ّفتاد ٍ پٌجویي صَرتجلغِ کویتِ اخالق داًؾکذُ پشؽکی
0931/01/ 00
ّفتاد ٍ پٌجویي جلسِ کویتِ اخالق داًطکدُ پشضکی بِ هٌظَر رعایت اصَل اخالق پشضکی در طزح ّا ٍ پایاى ًاهِ ّای بِ ضزح
سیز در رٍس سِ ضٌبِ هَرخ  1397/10/11اس ساعت  8الی  10در هعاًٍت پژٍّطی داًطکدُ پشضکی بزگشار ضد.

طزح ّا ٍ پایاى ًاهِ ّای داًؾکذُ پشؽکی

طزح تحمیماتی خاًن/آلای دکتز علی ّاؽوی  ،جَاد یاعبالغی ؽزاّی با عٌَاى :ارسیابی الگَی صًتیکی ٍ تؾخیص هَلکوَلیصًْای هماٍهت بِ کلیغتیي ٍ ایوی پٌن در ایشٍلِ ّای بالیٌی اؽزیؾیاکلی ٍ کلبغیال پٌَهًَیِ جذا ؽوذُ اس بیوواراى بغوتزی در
بیوارعتاى ّای ؽْز تْزاى در عال  ٍ 0931-0931کد پژٍّاى  00111هطزح ٍ همزر ضد پس اس پاسخگوَیی بخِ سخَازی سیخز
هجددا در کویتِ اخالق هطزح ضَد.
 -1بیوارستاًْا هطگص ضًَد؟ -2هٌطا ًوًَِ گیزی کجاست؟

طزح تحمیماتی خاًن/آلای دکتز آرسٍ صیاد  ،هحوذ طاّزی با عٌَاى :بزرعی بیاى ّ RNAوای غیوز کذؽوًَذُ ٍ DISC2 ٍ MALAT1صى ّای ّذف  NLGN1 ٍ DISC1در خَى بیواراى هبتال بِ اٍتیغن در همایغِ با افزاد کٌتزل ٍ کخد پژٍّخاى
 01041هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
.1

اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا

.2

عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا

.3

حفظ اسزار آسهَدًی ّا

.4

اجزا طزح با ّواٌّوی پشضک هعالج بیواراى

.5

اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا

.6

عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا

.7

عدم هحزٍهیت آسهَدًی ّا اس درهاى رٍتیي

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 601 :

-پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز اهیز صادلی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای پزًا عادات حغیٌی با عٌَاى :همایغِ اًوَا بوالَى

دیالتاعیَى اًذٍعکَپیک با بالَى ّای عایش & gt;15هیلیوتز ٍ 04هیلیوتز& ;ltدر درهاى عٌگ ّای صفزاٍی در بیوارعوتاى
طالماًی طی عال  ٍ 0931-0931کد پژٍّاى  01004هطزح ٍ هَارد سیز عٌَاى ضد:
بِ استاد راٌّوا اعالم ضَد عٌَاى هطابِ ّدف کلی ًَضتِ ضَد.
اس حیث بی خطز بَدى رٍش هَرد اضارُ در پزٍپَسال ٍ دیالتاسیَى هَرد استفادُ در آى ٍ ًیش ًَآٍری هطزح در آى ٍ اس ًظخز تخاریز
دیالتاسیَى با بالَى یاد ضدُ در طزح ٍ احتوال پزفَراسیَى بعد اس آًدٍسکَپی بِ یک ً 1فز داٍر هزتبط ارسال ضَد.

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز هْذی پیؾگاّی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای فاطوِ هحوَدی با عٌَاى :بزرعی اثوزات حوادهصزف عیگار بز عولکزد دیاعتَلیک ٍ عیغتَلیک بطي چپ بِ ٍاعطِ  ٍ speckle trackingعولکزد عیغتَلیک بطي راعت
در اکَکاردیَگزافی  D0افزاد عیگاری هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى ؽْذای تجزیؼ ٍ ؽْیذ هذرط طی عالْای  ٍ 31-31کخد
پژٍّاى  01010هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا
 -2عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا
 -3حفظ اسزار آسهَدًی ّا

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397.602 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز الْام پَربختیاراى  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای اًذیؾِ ایواًی با عٌخَاى :بزرعوی اثوز بوزمّگشیي بز کَدکاى هبتال بِ عزهاخَردگی ٍ کد پژٍّاى  04841هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1حفظ اسزار آسهَدًی ّا
 -2اجزا طزح با ّواٌّوی پشضک هعالج بیواراى
 -3اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا
 -4عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا
 -5عدم هحزٍهیت آسهَدًی ّا اس درهاى رٍتیي
کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 603 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز ععیذ صذر  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای عپیذُ رضاخاًی با عٌَاى :بزرعوی ؽویَ کواّؼؽٌَایی ٍ ریغک فاکتَرّای هزتبط با آى در بیواراى هبتال بِ عیغتیک فایبزٍسیظ هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى هفیوذ در عوال
 ٍ 0931کد پژٍّاى  01941هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1حفظ اسزار آسهَدًی ّا

 -2اجزا طزح با ّواٌّوی پشضک هعالج بیواراى
 -3اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا
 -4عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ ٍلی لاًًَی آسهَدًی ّا

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 604 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز هزین ٍاعظ جاللی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای ّاًیِ کاریشًَئی با عٌخَاى :همایغِ فزاٍاًویآلَدگی با ٍیزٍط  BKدر ًوًَِ ّای پاتَلَصی پزٍعتات عزطاًی ٍ غیزعزطاًی ٍ کد پژٍّاى  01413هطزح ٍ با تاکید بز رعایت
هَاسیي اخالق در پژٍّص هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا
 -2عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا
 -3حفظ اسزار آسهَدًی ّا
کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 605 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز علی حمیمی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای سّزا بْزام دٍعت با عٌخَاى :ؽٌاعایی اعوبلیج ّایصیاردیا الهبلیا جذا ؽذُ اس هزاجعیي بِ آسهایؾگاُ ّای هزاکش درهاًی ٍ عگ ّای ؽْزعتاى ؽْزیار با اعوتفادُ اس رٍػ ّوای
عکَئٌغیٌگ ٍ  HRMدر عال  ٍ 0931کد پژٍّاى  04883هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
.1

اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّااخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا

.2

حفظ اسزار آسهَدًی ّا

.3

ّواٌّوی با داًطواُ یا ساسهاى هحل اًجام تحمیك

.4

رعایت اصَل اخاللی در رفتار با حیَاى ّای تحت آسهایص

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397.606 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز هحوذاهیي عبذالْی فز  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای فاطزُ رضایی با عٌخَاى :بزرعوی اثوزدرهاًی لیشر کن تَاى پالغی بز رٍی بافت بیضِ در هَػ عَری هذل آسٍاعپزهی الماؽذُ تَعط بَعَلفاى ٍ کد پژٍّاى 01491
هطزح ٍ با تاکید بز رعایت اصَل اخاللی در رفتار با حیَاى ّای تحت آسهایص هَرد تصَیب لزار گزفت.
کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 607:

-پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتز حغیي دبیزی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای کاٍُ ًاصزی با عٌَاى :اثز رصین غذایی بذٍى

گلَتي بز هیشاى کالپزٍتکتیي هذفَ ٍ جوعیت هیکزٍبیَتای عیغتن گَارػ در بیواراى هبتال بِ عٌذرم رٍدُ تحزیک پذیز ٍ کخد
پژٍّاى  04184هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا
 -2عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا
 -3حفظ اسزار آسهَدًی ّا
 -4اجزا طزح با ّواٌّوی پشضک هعالج بیواراى
 -5عدم هحزٍهیت آسهَدًی ّا اس درهاى رٍتیي

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 608:

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتز راهیي بمایی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای علیزضا اهیذی بخا عٌخَاى :بزرعوی هصوزفلیَتیزًٍیي خَراکی در ًتایج جزاحی للب هادرسادی کَدکاى ٍ کد پژٍّاى  01131جْت اخذ کد هلی اخالق هجخددا هطخزح ٍ
هَرد تصَیب لزار گزفت.
کد اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 609

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتز هحوذ بیات  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای دکتز عبذالِ اهیٌی با عٌخَاى :بزرعوی اثوز Photobiomodulationبا لیشرّای عزخ ٍ فزٍ عزخ بز هیشاى سًذُ هاًذى ،تکثیوز ٍ آپَپتوَس عولَل ّوای بٌیوادی
هشاًؾیوی هؾتك اس چزبی اًغاًی کؾت دادُ ؽذُ در هحیط کؾت پز گلَکش ٍ کد پژٍّاى  01310هطزح ٍ با تاکید بز رعایخت
هَاسیي اخالق در پژٍّص هَرد تصَیب لزار گزفت.
کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 610 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتزهزین ٍاعظ جاللی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای هجیذ هعظواًی با عٌَاى :بزرعی عوابمِابتال بِ ٍیزٍط ّپاتیت  Bدر هیاى اّذا کٌٌذگاى خَى عالن ،تْزاى ٍ کد پژٍّاى  01111هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هخَارد سیخز
هَرد تصَیب لزار گزفت.
.1

اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا

.2

عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا

.3

حفظ اسزار آسهَدًی ّا

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 611 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتزهزین ٍاعظ جاللی  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای هحوذ اخَاى سًجاًی با عٌخَاى :ؽویَDNAی ٍیزٍط ّپاتیت  Bدر اّذا کٌٌذگاى خَى عالن ؽْز تْزاى ٍ کد پژٍّاى  01118هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیخز
هَرد تصَیب لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا
 -2عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا
 -3حفظ اسزار آسهَدًی ّا
کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 612 :

پایاى ًاهِ بِ راٌّوایی خاًن/آلای دکتز دکتز آرسٍ صیاد  ،هتعلك بِ خاًن  /آلای پزیغا ؽزیفی با عٌَاى :بزرعی ّوزاّی بیي آللّای  ٍ HLA-Aخطز عکتِ هغشی در بیواراى ایزاًی ٍ کد پژٍّاى  01031هطزح ٍ با تاکید بز رعایت هَارد سیز هخَرد تصخَیب
لزار گزفت.
.1

اخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّااخذ رضایت ًاهِ کتبی آگاّاًِ اس آسهَدًی ّا

.2

عدم تحویل ّشیٌِ اضافی ًاضی اس اًجام تحمیك بِ آسهَدًی ّا

.3

حفظ اسزار آسهَدًی ّا

.4

اجزا طزح با ّواٌّوی پشضک هعالج بیواراى

کد اخالقIR.SBMU.MSP.REC.1397. 613 :

حاضزیي کویتِ:
دکتز علی طبیبی

دکتز هحوذ حغي لذیاًی

دکتز هْزساد کیاًی

رئیظ کویتِ

پضٍّؾگز

هتخصص اخالق سیغت پشؽکی

دکتز هزتضی عبذالجباری

دکتز پزٍیي یاٍری

دکتز هزضیِ راهٌذی

رٍحاًی

اپیذهیَلَصیغت

ًاظز هعاًٍت تحمیمات ٍ في آٍری داًؾگاُ

دکتز عیذعلی ضیایی

خاًن ًغزیي خاطزی

پضٍّؾگزٍ دبیز کویتِ

ًوایٌذُ جاهعِ

