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 واحد توسعه تحقیقات بالینی

 بهشتی بابل بیمارستان شهید واحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت  ششمینو  چهل
 جلسه:   نی حاضر

دکتر  دکتر قلیزاده پاشا،  ،  منوچهریدکتر  ،  باقریاندکتر  دکتر ابراهیم علیجانپور،    ،جوکار، دکتر  ابراهیم پور  دکتردکتر اکبرزاده پاشا،  ،  دکتر شافی:  انیآقا

 حسام قدیریان دکتر  نی مقدم،بهنام باقیا 

پزشکی(دکتر حسینی:  هاخانم محدثه شکروی)دانشجوی  کامرانی،  قدسیه  دکتر  پزشکی(،  ،  ،  آهنگر)کارشناس    ی کمال  نهیسکسهیال رحیمی)دانشجوی 

 (.یپژوهش

ب   1398/ 20/01مورخ    شنبه  سهصبح روز    9:30در ساعت    جلسه مورد بحث و    ریو موارد ز   دیدبرگزار گر   یبهشتدیشه  مارستانیدر ساختمان آموزش 

 قرار گرفت:  یبررس

  کودکان  بازوی  سوپراکندیالر  های  شکستگی  درمانی  نتایج  مقایسه  "با عنوان  (،724132286تحقیقاتی با کد رهگیری)  طرح -1

 . دیرس  بیبه تصو  ریمطرح و با انجام اصالحات ز  "  خلفی  و  خارجی)لترال(  با رویکرد جراحی  روش  دو  به

 Comparison of outcome of supracondylar humerus fracture in children with"به  یسیعنوان انگل •

lateral and posterior approach surgery in treatment " .اصالح شد 

 (. 1رفرنس ذکر گردد. اصالح شد)رفرنس    قیقسمت مساله تحق  در •

 فت.خواهد گر  مورد بررسی قرار    یسال به عنوان جامعه آمار   10  ریز  کودکان •

  یافت.    رییتغ  "یخیکوهورت تار"مطالعه به    روش •

 قید گردید.  1397  نیتا اول فرورد  1393  نیاول فرورد  ،مطالعه  قیدق  خیروش کار تار  در •

 هفته خواهد بود.    12حداقل بعد از    مارانیفالوآپ ب  دوره •

  زخم  با  بیماران  در  بلند  ساق  فشک  با  ساق  کوتاه  گچ  نتایج  مقایسه  "با عنوان(  724132287تحقیقاتی با کد رهگیر)طرح     -2

های  بابل در سال   پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  هایدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان واگنر  2  تا  صفر  درجه  دیابتیک  پای

 .دیرس  بیبه تصو  ریمطرح و با انجام اصالحات ز  "1396-97

به • انگلیسی   short leg casting versus high top  Comparison of the clinical effectiveness ofعنوان 

shoes for treatment of Diabetic Foot ulcer's grade 1 and 2 Wagner improvement in Patients 

2018-refferring to Babol medical university related Hospitals during year 2017"    یافت.تغییر 

  واگنر   2و1  درجه  دیابتیک  پای  زخم   با  بیماران  در  بلند  ساق  کفش   با  ساق پا  وتاهک  آثار بالینی گچ   مقایسه  "بهعنوان فارسی   •
 تغییر یافت.   "1397و    1396بابل در    پزشکی  علوم  دانشگاه  تابعه  مراجعه کننده به بیمارستان های

  ماران یق بلند در بگچ کوتاه ساق پا با کفش سا  ینیآثار بال  سهیمقا  د.ی اهداف کلی و اصلی طرح براساس عنوان طرح اصالح گرد •

پا ب  2و1درجه    کیابتید  یبا زخم  به  مراجعه کننده  پزشک  های¬مارستانیواگنر  علوم  دانشگاه    ی بابل در سال ها   یتابعه 

 1397  و  1396

 د. یسواالت طرح حذف گرد •

 یافت.تغییر    "کوهورت تاریخی"روش مطالعه به   •

 د. یواگنر، به عنوان معیار خروج ذکر گرد  5تا    3مواردی مانند استئومیلیت و زخم پای دیابتی با درجه ی   •

 د. یجدول متغییرات اصالح گرد •

طرح،   • اجرای  روش  داده    HA1Cدر  می HbA1c.شد.  توضیح  اتصال  قند  به  که  است  هموگلوبینی  همان  واقع  و  در  یابد 

در   را  خون  گلوکز  اندازه   2-3متوسط  گذشته  میماه  اندازهگیری  دسکند.  در  روش  یک  فاکتور  این  برای  گیری  ترس 

اندازه  بیماران دیابتی است. جهت  بیماران گرفته شد و به روش  سی  HbA1c  10گیری  مانیتورینگ قند در  از  سی خون 

اندازه  اساس  الکترومتری  بر  دیابت  کنترل  میزان  ارزیابی  و  شدند  زیر    HbA1cگیری  صورت  به  آزمایشگاه  کیت  مطابق 

 بندی شد: طبقه

• 1.HbA1c    11.  2*            قابل قبول  درصد، کنترل  9کمتر از  %>HbA1c  >9  کنترل ناکافی ،% 

• 3  .11  %<HbA1c(14)، عدم کنترل. 
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 بخش نوین نیکدکتر  

 مدیر گروه جراحی

 فرشید اولیایی دکتر  

 معاون آموزش بالینی

 د بهشتی بابلبیمارستان شهی

 

 معیار واگنر   اساس  بر  دیابتی  پای  بیماران  زخم  ارزیابی شدت  قسمت دوم چک لیست شامل، چه مواردی است؟ •

 . دیابت)سال(  به  ابتال  مدت   به دیابت در روش کار قید گردد.مدت ابتال •

 هاي آپاندكتومي با تشخيص آپانديسيت هاي پاتولوژيك نمونه رسي يافته بر  "با عنوان  724132292  یطرح تحقیقاتی با کد رهگیر  -3

  ب یبه تصو  ریا انجام اصالحات ز مطرح و ب  "138٩  -1384سال  بهشتي از  شهيد   كننده به اورژانس بيمارستان در بيماران مراجعه حاد  

 . دیرس

آپانديسيتهاي پاتولوژيك نمونه رسي يافته بر  ""بهعنوان فارسی   • آپاندكتومي با تشخيص  اورژانس  حاد    هاي  در بيماران مراجعه كننده به 

 .تغییر یافت  1388-13٩8سال  بهشتي از شهيد بيمارستان

 ctomy specimens in patients diagnosis in Pathologic evaluation of appende"عنوان انگلیسی به •

acute appendicitis refere to emergency room of shahid beheshti hospital during 2009 – 

 تغییر یافت.   "2019

هايپرپالزي  و  يت چركي حاد و بعد آپانديسيت حادمربوط به آپانديسبيشترين فراواني "عبارتمطالعه وکیلی و همکاران در بررسی متون،   •

 از نظر محتوا  اصالح شد.  " گزارش كردند آپانديس نرمال فوليکوالر و 

 براساس فرمت ونکور اصالح شد.   منابع   •

 براساس متغیرهای سن و جنسیت بیمار اصالح گردید. اهداف و فرضیات   •

 د.یروش مطالعه به مقطعی گذشته نگر تبدیل گرد •

  "بررسی اضطراب، افسردگی و میگرن روی سندرم تونل کارپال  "انبا عنو   724132387یریبا کد رهگ  یقاتیطرح تحق -4

 .دیرس  بیبه تصو  ریمطرح و با انجام اصالحات ز

 . با سندرم تونل کارپالبررسی همراهی  اضطراب، افسردگی   د.یواژه میگرن از عنوان حذف گرد •

,with carpal depression  Association  of anxiety  د.یعنوان انگلیسی در راستای عنوان فارسی اصالح گرد •

tunnel syndrome 

 آقای دکتر آرمان مسعودی   همکار روانپزشک معرفی گردد. •

 بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل   د.یمکان اجرای طرح در روش کار ذکر گرد •

   . شدمساله تحقیق گسترده تر نگاشته   •

با سندروم تونل کارپال و درمان    تفاوت  (اضطراب  و  افسردگی)   عاطفی  تتوجه به شناخت ارتباط اختالالبا    "بهاستفاده از نتایج   •

این مشکالت سایکولوژیک همراه با درمان جنبه های فیزیکی سندروم تونل کارپال می توان شانس بیمار را برای حصول  

 تغییر یافت.  ".نتایج درمانی موفق افزایش داد

 د. یفرمول حجم نمونه در روش کار قید گرد •

  

 

  

 

 

 
 

 دکتر حمید شافی 

  واحد توسعه  رئیس

 بیمارستان  تحقیقات بالینی  

 شهیدبهشتی  


