
 بسمه تعالی

 1398جلسه شورای پژوهشی سال  مینچهار

 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی

 15/7/98 مورخ:                                                                           

 : دستور کار

بررسی اثر میزوپروستول با و بدون لتروزول و لتروزول به تنهایی در درمان  "طرح تحقیقاتی  .1

کارآزمایی : 1397سقط طبی موفق در مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 

 "بالینی

بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به مرحله انتهایی  " تحقیقاتی طرح .2

 "1394گرگان در سال  در شهر ( ESRD ) بیماری کلیوی

 :مصوبات

بررسی اثر  "طرح سپس شروع شد. خوشامدگویی خانم دکتر بشارت با  12جلسه راس ساعت 

و لتروزول به تنهایی در درمان سقط طبی موفق در مرکز آموزشی و میزوپروستول با و بدون لتروزول 

 و تائیداصالحات زیر انجام  باقرائت شد و  ": کارآزمایی بالینی1397درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 

 .تصویب شدمتدولوژیست 

 در عنوان درمان سقط طبی اصالح شود.  .1

 تغییر یابد. 1398سال مطالعه به  .2

 اجرا ناقص است و باید کامل توضیح داده شود روش .3

مقاله مرتبط بخصوص در مورد لتروزول به  5بررس متون اصالح شود و حداقل  .4

 تنهایی ذکر شود و اگر مقاله ای ندارد این دارو حذف شود.

پالسبو تعریف نشده و چنانچه مریض درمانی دریافت نکند از نظر اخالقی منظور از  .5

 صحیح نیست.

 اهداف اصالح شود. .6

 همسان سازی سه گروه به چه صورت انجام می شود؟ .7

 چیست؟ 95منظور از فشار دیاستولیک پائین تر از  .8
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 چک لیست مورد استفاده در ضمایم قرار گیرد. .9

 پیشنهاد می شود یک مشاور رادیولوژیست انتخاب شود. .11

بررسی کفایت دیالیز و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به مرحله انتهایی بیماری "سپس طرح 

 :اصالحات زیر در نظر گرفته شد قرائت شد و "1394در شهر گرگان در سال  ( ESRD ) کلیوی

 در عنوان، سال انجام طرح اصالح شود. -1

 ذکر شده که باید در روش اجرا هم نوشته می شود. URRدر جدول متغبرها  -2

 هزینه مسافرت حذف شود. -3

 خاتمه یافت. 13جلسه رأس ساعت 
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