
یرر م  ماق  دیو ))  ))  دیو شش   لاس ۹۹ (( ((
هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا               مالس و  اب 

خروم 99/7/30 (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاـب  تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب           
ناتـسرامیب و مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاـسلج  نلاـس  ردروبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

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

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  ییوجشناد  لازوپورپ   4 هسلج ، نیا  رد 

شور هب  يرمک  تارقف  نوتـس  یحارج  لمع  تحت  نارامیب  رد  نژویف  اهدـمایپ و  یس  ر رب  " ناونع اب  یطاسب  هواک  ياـقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
دش و حرطم   اددجم  یمرکا  اضردـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب    (" TLIF) يا هرهم  نیب  نژویف  شور  یبناج و  یفلخ  نژویف  موسرم 

ياقآ بانج  يرقاـب ، اضردیـس  رتکد  ياـقآ  باـنج  طـسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدـش  حرطم  تاحالصا  دـییات  زا  سپ  دـیدرگ  ررقم 
رارق دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  نایحاتف  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  هداز و  کلم  رایزامرتکد 

.دریگ

نارامیب  ECG رد نورتسنادـنا  فایرد  لابند  هب   QT هلصاف  تارییغت  نازیم  یـسررب  ناونع "  اب  يردیح  قیاقش  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
دیدرگ  ررقم  حرطم  و  يزیربت   زورهـش  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  (ع) "  اضر ماما  ناتـسرامیب  سناژروا  هب  هدننک  هعجارم  عوهت  ياراد 
دریگ و رارق  یـسررب  دروم  ییاضر  اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  یعیفر و  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  مدـقم ، يردـیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا 

صخاش  یسررب  GAP رد یگدـننار  تافداصت  نیمودـصم  ریم  گرم و  ینیب  شیپ  يارب  ناونع "   اب  رفرب  نیرفآ  مناـخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
بانج يرهلک ، ازریمروپ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طـسوت  دـیدرگ   ررقم  حرطم  و  یعیفر   نموه  رتکد  ياقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب    " هاشنامرک
نارواد نیا  هلیـسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  ییاکذ  دـیمحلادبع  رتکد  ياقآ  بانج  ییاضر و  اضردـمحم  رتکد  ياقآ 

.دریگ رارق  دییات  دروم 
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ییامنهار هب  يرتسب "  نارامیب  رد  نیرافراو  اب  طبترم  هدـمع  ياه  يزیرنوخ یـسررب  ناونع " اب  يدـنربش  زوریف  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
بانج يردیح ، رقابدـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  ناونع   حالصا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  يدومحم   نسوس  رتکد  مناخ  راکرس 
دروم نارواد  نیا  هلیـسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  یناهبزور  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  يداهرف و  ورـسخ  رتکد  ياقآ 

.دریگ رارق  دییات 
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