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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت هشتمینپنجاه و 

تشکیل گردید، موارد زیر مورد بررسی قرار  11:30ساعت  به صورت مجازی 6/8/99مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

 گرفت.

درخواست و مصرف خون در  نزایم یبررس "با عنوان (،724133176تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "بابل یبهشت دیشه مارستانیب ویالکت یهایجراح

 

 . اهداف فرعی اصالح شود 

 های  الکتیو به تفکیک نوع عمل بررسی و مقایسه نسبت بین درخواست و مصرف خون در جراحی 

 های الکتیو به تفکیک نوع عمل ن مصرفی در جراحیبررسی و مقایسه میانگین تعداد واحدهای خو 

 فرضیه ها براساس اهداف فرعی اصالح شود. * 

 .است موجود ارتباط عمل، نوع تفکیک به الکتیو  هایجراحی در خون مصرف و درخواست * بین

 . است موجود ارتباط عمل، نوع تفکیک به الکتیو هایجراحی در مصرفی خون واحدهای تعداد میانگین * بین     

 سواالت پژوهشی اصالح شود.* 

 جهانی استاندارد با مقایسه در اند،داده خون درخواست که بیمارانی تعداد به خون کنندهدریافت بیماران تعداد نسبت آیا 

  ؟ است قبول قابل

 قابل جهانی اندارداست با مقایسه در شده، مچ کراس خون واحدهای تعداد به شده مصرف خون های واحد تعداد نسبت آیا 

 ؟ است قبول

  .اصالح شد. متغییرها اصالح شود 

 / نحوه نمونه گیری و فرمول تعیین حجم نمونه اصالح گردد. جامعه مورد مطالعه 

 گیری و فرمول تعیین حجم نمونه جامعه مورد مطالعه /نحوه نمونه
 

 باشد.گیری به صورت دردسترس میروش نمونه

 شود: به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می

 واحد اندازه گیری تعریف کاربردی نقش متغیر مقیاس متغیر نوع متغیر نام متغیر

 - مستقل اسمی  کیفی  نوع عمل جراحی 
توراکس / تیروئید /طحال / 

 کلیه / کوله سیست /کولون 

 )ml) unit -            وابسته  ی نسبت کمی گسسته  واحد خون کراس مچ شده

  ml) )unit -            وابسته  نسبتی  کمی گسسته واحد خون مصرف  شده 

 هموگلوبین قبل عمل
 کمی  پیوسته

 
 g/dl    - مستقل   فاصله ای 

 

 سال   سایر  نسبتی  کمی پیوسته  سن 

 مرد / زن  سایر  اسمی   کیفی  جنسیت 
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 در نظر گرفته شده است .  05/0و سطح خطا برابر با  p= % 40در رابطه فوق 

 نمونه وارد مطالعه خواهد شد. 396با احتساب موارد فوق ، تعداد 

همبستگی بین شدت درد گردن و ناتوانی عملکردی  "(، با عنوان724132850)یریبا کد رهگ یقاتیطرح تحق -2

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "در بیماران با درد گردن غیر اختصاصی  Dبا سطح ویتامین

 

  *.با توجه به اینکه نوع مطالعه مقطعی است بهتر است زمان و مکان انجام مطالعه به عنوان اضافه شود

 . 99-۱400 یهادر سال یبهشت الهتیآ دیشه مارستانیدرمانگاه ب .زمان و مکان مطالعه به عنوان اضافه شد

ضرورت انجام مطالعه در منطقه توضیح داده  .شهر بابل توضیح داده شودضرورت انجام مطالعه در منطقه در در بیان مساله،  *

 .شد

 طبق نظر داور اصالح شدند. (5-۱)شماره هدف و کاربردی و فرضیات .هدف کاربردی و فرضیات اصالح شوند *

 شده آنها ذکر گردد. ترجمهپرسشنامه های مورد استفاده بطور خالصه معرفی شده روایی و پایایی نسخه * 

 .اسم و نوع کیت ها اضافه شد. پرسشنامه ها معرفی شدند .

زمانبندی به صورت جز به جز و بر حسب مراحل  و بر حسب مراحل اجرایی طرح ذکر گردد؟ ءبه جز ءزمانبندی به صورت جز* 

 .اجرایی ذکر شد

 .ذکر شد و هزینه های طرح زمان بندی .های طرح ذکر گرددبندی انجام طرح و هزینهزمان* 

، اگر بتوان مطالعه را به صورت ودتمامی اطالعات و متغییرها که در روش کار از آنها یاد شده در جدول متغییرها وارد ش*  

Case–control افراد با درد گردن طراحی و اجرا نمود بر ارزش کار بسیار افزوده خواهد شد. بدین منظور دو گروه کیس (

 Dیا بدون درد استخوانی( را وارد مطالعه کرد، سپس در هر گروه سطح ویتامین  ) افراد سالمغیر اختصاصی( و کنترل

 سنجیده شود.

تمامی اطالعات و متغیرها در جدول متغییرها وارد شد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه شدت درد در بیماران با درد گردن 

 تبدیل کرد. Case–controlرا توان مطالعه متفاوت است. لذا نمی Dغیراختصاصی با سطح ویتامین 

 

 دکتر حمید شافی

 رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بیمارستان شهید بهشتی
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