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 : دستور کار

   ر مقایسهد  Calcitriol مقایسه میزان اثربخشی داروی " طرح بررسی -1

هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه شدید در بیماران تحت دیالیز در در درمان Cinacalcet  و Calcitriol اب

  "مراکز دیالیز استان گلستان

 ایرانصورتجلسه تصویب طرح خانم دکتر اکبری و دکتر گنابادی رزیدنت زنان از طرف دانشگاه  -2

 :مصوبات

اثربخشی مقایسه میزان  "شروع شد. در ابتدا طرح  با حضور اعضای محترم 12جلسه راس ساعت 

در درمان هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه Cinacalcet  و Calcitriol اب   ر مقایسهد  Calcitriol داروی

قرائت شد، نظرات اعضا و داوران به مجری  "شدید در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز استان گلستان

 محترم طرح اعالم شد که به شرح ذیل می باشد:

 .در عنوان ذکر شده است ، اصالح شود تمام مراکز دیالیز استان گلستاندر مکان انجام طرح  .1

 .آلبومین به متغیرها اضافه شود چون قرار است سنجیده شود .2

 نحوه مدیریت عوارض گوارشی سیناکلسیت و شرکت سازنده این دارو مشخص شود. .3

در چکیده گروه دو مورد  ، هم چنینر چکیده دوز دریافتی کلسیتریول روزانه ذکر نشده است د .4

مطالعه کلسیتریول را به صورت روزانه دریافت می کنند در حالیکه در روشها و ابزار دوز مصرفی 

 .کلسیتریول یک شب در میان ذکر شده است که با هم مطابقت ندارد

 نحوه خروج بیماران آدنوم پاراتیروئید مشخص شود. .5



وم دیگری دارد لطفا از به کار گیری آن در  معنی و مفه effectiveness واژه های میزان و .6

 .حذف شود "میزان و اثربخشی"واژه های  اصالح شود و هداف ا. شودعنوان خودداری 

، دو سوکور بودن یا نبودن آن مشخص گردد. نحوه تخصیص "کارآزمایی بالینی تصادفی .7

ازی شفاف بیان نحوه کورس و هم چنین تصادفی شرکت کننده ها به دو گروه مداخله و کنترل 

 . پیشنهاد می شود طرح به صورت یکسو کور انجام شود.گردد

 است و مرتبط نیست. cost effectivenessدر بررسی متون در مورد  19منبع  .8

 مورد استفاده جهت تعیین حجم نمونه در رفرنسها موجود نیست. 26منبع  .9

 

بارداری و تعیین ارتباط آن با پیامدهای بررسی الگوهای غذایی در زنان مبتال به دیابت در خصوص طرح 

که در دانشگاه ایران تصویب شده و بصورت همکاری با دانشگاه  مادری و نوزادی در قومیت ترکمن

 گلستان قرار است انجام شود قرار شد خانم دکتر عشقی نیا طرح را داوری نمایند.

 خاتمه یافت.13جلسه رأس ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 


