
                                                                 

در   بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسه سومین

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /   03 / 11  تاریخ 

 

 یها ترشگس در یستپو وزیشمانیل وعیش یبررس " عنوان با آقای دکتر حامد کالنی و مهدی خوشرو  یقاتیتحق طرح* 

 بیتصو به ریز اصالحات با " 1399 تا 1398 یها سال یط قال آق شهر بهداشت مرکز به کننده مراجعه مارانیب زخم یمنف

:گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس  

 
 .است یپیتا اشکال یدارا یسیانگل عنوان .1

 شود؟ ینم انجام معمول طور به PCR یباال دقت وجود با چراارائه نشده است:  موضوع تیاهم مورد در یفکا حاتیتوض مساله، انیب در .2

 ماریب درمان در چقدر و ستیچ انگل نوع صیتشخ تیاهم گر،ید طرف ست؟ازیچ معمول صیتشخ روش منطقه نیا در حاضر حال در

 است؟ موثر

 یبدرست صیتشخ چنانچه شده دیق مارانیب یبرا دهد، یم قرار سنجش مورد کرده یبررس را ها الم که یفرد مهارت فقط طرح نیا .3

 و گذشته ها گسترش مطالعه و هیته زمان از یمدت-1)  :شود یم منطقه در یماریب گسترش و زخم بهبود در ریتاخ باعث نشود انجام

 منطقه در انگل یاحتمال گونه و یماریب نیا در -2.  زخم یجا در ماندهیباق اسکار با البته هست بهبود به رو یعیطب بصورت مارانیب

 یبرا مطالعات تمام در -3.   ماریب فرد تا هستند برخوردار یشتریب تیاهم از یماریب انتشار در مخازن نیوا است یوانیح مخزن یدارا

 نحوه زخم، محل برحسب یجلد وزیشمانیل یها گسترش -4.   دارد یشتریب ارزش یمولکول روش که شده ثابت یعفون یهایماریب اکثر

 لعهامط در اگر یحت -5.    بود خواهد متفاوت هم با ستیکروسکوپیم فرد دقت و تجربه بالخره و بردار نمونه فرد ،تبحریبردار نمونه

 اند شده گزارش یمنف که( داشت خواهد وجود هم ادیز احتمال به) باشد داشته وجود مثبت مورد یتعداد متوجه ها گسترش یمولکول

 ( شد؟ خواهد یبهداشت ستمیس و مارانیب به یکمک چه افتد،یب هست قرار یاتفاق چه

 قبل سال ازدهی یعنی 2010 سال به متعلق آنها نیدتریجد و هستند سال 10 از تر یمیقد متون یبررس در شده آورده مطالعات یتمام .4

 نیا تیاهم. شوند نیگزیجا دتریجد مطالعات با و ذفح دیبا یمیقد مطالعات یتمام پس است یتازگ و تیاهم یدارا کار اگر. است

 ست؟یچ موضوع

 ای شد خواهند استخراج ثبت دفتر از...  و تعداد زخم، محل مثل شده آورده اتیفرض و اهداف در که یموارد هیبق و کیدموگراف اطالعات .5

 دریافت کنند. مارانیباز  دارند یدسترس مارانیب به اگر .پرسشنامه و مشاهده کرده دیق محقق چون. مارانیب از

 .شود نوشته هیفرض یلیتحل اهداف یبرا و سوال ،یفیتوص اهداف یبرا .6

 هستند؟ وابسته یزیچ به رهاییمتغ نیا. اند شده نوشته وابسته ریمتغ یا نهیزم یماریب نوع و زخم نوع و تعداد و محلرها،یمتغ جدول در .7

 رسد ینم درست نظر به

 شود؟ یم نیتام کجا از PCR انجام نهیهز .8

 

 

 بصورت مخدر مواد مصرف انیم ارتباط یبررس " عنوان با خانم دکتر بهناز خدابخشی و ویدا هاشمی فردی قاتیتحق طرح* 



                                                                 

 ادیص مارستانیب به کننده مراجعه مارانیب در 19 روسیکروناو به مبتال مارانیب در آن، یکشندگ زانیم و یخوراک ای یاستنشاق

 معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "99-1398 سال در گرگان یرازیش

 :گردد ارسال

 مراجعه مارانیب در 19-دیکوو به انیمبتال در مرگ و مخدر مواد مصرف نیب ارتباط یبررس"  :شود یم شنهادیپ ریز شکل به عنوان .1

 "1399 سال در یزرایش ادیص دیشه یدرمان یآموزش مرکز به کننده

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان اساس بر زین یسیانگل عنوان .2

پس،  .بسنجند مارانیب نیدرا را مخدر مواد مصرف زانیم تا شود انجام است قرار یفیتوص مطالعه کی تنها که رسد یم نظر به دهیچک از .3

-دیکوو به انیمبتال در مرگ و مخدر مواد مصرف نیب ارتباط نییتع هدف با مطالعه نیا لذا" :شود نوشته عبارت نیا ریز تاعبار یجا به

 انیم ارتباط زانیم تا میشد آن بر؛ "" .شد خواهد انجام یرازیش ادیص دیشه یدرمان یآموزش مرکز به کننده مراجعه مارانیب در 19

. ".میکن یبررس را 19 روسیو کرونا تعفون به انیمبتال در یخوراک ای یاستنشاق بصورت مخدر مواد کنندگان مصرف انیم در یتیمورتال

 افزار نرم وارد ها داده"ه شودک گفته دیبا ان یجا به .گرفت خواهد قرار یابیارز مورد آن از حاصل یها داده:است نامناسب زین ریز عبارت

 ".گرفت خواهد قرار لیتحل و هیتجز مورد یلیتحل و یفیتوص یها آزمون قیطر از و شده SPSS یامار

 مواد مصرف یکنندگ یریشگیپ اثر به نسبت مردم یباورها و عاتیشا خصوص در دیبا.است شده نگارش ناقص و کوتاه اریبس لهمسئ انیب .4

 حیتوض تر گسترده و بازتر مطالعه در موجود خال.شود آورده یمطالب 19-دیکوو به ابتال ای و مرگ از یریشگیپ در( ها ومیاپ دسته)  مخدر

 .شود داده

 .ه شودداد انجام شتریب مطالعات تعداد با و ساختار کی با متون یبررس .5

 زانیم یبررس به صرفا مطالعه نیا. آورند بدست توانند ینم یا مطالعه نیچن با را یکشندگ زانیم .نشدند نوشته مناسب یلیخ اهداف .6

بهتر است نوشته  .دیسنج مطالعه نیا با توان ینم را یارتباط چیه. است یفیتوص کار کی و پردازد یم مارانیب نیا در مخدر مواد مصرف

 ".... در شده یبستر مارانیب در...(و یبهبود مرگ،)19 دیکوو یماریب امدیپ با مخدر مواد مصرف نیب ارتباط نییتع"شود: 

 و مخدر مواد مصرف نیب  .است یریسوگ یدارا دامنه کی نوشتن.شوند نوشته دامنه دو شکل به شوندو داده رییتغ دیبا فوق اتیفرض .7

 وجود ارتباط مرگ و مواد رفمص نوع نیب دیکن یم فکر چرا    .دارد وجود ارتباط 19-دیکوو به مبتال مارانیب در(یماریب امدیپ ای)  مرگ

 ست؟یچ تان استتناج و ادله. دارد

 مدنظرشان یانزم چه یط در که نشده داده یحیتوض مخدر مواد مصرف زانیم مورد در:هستند نامشخص رهایرها، متغیمتغ جدول در .8

 یمخدر مواد ظاهرا ؟یدیوئیاپ مخدر مواد ای است مواد همه منظور ایا است نامشخص مخدر ماده فیتعر گذشته؟ سال یط. باشد یم

 همراه و ماریب ایآ ؟یشگیهم مصرف ای یتفنن مصرف. دارند وجود پرونده در ها داده نیا ایآ.  است شده آورده زین... و نیهروئ کراک مانند

 است جیرا کم یلیخ یاستنشاق نوع .است(  اکیتر دسته)  یدیوئیاپ مخدر مواد ،شنهادیاند؟پ داشته اذعان یبستر هنگام در آنها به رمایب

 .عترندیشا یخوراک و ینیتدخ نوع یول صفر حد در دیشا

 .شود ذکر دیبا انماریب ینیتخم تعداد شده، مشخص یزمان بازه به توجه با، نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 مطالعه است بهتر.داد نخواهد پاسخ پژوهش سئوال به و ستین مناسب مارانیب پرونده از استفاده با نگر گذشته آنهم یمقطع مطالعه نوع .10

 .شود انجام نگر ندهیآ کوهورت

 چک در که یمزمن یها یماریب مانند کننده مخدوش یرهایمتغ اثر .است یادیز ینیبال اطالعات یحاو طرح ستیل چک پرسشنامه .11

 شد؟ خواهند کنترل چگونه هست ستیل

 اند شده آورده اهداف در نه و ستین مشخص مطالعه نیا در آنها ثبت لیدل که شده برده نام هم یشگاهیآزما یرهایمتغ از اجرا روش در .12



                                                                 

 .رهاییمتغ جدول در نه و

 

 

 و یکیسرولوژ یبررس " عنوان بازمانی و خانم مائده مقدم  خانم دکتر ثمینی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

به تصویب " کنترل افراد و موتویهاش تیدیروئیت به مبتال مارانیب در سیپاراتوبرکلوز رگونهیز ومیآو ومیکوباکتریما یمولکول

 رسید.



                                                                 

 


