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نویسندهنیاز به کداخالقرتبهمبلغ مصوبعنوان طرحکد طرحکد رهگیریردیف

بررسی تست عملکرد ریوی درکودکان با بتا تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان هاجر13988
(show_stat.phtml?c=8401) 1397 در سال

غالمرضاخیر00
پناهنده
شهرکی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که در عنوان تا حد امکان متغ�رهای مورد بررسی اضافه شودگروه شاهد حذف گردد و نیز پیشنهاد
شد فریتین، اکو، MRI، و ایندکس های اکو اضافه شود. همچنین نوع مطالعه، متغ�رها و هزینه ها اصالح شود. طرح تصویب شد

بررسی اثر کپسول ممورال برعالیم کودکان مبتال بهadhd در سن۷تا12سال23986
(show_stat.phtml?c=8397)

پروینخیر00
صفوی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که رفرانس معتبری جهت Safe بودن تجویز و دوز ممورال برای کودکان 6-12 سال ارائه شود. طرح
تصویب شد.

بررسی تاثیرشربت اهورا هایپراکتیو بر عالئم کودکان پیش دبستانی مبتال به اختالل پیش33982
(show_stat.phtml?c=8389) فعالی- کم توجهی

پروینخیر71,650,0000
صفوی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که منابع بیشتری جهت کارآزمایی های بالینی انجام شده روی داروی اهورا ارائه شود در مالحظات
اخالقی رفرانسی جهت عدم تجویز ریتالین قبل از سن مدرسه به گروه شاهد ارائه شود و نیز گروههای مورد مطالعه تا حد امکان مچ شوند و

آنالیز داخل گروهها نیز انجام شود. طرح تصویب شد.

بررسی نتایج کوتاه مدت ( یک ماهه) و میان مدت (شش ماهه) بیماران باالی ۷۵ سال با43958
تنگی عروق کرونر که تحت PCI قرار گرفته اند در مقایسه با بیمارانی که تحت CABG قرار

show_stat.phtml?) ۱۳۹۸ گرفته اند در بیمارستان هاجر و کاشانی شهرکرد در سال
(c=8341

حنیفهخیر28,960,0000
گنجی

در جلسه شورای پژوهشی مطرح و مقرر شد که معیار های ورود و خروج تکمیل شود. همسان سازی گروهها خصوصا از نظر سنی انجام شود و
نیز اصالحات به تا�د سرکار خانم دکتر مرضیه نصیری برسد
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