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با ؾسکت اکثسیت اػضا تؿکیل ؾد ٍ هَازد ذیل هَزد  88/5/99ّفتاد ٍ یکویي جلػِ ؾَزای پطٍّؿی هَزخ 

 بحث ٍ تبادل ًظس قساز گسفت: 

اغتاد زاٌّوای دٍم) بِ بِ هبٌی بس جابجایی ایؿاى دز خَاغت خاًن دکتس ًازًجی اش گسٍُ هاهایی  .1

هَزد پیؿتس هَزد هَافقت قساز گسفت. گفتٌی اغت کِ ایي دز خَاغت هغسح ٍ دلیل باشًؿػتگی(  

  ایؿاى قساز گسفتِ اغت. هَزد ًظس یکی اش ّوکازاى ٍ داًؿجَیاى  ،هَافقت هدیس گسٍُ هاهایی

با هازکسّای آًالیص آى ٍ ازتباط  Dبسزغی غغح  ٍیتاهیي دزخَاغت خاًن پسیػا ایواًی با پایاى ًاهِ  .8

زاٌّوایی آقای دکتس داٍدی هغسح ٍ هَزد هَافقت قساز گسفت. ایي دزخَاغت هبٌی ادزازی بِ اغتاد 

با تَجِ بِ ؾسایظ کسًٍایی فؼلی ٍ افصایؽ ّصیٌِ آشهایؿات ٍ ػدم هساجؼِ بیوازاى  : ایي اغت کِ بس

غیس اٍزضاًع بِ دزهاًگاُ ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ اعالػات هَجَد دز اّداف ٍ جدٍل هتغیسّا دز بسگِ 

آشهایؿات هَزد ًظس زا اًجام دادُ اًد ٍ اش اعالػات بیوازاًی کِ  ،یؽ بیوازاى هَجَد هیباؾدآشها

   اغتفادُ گسدد. ثبت ؾدُ اغت شهایؿگاُ دز آػاتؿاى اعال

با پایاى ًاهِ بسزغی ٍضؼیت زؾد ٍ تکاهل دز کَدکاى هبتال  بِ ػفًَت  دزخَاغت خاًن شیٌب ازتگلی .3

هغسح ٍ هَزد هَافقت بِ اغتاد زاٌّوایی آقای دکتس ازجوٌد غال  5هاُ تا  4هجازی ادزازی با غي 

 –کٌدی زؾد  –بسزغی زؾد بِ صَزت زؾد ًسهال قساز گسفت. هَضَع ایي دز خَاغت ایي اغت کِ : 

ٍشى،   BMI  ٍZ- Scoreافت زؾد تغییس یابد ٍ تغییسات ٍشى بِ صَزت اًداشُ گیسی  –تَقف زؾد 

با تَجِ بِ تغییسات هٌحٌی زؾد ٍ ػدم هساجؼِ  یل ایي دز خَاغت دلقد ٍ ٍشى/ قد تغییس یابد. 

هاُ اخیس بِ دلیل بیوازی کسًٍا بِ هساکص بْداؾتی ٍ دزهاًی جْت پایؽ زؾد ٍ ػدم  6بیوازاى دز 

   .   هیباؾدثبت تغییسات دز هٌحٌی زؾد ) الکتسًٍیکی ؾدى هساکص بْداؾت(  

هٌدی فساگیساى آهَشؾی بیوازغتاى اهیس  بسزغی زضایتِ با پایاى ًاهدزخَاغت آقای احود پَز کاٍُ  .4

کبیس ازاک اش آهَشؼ بالیٌی دز دزهاًگاّْا بِ اغتاد زاٌّوایی آقای دکتس ازجوٌد هغسح ٍ هَافقت 

ؾد. هَضَع ایي دز خَاغت : با تَجِ بِ ؾسایظ کسًٍا ٍ ػدم حضَز بسخی کاز آهَشاى اهکاى جوغ 

ًیػت ٍ بٌابسایي الشم اغت حجن ًوًَِ بِ داٍعلب هَزد ًظس دز اًجام پطٍّؽ هقدٍز  151آٍزی 

  ًفس کاّؽ یابد.     111

کِ بِ ػٌَاى پصؾک پطٍّؿیاز بِ پایگاُ تَغؼِ تحقیقات  ؾوین ٍلی بک ؾسح ٍظایف خاًن دکتس .5

 بالیٌی هؼسفی ؾدُ اًد جْت اعالع اػضا قسائت ؾد. 
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هی ٍیتاهیي دی با پایاى ًاهِ خاًن فاعوِ حبیبی زاد تحت ػٌَاى بسزغی ازتباط یبي غغح غس .6

غالِ هساجؼِ کٌٌدُ بِ دزهاًگاُ اهیس کبیس بِ اغتاد  15تا  5یبَغت ٍ بی اختیازی ادزاز دز کَدکاى 

هغسح ٍ دکتس شهاًیاى دکتس غجادی ّا  داٍزی خاًنزاٌّوایی آقایاى دکتس ّاؾوی ٍ دکتس یَغفی ٍ 

   :هقسز ؾد زیال  111/111/1ضوي تصَیب ًْایی با هبلغ ٍ 

 فازغی ٍ اًگلیػی ّواٌّگ گسددػٌَاى  

 ) اصالح گسدد( غال ذکس ؾدُ اغت 5غال ٍ گاّی  3دز زٍؼ اجسا ٍ اّداف گاّی  

 ,sufficient) یؼٌی اًَاع ( حتوي ذکس گسدد.Deficiency)  Dکوبَد ٍیتاهیي  

insufficient   ٍdeficient ذکس گسدد) 

 ؿگاُ ازغال ؾًَدآشهای هقداز ٍ حجن خَى هَزد ًیاش حتوي ذکس گسدد ٍ بِ یک 

 ًیاشی بِ ازجاع بِ ّواتَلَضیػت ًیػت  Dبسای دزهاى کوبَد ٍیتاهیي  

 دیگس حتوي ذکس گسددؾب ادزازی اٍلیِ اغت یا ثاًَیِ ؟ ذکس ؾَد اگس ثاًَیِ اغت باید ػلل  

ًباید دز جدٍل  D  ٍCA  ٍpجدٍل هتغیسّا اؾکال دازد ) گسٍُ هغالؼِ، هَازدکوبَد ٍیتاهیي  

  م هتغیسّا باید بسای گسٍُ ّای هَزد ٍ ؾاّد تکویل ؾًَدبیایٌد. توا

      آشهایؿات باید زایگاى باؾٌد. چسا ّصیٌِ ّا یک هیلیَى زیال ذکس ؾدُ اغت؟   

زاى اپایاى ًاهِ آقای ػباظ یَغفی تحت ػٌَاى بسزغی فساٍاًی غس دزد هیگسًی دز هادزاى ؾیسخَ .7

ٍ داٍزی خاًن ّا  هبتال ٍ غیس هبتال بِ کَلیک ؾیسخَازگی بِ اغتاد زاٌّوایی آقای دکتس ّاؾوی 

 :هقسز گسدیدزیال  111/111/1ضوي تصَیب ًْایی با هبلغ هغسح ٍ دکتس دزُ ٍ دکتس شهاًیاى 

هتفاٍت اغت ٍ الشم اغت یکػاى  "حجن ًوًَِ"ٍ دز قػوت تؼییي  "زٍؼ کاز"حجن ًوًَِ دز  

 ؾَد

 دز جدٍل هتغیسّا غي ؾیس خَاز بِ ّفتِ آٍزدُ ؾَد 

  بِ ًوًَِ گیسی ٍ خَى گیسی ًیاشی ًیػت  فسم زضایت آگاّاًِایي هغالؼِ دز دز  

 اعالػات ضویوِ ؾَد فسم جوغ آٍزی  

 اش هادزاى پسغیدُ ؾَد آیا غس دزد دازید بِ جای هػتقین پسغیدى دز بازُ هیگسى  

پایاى ًاهِ خاًن فاعوِ خلیلی تحت ػٌَاى ازشیابی ًػبت ًَتسٍفیل بِ لٌفَغیت ٍ آز. دی. دبلیَ. دز  .8

جلػِ گرؾتِ  با تَجِ بِ اػوال اصالحات هَزد ًظسهجددا هغسح  ٍ تب ٍ تؿٌج کَدکاى هبتال بِ 

 زیال بِ تصَیب ًْایی زغید.   111/111/1ؾَزا، با ّصیٌِ کل 
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 healthyعسح تحقیقاتی خاًن دکتس ؾاّوسادی ٍ غایس ّوکازاى ایؿاى تحت ػٌَاى بسزغی  .9

anxiety    ُپع اش عسح دز ٍ هقسز ؾد  هغسحدز ؾْس ازاک  19بیوازاى هبتال بِ کٍَید دز خاًَاد

 دز جلػِ بؼدی ؾَزا هجددا هَزد بسزغی قساز گیسد. گسٍُ زٍاًپصؾکی 

پایاى ًاهِ آقای ػلیسضا کوال خاًی تحت ػٌَاى بسزغی اپیدهیَلَضی ٍ اعالػات دهَگسافیک    .11

ی آقای دکتس ؾسیؼتودازی ٍ زاٌّوای دبیوازاى هبتال بِ تؿٌج دز بیوازغتاى اهیسکبیس ازاک  بِ اغتا

یاى خاًن دکتس شهاًاصالحات ٍ تَصیِ ّای پع اش اًجام قای دکتس ازجوٌد هغسح ٍ هقسز ؾد داٍزی آ

 هجددا دز جلػِ بؼدی ؾَزا هغسح گسدد.  
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