ
در این پژوهش با مراجعه به برگه تریاژ بیمارستانی موجود در پرونده سطح تریاژ بیمار که براساس پروتکل در روش اجرا ذکر شود که 

 ( بهبودي کامل، 19-ابالغیه از وزارت بهداشت تعیین گردیده است سطح تریاژ تعیین می گردد همچنین پیامد نهایی ابتالء به کویید
  ترخیص با بهیودي کامل، ترخیص با بهبودي نسبی و یا فوت بیمار با توجه به پرونده بیمار تعیین می گردد.

  HRCT همراه درگیري ریوي در  19مثبت در پرونده و بیماران با عالیم بالینی کووید   PCRمعیار ورود: بیماران 
  خانم پورحبیبی: 

 پیامد با رشت رازي بیمارستان به کننده مراجعه 19 کووید به مبتال بیماران تریاژ سطح بطهرا بررسی پیشنهاد می شود عنوان به صورت : 
  تغییر کند ... طی آنها نهایی

  در جدول متغیرها گروه سنی بر حسب سال و به صورت پیوسته در نظر گرفته شود.
 آنها نهایی پیامد با رشت رازي بیمارستان به کننده مراجعه 19 کووید به مبتال بیماران تریاژ سطح رابطه تعیین هدف اصلی به صورت : 

  نوشته شود. ... طی
   بیماران....  نهایی پیامدهاي تفکیک به...  مبتال بیماران تریاژ سطح تعیین اهداف ویژه به صورت : 

  سنی،    ..... تغییر کند گروه تفکیک
  سوراالت پژوهش نوشته ئشود.

  به فرمت ونکور نوشته شود. 18و  17مجله نوشته شود. رفرنس هاي  و دوره-صفحه شماره 12، 11، 10،  ٩،  6در رفرنس 
  آقاي دکتر سیدمهدي ضیاء ضیابري:

 پیامد با تریاژ بندي وسطح بستري بر موثر عوامل بین ارتباط" درنهایت عنوان به صورت  طرح خوبی است و مورد تایید اینجانب می باشد.
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  تصویب گردید. 1399" فروردین و 1398 اسفند طی رشت رازي بیمارستان به کننده مراجعه 19-کووید به مبتالء بیماران نهایی

پیش نویس طرح تحقیقاتی بعد از انجام و تایید اصالحات مورد نظر به تصویب شوراي پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا 
  رسید.
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