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 : دستور کار         

 سزارین تحت بیماران در نوزادی و مادری عوارض ، فاکتورها ریسک بررسی "طرح تحقیقاتی  -1

 سالهای طی گلستان پزشکی علوم دانشگاه سه سطح های بیمارستان در هیسترکتومی

7931-7931" 

 از پس PTSD و اضطرابی افسردگی، اختالالت میزان بر کتامین اثر بررسی " تحقیقاتی طرح -2

 "اذرگرگان 5 بیمارستان ICU بخش از ترخیص

پرستاران مرکز عهد سازمانی و ت  رابطه بین توانمندسازیبررسی  "بررسی گزارش نهایی   -3

 7931درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان در سال  –آموزشی 

 مرکز زایشگاه در انتظار زمان و تریاژ فرم کامل ثبت میزان بررسی "بررسی گزارش نهایی  -4

 "7931 سال گرگان شیرازی صیاد  شهید درمانی -آموزشی

 مصوبات:

 فاکتورها ریسک بررسی "با حضور اعضای محترم شروع شد. در ابتدا طرح  71:91جلسه راس ساعت 

 سه سطح های بیمارستان در هیسترکتومی سزارین تحت بیماران در نوزادی و مادری عوارض ،

انجام مقرر شد اصالحات زیر قرائت شد و  "7931-7931 سالهای طی گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 گردد:

 عنوان انگلیسی و فارسی همخوانی ندارد. -7

 گیرد.نوع مطالعه توصیفی است و تحلیلی صورت نمی  -1

 اضافه شود.بر اساس سن بارداری به معیارهای ورود پره ترم و ترم بودن نوزاد  -9

 91تا  94هفته جهت نوزادان پره ترم و  12هفته و کمتر از  94سن حاملگی کمتر از  -4

 هفته جهت نوزادان ترم در نظر گرفته شود. 91روز و بیشتر از  1هفته و 

 ارگانهای اطراف اضافه شودعوارض مادری شامل عوارض جراحی آسیب  -5

 در ریسک فاکتورها تعداد سزارین قبلی و تعداد جراحی های روی رحم اضافه شود. -1

1- BMI  شود. ن معیار در نظر گرفتهوابه عنقبل از بارداری 



 از لحاظ علمی در حداین طرح قابل انجام بوده ولی از نظر اعضای شورای این مرکز  -2

 رزیدنتی نیست پایان نامه

 

 از پس PTSD و اضطرابی افسردگی، اختالالت میزان بر کتامین اثر بررسی" سپس طرح

قرار  پس از طرح ایرادات زیر قرائت شد و "اذرگرگان 5 بیمارستان ICU بخش از ترخیص

 :شد مجدد برای سه داور دیگر ارسال گردد

 دوسوکور نیست. ، مطالعهاز نظر متدولوژی -7

 داده نشده است. یتوضیح هیچهمسان سازی دو گروه در مورد  -1

دیدگاه کارکنان بالینی دانشگاه از تبیین مشکالت بالینی نیازمند پژوهش  "گزارش نهایی طرح   

 قرائت شد و مورد تصویب نهایی قرار گرفت. "انعلوم پزشکی گلست

بررسی میزان ثبت کامل فرم تریاژ و زمان انتظار در زایشگاه مرکز  " گزارش نهایی هم چنین 

 اصالحات زیر انجام شود:مقرر شد   "7931درمانی شهید  صیاد شیرازی گرگان سال  -آموزشی

 شود. اصالحگذشته ه زمان افعال ب -7

 چکیده یافته ها و نتایج نوشته شود.در قسمت  -1

،زمان ورود به بخش و مدت انتظار چگونه ثبت ورود  است، زماننوشته شده روش اجرا بسیار  -9

 شود.توضیح داده و محاسبه شده، 

 .طرح می باشدتصویب نهایی منوط به نظر ناظر محترم 

 

 خاتمه یافت. 12جلسه رأس ساعت 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 


