
دیو                                                        قور 
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 98/7/13  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب           
مرتحم تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناقلاط...ا  تیآ  ناتسرامیب  تسایر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  ینیلاب و  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  سیئر  ناتسرامیب و 

یشهوژپ نواعم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  موس  ناوخارف  هب  طوبرم  ياه  حرط  یسررب  دنور  زا  یشرازگ  هسلج  يادتبا  رد 
.دش هئارا  اروش  مرتحم  ياضعا  يارب  زکرم 

هتیمک اب  یگنهامه  زا  سپ  هطوبرم  ياهدنیآرف  يرتسجر و  اب  اضعا  رتشیب  ییانشآ  تهج  دیدرگ  ررقم  اروش  مرتحم  ياضعا  رظن  ساسارب 
.ددرگ رازگرب  اه  يرامیب  تبث  هاگراک  هاگشناد ، يرتسجر 

یشهوژپ ناوخارف  نیموس  هب  هدش  لاسرا  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ  يداهنشیپ و 3  ياه  يرتسجر  هب  طوبرم  لازوپورپ  هسلج 9  نیا  رد 
: دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  هاگشناد 

.تفرگ رارق  دییات  دروم  دش و  حرطم  يزغم " ياهروموت  اب  نارامیب  تبث  " ناونع اب  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 

دیدرگ ررقم  دش و  حرطم  ییامورت " نارامیب  رد  ینودنات  ياه  بیسآ  تبث  ناونع " اب  روپ  یسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ییامورت " نارامیب  رد  جنرآ  اب  لاتسید  روسکلف  ینودنات  ياه  بیسآ  تبث   " هب ناونع  رییغت  زا  سپ 

ياه ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  تارقف  نوتس  کسید  هب  التبم  نارامیب  تبث  " ناونع اب  دینچ  رتکد  مناخ  راکرس  يرتسجر  لازوپورپ 
تارقف نوتس  کسید  یحارج  لمع  تحت  نارامیب  تبث   " هب ناونع  رییغت  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  هاشنامرک " یکشزپ  مولع  هاگشناد 

.دریگ رارق  دییات  دروم   " هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه  ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم 

هب هدننک  هعجارم  تارقف  نوتس  ياهروموت  هب  التبم  نارامیب  تبث  " ناونع اب  یمرکا  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
یحارج لمع  تحت  نارامیب  تبث  هب "  ناونع  رییغت  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  هدش و  حرطم  هاشنامرک " یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه  ناتسرامیب 
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.دریگ رارق  دییات  دروم  هاشنامرک " یکشزپ  مولع  هاگشناد  ياه  ناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  تارقف  نوتس  ياهروموت 

دییات دروم  دش و  حرطم  یناتحت " یناقوف و  مادنا  رد  یبصع  ياه  كولب  تبث  " ناونع اب  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
.ددرگ حرطم  یتاقیقحت  حرط  بلاق  رد  هک  دیدرگ  داهنشیپ  تفرگن و  رارق 

یلم حرط  تبث  هب  هجوت  اب  هدش و  حرطم  مکش " يامورت  اب  نارامیب  تبث  " ناونع اب  یباراد  مانهب  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
ریز تروص  هب  يرتسجر  نیا  ناکما  تروص  رد  ددرگ و  رازگرب  اه  حرط  نایرجم  روضح  اب  كرتشم  هسلج  دیدرگ  ررقم  امورت  يرتسجر 

.دریگ رارق  یسررب  دروم  یلک  حرط  کی  بلاق  رد  امورت و  يرتسجر  حرط  زا  يا  هعومجم 

يرتسجر یلم  حرط  تبث  هب  هجوت  اب  هدش و  حرطم  قورع " يامورت  تبث  " ناونع اب  هیحبص  اضردمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
زا يا  هعومجم  ریز  تروص  هب  يرتسجر  نیا  ناکما  تروص  رد  ددرگ و  رازگرب  اه  حرط  نایرجم  روضح  اب  كرتشم  هسلج  دیدرگ  ررقم  امورت 

.دریگ رارق  یسررب  دروم  یلک  حرط  کی  بلاق  رد  امورت و  يرتسجر  حرط 

تبث هب  هجوت  اب  هدش و  حرطم  تروص " کف و  يامورت  اب  نارامیب  تبث  " ناونع اب  يردیح  رقابدحم  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
تروص هب  يرتسجر  نیا  ناکما  تروص  رد  ددرگ و  رازگرب  اه  حرط  نایرجم  روضح  اب  كرتشم  هسلج  دیدرگ  ررقم  امورت  يرتسجر  یلم  حرط 

.دریگ رارق  یسررب  دروم  یلک  حرط  کی  بلاق  رد  امورت و  يرتسجر  حرط  زا  يا  هعومجم  ریز 

ررقم دش و  حرطم  ناراکوترپ " نوخ  تشادهب  یلغش و  يریگوترپ  تبث  " ناونع اب  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  يرتسجر  لازوپورپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  ناراکوترپ " ینوخ  ياه  صخاش  یلغش و  يریگوترپ  تبث   " هب ناونع  رییغت  زا  سپ  دیدرگ 

یتشادهب تامدخ  تیفیک  زا  نیعجارم  يدنم   تیاضر نازیم  یبایزرا  " ناونع اب  یحلاص  دیهان  رتکد  مناخ  راکرس  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ 
رکذ ياه  رایعم  هب  هجوت  اب  دش و  حرطم  لاوکورس " لدم  زا  هدافتسا  اب  هاشنامرک  رهش  بختنم  ینامرد  یتشادهب  زکارم  رد  هدش  هئارا  ینامرد 

.تفرگن رارق  دییات  دروم  موس ، ناوخارف  هب  طوبرم  لازوپورپ  هصالخ  یبایزرا  مرف  رد  هدش 

augmented زورب نازیم  یسررب  : " ناونع اب  نایلیوحت  اضر  رتکد  ياقآ  یعاجش و  ادیلرتکد  مناخ  راکرس  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ 
دیدرگ و حرطم  هاشنامرک " یناقلاط  ناتسرامیب   ICU شخبرد يرتسب  ییامورت  نارامیب  رد  نآ  رب  رثؤم  لماوع  و     renal  clearance

رتکد مناخ  راکرس  يدومحم و  نسوسرتکد  مناخ  راکرس  هیدنز ،  سگرن  رتکد  مناخ  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسو  هب  هدش  ماجنا  تاحالصا  یسررب و  دروم  يدمحم  لگ  امیس 

یتیوقت یششک و  تانیرمت  ریثات  " ناونع اب  راک  تفاظن  ریما  رتکد  ياقآ  یسمش و  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یتاقیقحت  حرط  لازوپورپ 
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هک دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دیدرگ و  حرطم  درگ " هناش ي  ولج و  هب  رس  يراجنهان  هب  التبم  دارفا  رد  نشیسکلیر  نشکلف  يور 
یسررب و دروم  هدازدمص  الیهس  رتکد  مناخ  راکرس  شورس و  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  يریبخ ، دیعسدیس  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسو  هب  هدش  ماجنا  تاحالصا 

رتهب يریگ  میمصت  يارب  ناکما  تروص  رد  ناوخارف ، هب  طوبرم  ياه  حرط  زا  یخرب  ندوب  یصصخت  هب  هجوت  اب  هک  دیدرگ  داهنشیپ  نایاپ  رد 
.دنبای روضح  هسلج  رد  رتشیب  تاحیضوت  هئارا  تهج  حرط  نایرجم  اه ، لازوپورپ  هصالخ  در  ای  دییات  صوصخ  رد 
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