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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

 

 صبح  8:30ساػت  14/11/1397هَرخ یکطٌبِ رٍز جلسِ ضَرای پژٍّطی هرکس تحقیقات اختالالت ایسکویک 

ٍ برگسار اتاق جلسات هرکس گَارش ٍ کبذ ٍاقغ در بیوارستاى صیاد ضیرازی ضَرا در هحل هحترم با حضَر اػضاء 

 یل بررسی ٍ هَرد تصَیب قرار گرفت:هَارد ر

 

 

 
کذ  پایاى ًاهِ ای دٍرُ دکتری ػوَهی خاًن دکتر ًگیي اکبری ٍ خاًن راحلِ ػباسی تحقیقاتی طرح .1

با مًرتالیتی داخل بیمارستاوی ي عًارض   HB A1Cبررسی ارتباط سطح " تحت ػٌَاى 110693پژٍّطیار 

بیمارستان صیاد مراجعٍ کىىذٌ بٍ   ST((STEMIزيدرض بیماران مبتال بٍ اوفارکتًض میًکارد َمراٌ با باالرفته قطعٍ

صالحات هٌَط بِ اًجام ا بررسی از پسهطرح ٍ  ریال هؼادل با اػتبار "8931-8931شیرازی گرگان در سال 

 ریل هَرد تصَیب قرار گرفت.

 
 ؟تَضیح دادُ ضَد گرٍُ 3ػلت تقسین بٌذی افراد دیابتی بِ  -

 هذت زهاى بستری ضذى بیواراى چقذر بَدُ است؟ -

 هَرد سٌجص ٍاقغ ضَد؟ AVBآیا الزم است  -

 آیا در بیواراى یکساى سازی از ًظر دارٍ اًجام گرفتِ است؟ -

 با تَجِ بِ ػاهل هخذٍش کٌٌذُ بَدى دیابت ، بررسی در هَرد افراد غیر دیابتیک ًیس اًجام گردد. -

ًفر برای بررسی ضیَع هوکي است کافی ًباضذ ، لطفا هجذدا با هطاٍر آهار طرح  250حجن ًوًَِ  -

 بازبیٌی گردد.

 ریسک فاکتَرّا بِ طَر قابل قبَلی گٌجاًذُ ًطذُ اًذ ، هَارد دیگر ًیس رکر گردد. -

 با هطاٍر آهار طرح بازبیٌی گردد.ک لیست قَهیت اضافِ گردد ٍ در چ -
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تحت ػٌَاى  110748خاًن ػاصوِ ایسدپٌاُ ٍ خاًن دکتر ضْرُ کالگری با کذ پژٍّطیار تحقیقاتی  طرح .2
  (CCU)شیًع اوفارکتًض میًکارد ي عًامل خطر آن در بیماران بستری در بخش مراقبت َای يیصٌ قلبیبررسی  "

 از پسهطرح ٍ  000/620/13با اػتباری هؼادل  "8931-31بیمارستان شُیذ صیاد شیرازی در فاصلٍ سالُای 

 صالحات ریل هَرد تصَیب قرار گرفت.هٌَط بِ اًجام اٍ  بررسی

بِ صَرت رجیستری ٍ با ّسیٌِ هٌاسب اصالح گردد ٍ اطالػات در ساهاًِ ثبت  پیطٌْاد هی ضَد طرح -

 بیواریْای قلبی هرکس تحقیقات ثبت گردد.

ٍ  ٍ با ًظرات ایطاى طرح اصالح گردد آقای دکتر هْذی زاّذی بِ ػٌَاى هطاٍر ػلوی طرح اضافِ گردًذ -

 در اداهِ طرح ّای رجیستری هرکس قرار گیرد.

  تؼییي هٌحٌی کاپالى هیر تغییر ًوایذ.پرٍپَزال با ّذف  -

 

 ًرگس یاساآقای دکتر ٍحیذ خَری ٍ خاًن دکتر  تحقیقاتی طرح ًْایی گسارش جایگسیي ISI هقالِ چاپ .3

 POTENTILLA اٌیگ شٍیر  فىلییعصارٌ ي فراکشه پل یي حفاظت قلب ییایمیتًشیف یبررس " ػٌَاى تحت

REPTANS  با داًطکذُ دارٍسازی داًطگاُ ػلَم مشترک  " رت سيلٍیدر قلب ا ًشنی/ رپرفیسکمیدر مذل ا

 .گرفت قرار تصَیب هَرد بررسی از پس ٍ هطرح پسضکی تْراى 

 

 

 یاى رسیذ.صبح بِ پا 45/9سِ در ساػت در ًْایت جل -
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