


ؿشکت اکثشیت  ثب 6/8/99ّفتبد ٍ ػَهیي خلؼِ ؿَسای پظٍّـی هشکض آهَصؿی دسهبًی اهیش کجیش دس تبسیخ 

 اعضب تـکیل ؿذ ٍ هَضَعبت ریل هَسد ثحث ٍ تجبدل ًظش قشاس گشفت:

پبیبى ًبهِ آقبی علیشضب کوبل خبًی تحت عٌَاى ثشسػی هـخصبت دسهبًی ٍ دهَگشافیک کَدکبى هجتال  .1

ثِ تـٌح دس ثیوبسػتبى اهیش کجیش اساک ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش ؿشیعتوذاسی ٍ دکتش اسخوٌذ ثب 

  ح ٍ هَسد تصَیت ًْبیی قشاس گشفت. شهطسیبل  000/000/1ّضیٌِ کل 

بی اهیش علی هتقی تحت عٌَاى ثشسػی تبثیش ػیي ثیَتیک دس کَدکبى هجتال ثِ صشع هقبٍم آقپبیبى ًبهِ  .2

ساٌّوبیی آقبیبى دکتش  ثِ داسٍ هشاخعِ کٌٌذُ ثِ دسهبًگبّْبی داًـگبُ علَم پضؿکی اساک ثِ اػتبد

ػی قشس گشدیذ ثشسهسیبل  000/000/1ثب ّضیٌِ کل ضوي تصَیت ؿشیعتوذاسی ٍ دکتش ّبؿوی هطشح ٍ 

  َى اصالح ؿَد ثطَسیکِ ًتبیح هطبلعبت اًدبم ؿذُ ثِ صَست اعذاد ٍ اسقبم رکش گشدد. هت

پبیبى ًبهِ آقبی حؼیي ؿْیشی تحت عٌَاى غشثبلگشی اختالالت سفتبسی دس کَدکبى هشاخعِ کٌٌذُ ثِ  .3

داٍسی خبًن  ٍدکتش یَػفی ثیوبسػتبى اهیش کجیش اساک ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش ؿبیگبى فشد ٍ 

ریل  تاصالحب هقشس ؿذسیبل  000/000/1طشح  ٍ ضوي تصَیت ًْبیی ثب هجلغ کل سًدجشاى هدکتش 

 صَست پزیشد:

ّیدبًی گفتِ ؿَد ٍ  –ثْتش اػت دس عٌَاىِ پبیبى ًبهِ ثِ خبی اختالالت سفتبسی ، اختالالت سفتبسی  

 گشٍُ ػٌی کَدکبى ًیض هـخص گشدد

 وِ ؿَدپشٍپَصال ضویساتش ثِ پشػـٌبهِ  

 هعیبسّبی خشٍج اص هطبلعِ ًبقص اػت لطفي کبهل گشدد 

 ثیبى هؼبلِ کبهل تش ثیبى ؿَد 

 ؟ لطفي هـخص ؿَد    ICD10اػت یب  DSM5ثشخی تعبسیف اص  

ػبل  3هبُ تب  1دس کَدکبى  19کٍَیذ  اثتال ثِ پبیبى ًبهِ خبًن کَثش عیَضی ًؼت تحت عٌَاى ثشسػی  .4

یوبسػتبى اهیش کجیش ؿْش اساک ثِ اػتبد ساٌّوبیی خبًن ّب دکتش دسُ ٍ ثثب تت ثذٍى کبًَى ثؼتشی دس 

        000/000/1 دکتش کْجبصی ٍ داٍسی آقبی دکتش داٍدی هطشح ٍ ضوي تصَیت ًْبیی ثب ّضیٌِ کل

  :هقشس ؿذ

 گفتِ ؿذُ ، ایي اخیش یعٌی چِ ٍقت، تعشیف ؿَد.  اخیش ػبثقِ هؼبفشتدس سٍؽ کبس  

ػفش ّن هـخص ؿَد. )هٌظَس ٍضعیت قشهض ٍ یب ػفیذ ثَدى اػتبى ٍ ؿذت  ػفش ٍ هکبىِ ٍ صهبىِ 

     (دس آى هٌطقِ ؿیَع کشًٍب 



ثش یجَػت پبیبى ًبهِ خبًن فبطوِ حیذسی تحت عٌَاى اثشات هقبیؼِ ای پیذسٍالکغ، پبسافیي ٍ الکتَلض  .5

ػبلِ هشاخعِ کٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ کَدکبى ثیوبسػتبى اهیشکجیش ثِ  15تب  2فبًکـٌبل هضهي دسکَدکبى 

ثِ تصَیت  سیبل 000/000/1اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش ّبؿوی ٍ دکتش یَػفی هطشح ٍ ثب ّضیٌِ کل 

 .ػبل ثبؿذ 6تب ػبل  2اص آصهَدًی ّب ػي  یذ ٍ هقشسؿذػًْبیی س

پبیبى ًبهِ خبًن هحذثِ یَػفی تحت عٌَاى ثشسػی کیفیت صًذگی دس ٍالذیي ؿیشخَاساى هجتال ثِ  .6

کَلیک ًَصادی ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبی دکتش ّبؿوی هطشح ٍ هقشس ؿذ اثتذا دس گشٍُ اطفبل هطشح 

 گشدد. 

ثِ اختالل کٌتشل دس کَدکبى هجتال پبیبى ًبهِ خبًن فبئضُ ثبدکَثِ ّضٍاُ تحت عٌَاى ثشسػی پشخبؿگشی  .7

ادساسی دس سٍص ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش ؿبیگبى فشد ٍ دکتش یَػفی ٍ داٍسی آقبی دکتش اسخوٌذ 

 :عوبل ؿَدهقشس ؿذ ًکبت ریل اسیبل  000/000/1ضوي تصَیت ًْبیی ثب ّضیٌِ کل هطشح ٍ 

 تَصیِ هیـَد هطبلعِ ثِ صَست هَسد ؿبّذی صَست ثگیشد 

 حدن ًوًَِ اصالح ؿَددٍگبًِ ثَدى تعذاد  

تَضیح دادُ  dysfunctional DVSS voiding scoring systemدس سٍؽ کبس هعیبس  

 ؿَد

ؿغل ٍالذیي ٍ  ،خبًَادُ ػطح دسآهذِثِ خبی اطالعبت دهَگشافیک  دس قؼوت چک لیؼتِ 

 دآًْب رکش گشدػطح تحصیالت 

 َدؿٍ تعشیف  هـخصکَدکبى عقت هبًذگی رٌّی  :دس قؼوت هعیبس ّبی خشٍج 

 چطَس هـخص هیـَد؟اػت  کَدک دچبس اختالل خلقی ٍ سفتبسیاگش  

 چطَس هـخص هیـَد؟  َدکبىاختالالت آًبتَهیک دػتگبُ ادساسی ک 

 ثیوبسی صهیٌِ ای ٍ داسٍّبی هصشفی تَضیح دادُ ؿًَذ 

 اهضب کٌٌذ. ِ سا داًـدَ ٍ اػبتیذ قؼوت هشثَط 

پبیبى ًبهِ آقبی دکتش ػیذ ٍحیذ هَػَی سصیذًت اعصبة ٍ سٍاى تحت عٌَاى هقبیؼِ اثش ثخـی اػتفبدُ  .8

اص ٍاسًیکلیي ٍ تحشیک خشیبى هؼتقین فشا خودوِ ای دس تشک ػیگبس ثِ اػتبد ساٌّوبیی خبًن دکتش 

ٌِ کل عالقوٌذ ٍ آقبی دکتش ؿبیگبى فشد ٍ داٍسی آقبی دکتش ًَکٌی هطشح ٍ ضوي تصَیت ثب ّضی

 اصالحبت ریل صَست پزیشد:هقشس ؿذ تَهبى  200/707/5

 الصم ًیؼت "اػتفبدُ" کلوۀدس عٌَاى  



ثِ تحقیقبت هتٌبقض ٍ ّوچٌیي ضوي ایٌکِ عالهت گزاسی ًـذُ سفشًغ ًَیؼی دس ثیبى هؼبلِ  

 اؿبسُ ًـذُ اػت  ًیض ضشٍست پظٍّؾ 

)دس هتي پشٍپَصال عالهت گزاؿتِ  دس تحقیقبت پیـیي یک هطبلعِ ثی سثط آهذُ کِ ثبیذ حزف ؿَد 

 ًـذُ اػت.(

( دس خشدُ هقیبع ّبی ٍ ٍاسًیکلیي  TDCSاّذاف ٍیظُ ثبص ًَیؼی ؿَد ثشای ّش دٍ هذاخلِ ) 

 ثِ ًیکَتیيٍاثؼتگی پشػـٌبهِ 

 ثش اػبع اّذاف پظٍّؾ ػئَاالت یب فشضیِ ّبی پظٍّؾ ثبص ًَیؼی ؿَد 

 هعیبسّبی ٍسٍد ًبقص اػت. آیب هتغیش اًگیضُ ًجبیذ ثِ عٌَاى یک هتغیش دس ًظش گشفتِ ؿَد؟  

 ) یعٌی هؼتقل ٍ یب ٍاثؼتِ ثَدى آى(        خذٍل هتغیشّب اص ثبة ًَع هتغیش ٍ هقیبع آى ثبص ًَیؼی ؿَد 

 دس ثخؾ سٍؽ ثبیذ پیگیشی اضبفِ ؿَد 

ًیکَتیي ثبیذ اص اثضاسّبی هعتجشتشی  ثِ ٍاثؼتگی اثضاس ثشای ػٌدؾ هتغیش ٍاثؼتِ غیشاص پشػـٌبهِ  

 کِ دسپظٍّؾ ّبی قجلی ًیض اػتفبدُ ؿذُ، اػتفبدُ گشدد

 سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اؿکبل داسد  

  داًـدَ ٍ اػبتیذ قؼوت هشثَطِ سا اهضب کٌٌذ.   

ادی ٍ ػبیش ّوکبساى گشٍُ سٍاًپضؿکی تحت عٌَاى ثشسػی طشح تحقیقبتی خبًن دکتش صّشا ؿبّوش .9

دس ؿْش اساک هطشح ٍ ضوي تصَیت ًْبیی ثب  19اضطشاة ػالهتی دس خبًَادُ ثیوبساى هجتال ثِ کٍَیذ 

 اصالحبت ریل صَست پزیشد: هقشس ؿذ سیبل  000/000/1ّضیٌِ کل 

اص اگش هذت صهبى طَالًی  )چَى دس قؼوت سٍؽ کبس پشػیذُ ؿَد چِ صهبًی اص ثیوبسی گزؿتِ 

 ثیوبسی گزؿتِ ثبؿذ هیضاى اضطشاة کوتش اػت ( 

هـخص ؿَد خضء هعیبس ّبی ٍسٍد تب چِ حذ اص گزؿت ثیوبسی دس ًظش گشفتِ هیـَد. آیب دس یک  

 ٍ ًؼجت ؿبى ثب فشد هجتال چیؼت؟ ؟ هٌضل صًذگی هی کٌٌذ 

قل ؿذى ثَدى افشاد ٍخَد داسد پشػـٌبهِ ثْتش اػت الکتشًٍیک ثبؿذ ًِ حضَسی چَى احتوبل ًب 

 پغ ّوکبسی کوتش اػت. 

کوی اػت هتغیش هؼتقل ٍ ٍاثؼتِ ًذاسین  ًوشُ داسدخذٍل هتغیشّب اصالح ؿَد اضطشاة ػالهتی  

  هتغیش اصلی اػت.   

 فشم سضبیت آگبّبًِ تؼت ًوًَِ گیشی اؿتجبُ اػت.  

 پشػـٌبهِ اضطشاة ضویوِ ؿَد 



 تبییذیِ گشٍُ سٍاى ضویوِ ؿَد.  

ح تحقیقبتی خبًن دکتش هطْشُ گالثی داسٍػبص ثیوبسػتبى اهیش کجیش تحت عٌَاى ثشسػی هقذاس ٍ هَاسد طش .10

تذاخالت داسٍیی دس ثخؾ ّبی هشاقجت ّبی ٍیظُ ثیوبسػتبى اهیش کجیش اساک دس ؿؾ هبِّ دٍم ػبل 

 هَسد تصَیت ًْبیی قشاس گشفت. قبی دکتش ّبؿوی هطشح ٍ آثِ داٍسی  97

ّوَػیذسٍص قلجی ٍ کجذی اًذاصُ گیشی ؿذُ تَػط داسًذُ پبیبى ًبهِ دسخَاػت خبًن فبطوِ حؼیٌی  .11

T2 *MRI  ثب ػطح ػشهی هٌیضین دس هجتالیبى ثِ تبالػوی هبطٍس ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش

فالحتی ٍ دکتش اقجبلی هطشح ٍ هَافقت ؿذ. هَضَع ایي دسخَاػت ثِ ایي ؿشح اػت:  ثب تَخِ ثِ ؿیَع 

ییش صهبى پظٍّؾ تغ ٍ عذم هشاخعِ ثیوبساى حدن ًوًَِ ثِ صَست کلیِ ثیوبساى هشاخعِ کٌٌذُ دسکشًٍب 

    کشدُ اػت.( فبع) الجتِ قبثل رکش اػت کِ داًـدَ دس حبل حبضش دیبثذ. 

 

 



              



 


