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 تسمٍ تعالي

 

 : (وقل ي اوتقاالت  ) 1اصالحيٍ تستٍ آمًصشي شماسٌ 

اما دس .  وام پشستاس وًشتٍ شًد .... الصم ويست دس سيي چسة آوژيًكت ، پاوسمان يا سًوذ فًلي 6 ي 5دس صفحٍ ايل دس سطشَاي 

. گضاسش پشستاسي وام اوجام دَىذٌ پشيسيجش حتماً قيذ شًد 

 

 

 

 

پشيتکل داسي دادن 

 
ثٝ ٔٙظٛض د٥ك٥ٍط٢ ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ قسر ػٛاضو زاض٣٤ٚ  سد٤ٛع نح٥ح زاضٚ :َذف 

دطؾشبضاٖ ٚ ث٥ٟبضاٖ   :گشيٌ َذف 

ٞب٣٤ ٞؿشٙس وٝ خٟز ؾٙدف فؼب٥ِز ٞب ثٝ وبض ٣ٔ ضٚ٘س ٚ ٔٛخت سؼ٥٥ٗ  دطٚسىُ ٞب٢ دطؾشبض٢ سٛافك :معشفي پشيتکل 

ا٘شظبضار ثطا٢ ٔطالجز ٞب٢ دطؾشبض٢ ٔؤثط ٚ ا٤ٕٗ ٣ٔ قٛ٘س ٚ زض خٟز  حفظ حمٛق ٔسزخ٤ٛبٖ ٚ اضسمبء و٥ف٥ز ذسٔبر 

. دطؾشبض٢  ٔٛثط ٣ٔ ثبقٙس 

دطٚسىُ زاضٚ زازٖ زض خٟز سد٤ٛع نح٥ح زاضٚ ٚ ثٝ ٔٙظٛض د٥ك٥ٍط٢ ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ قسر ػٛاضو زاض٣٤ٚ ثطا٢ 

. دطؾشبضاٖ ٚ ث٥ٟبضاٖ سس٤ٚٗ قسٜ اؾز 

 

 : سيش كاس 

زؾشٛضار دعقى٣ ضا  اظ ٘ظط نحز ٚ وبُٔ ثٛزٖ اخعاء آٖ قبُٔ ٘بْ ٔسزخٛ ، ٘بْ زاضٚ ، زٚظ زاضٚ ، ضاٜ ٔهطف  

     ( 5R )زاضٚ ، ٚ ظٔبٖ آٖ ثبظٍ٘ط٢ ٕ٘ب٥٤س 

1. Right Patient  -     ث٥ٕبض زضؾز

2. Right Drug -   زاض٢ٚ زضؾز

3. Right Route -   ضٚـ زضؾز

4. Right Time -   ظٔبٖ زضؾز

5. Right  Dose -   زٚظ زضؾز

 . زؾشٛضار دعقى٣ ضا  اظ ٘ظط  نحز زضج زض وبضزوؽ ٚ وبضر زاض٣٤ٚ ثبظٍ٘ط٢ ٕ٘ب٥٤س  

ضا ثٝ ذٛث٣ ٤بز  (ٚ غ٥طٜ HS , STAT , BID , QD , TID , QID - )اذشهبضار ٔطثٌٛ ثٝ زفؼبر سد٤ٛع زاضٚ  

 .ث٥ٍط٤س 
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BID : two times per day       

HS : at bedtime      

QD : every day     

 QID : four time a day 

TID : three times per day       

STAT : first dose, immediately         

  .(قؿشٗ زؾز ٞب ٚ دٛق٥سٖ زؾشىف  )انَٛ آؾذش٥ه ٚ ا٣ٕٙ٤ ضا لجُ اظ قطٚع وبض ضػب٤ز ٕ٘ب٥٤س  

وبح زاض٣٤ٚ ضا َٛض٢ ض٢ٚ وبضر زاض٣٤ٚ لطاض ز٥ٞس وٝ . ٔػضٞب ٚ وبضر زاض٣٤ٚ ضا ض٢ٚ سطا٣ِ زاضٚ ٔطست ٕ٘ب٥٤س  

 .٘بْ ث٥ٕبض ذٛا٘سٜ قٛز 

 .ثٝ ٔٙظٛض  د٥ك٥ٍط٢ ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ذُب ، زاضٚ ٞب ضا ثطا٢ ٞط ث٥ٕبض ثٝ نٛضر ا٘فطاز٢ آٔبزٜ ٕ٘ب٥٤س  

زاض٢ٚ زؾشٛض زازٜ قسٜ ضا اظ لفؿٝ ٤ب ٔحُ ٔطثَٛٝ ثطزاض٤س ؛ ثطچؿت زاضٚ ضا اظ ٘ظط ٘بْ زاضٚ ، سبض٤د ا٘مًبء ،  

 . ضٚـ ٔهطف ، زٚظ زاضٚ ، ٚ ٞكساضٞب٢ ثجز قسٜ ض٢ٚ آٖ ثطضؾ٣ ٕ٘ب٥٤س 

 .كىتشل شًد  (قثل ، حيه ي تعذ  ) تاس 3تايذ  (...قشص ، مايع ، پًدس  )دس صمان داسي دادن ، تشچسة سيي شيشٍ داسي 

 .ظبٞط زاضٚ ضا اظ ٘ظط قفبف٥ز ،  ٚخٛز شضار ذبضخ٣ ٚ سغ٥٥ط ضً٘ ثطضؾ٣ ٕ٘ب٥٤س  

زض نٛضس٣ وٝ زاضٚ ٥٘بظ ثٝ ا٘فٛظ٤ٖٛ زاقشٝ ثبقس ، ٔمساض زاضٚ ، غّظز الظْ ، ٔحَّٛ  ). زٚظ زاضٚ ضا ٔحبؾجٝ ٕ٘ب٥٤س  

  (. ٔٙبؾت ، ؾطػز ا٘فٛظ٤ٖٛ ٚ ظٔبٖ ا٘فٛظ٤ٖٛ ٞط زٚظ ضا ثٝ زلز ٔحبؾجٝ ٕ٘ب٥٤س 

 .زاضٚٞب ضا ثسٖٚ ذبضج ٕ٘ٛزٖ اظ دٛقف ذبضخ٣ آٟ٘ب زض ٔػض ثٍصاض٤س  

ثؼ٣ً زاضٚٞب ضا دؽ اظ حُ وطزٖ ، زض  ). زاضٚٞب٢ سعض٤م٣ دٛزض٢ ضا حساوثط ٥٘ٓ ؾبػز لجُ اظ سعض٤ك حُ ٕ٘ب٥٤س  

زض ا٤ٗ ٔٛاضز ، ثٝ ثطٚقٛض زاضٚ ٤ب وشبة زاض٣٤ٚ ٔطاخؼٝ قٛز . زٔب٢ ذبل ٚ ثٝ ٔسر ٔؼ٥ٗ ٣ٔ سٛاٖ ٍٟ٘ساض٢ ٕ٘ٛز 

) 

زض نٛضر قه ، ضٚـ نح٥ح ضا دطؾ٥سٜ ٚ اذشهبضار  ). زاضٚٞب ضا ثط اؾبؼ ضٚـ ٔهطف آٟ٘ب آٔبزٜ ٕ٘ب٥٤س  

 (ٔطثٌٛ ثٝ آٟ٘ب ضا ٤بز ث٥ٍطز 

 .اٌط زض ٔٛضز زاضٚ اَالػبس٣ ٘ساض٤س ، ثٝ وشت زاض٣٤ٚ ،  ثطٚقٛض ٤ب ثطچؿت زاضٚ ٔطاخؼٝ ٕ٘ب٥٤س  

 . زاضٚ ضا ثسٖٚ  ٔؿئَٛ ضٞب ٘ى٥ٙس . زاضٚ ضا ثؼس اظ آٔبزٜ ٕ٘ٛزٖ ٔؿشم٥ٕبً ثٝ اسبق ٔسزخٛ ثجط٤س  

چه وطزٖ ٤ٛٞز ٔسزخٛ  ). ٍٞٙبْ حًٛض ثط ثب٥ِٗ ٔسزخٛ ٚ لجُ اظ زازٖ زاضٚ اظ ٢ٚ ثرٛا٥ٞس ذٛز ضا ٔؼطف٣ ٕ٘ب٤س  

 (.ثبػث ا٥َٕٙبٖ اظ زازٖ زاضٚ ثٝ ٔسزخ٢ٛ نح٥ح ٣ٔ ٌطزز 
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٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ، سكر٥م ، ثرف ٚ : زض نٛضر ػسْ ٞٛق٥بض٢ ٚ آٌبٜ ٘جٛزٖ ث٥ٕبض ، زؾشجٙس ٔكرهبر قبُٔ  

 .قٕبضٜ دطٚ٘سٜ خٟز ٢ٚ آٔبزٜ ٚ ض٢ٚ ٔچ زؾز ٘هت قٛز 

 .دؽ اظ قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبض ، ٞسف اظ زازٖ زاضٚ ٚ اثطار ٔٛضز ا٘شظبض آٖ ضا ثطا٢ ٢ٚ قطح ز٥ٞس  

٘ظ٥ط وٙشطَ فكبضذٖٛ ، ٘جى ،  ). ثطضؾ٣ ٞب٢ الظْ لجُ اظ زازٖ زاضٚٞب٢ ذبل ضا ا٘دبْ زازٜ ٚ ٘ش٥دٝ ضا ثجز و٥ٙس  

  (...لٙسذٖٛ ٚ 

ثؼ٣ً اظ زاضٚٞب ثٝ ز٥ُِ سأث٥ط ثط ٚيؼ٥ز ٕٞٛز٤ٙب٥ٔه ثسٖ ثب٤س لجُ اظ ذٛاة ثٝ ث٥ٕبض زازٜ قٛ٘س ٔب٘ٙس ا٥ِٚٗ زٚظ  

 دطاظٚؾ٥ٗ 

 (....ٔطوجبر ثب ٚاضفبض٤ٗ )ثٝ اثطار سساذ٣ّ زاضٚٞب ثب سغص٤ٝ ث٥ٕبضاٖ سٛخٝ قٛز  

 ظٔبٖ سد٤ٛع زاضٚ ضا َٛض٢ ا٘شربة و٥ٙس وٝ حش٣ إِمسٚض ثب ذٛاة ث٥ٕبض سساذُ ٘ساقشٝ ثبقس ٤ب ٔب٘غ ذٛاة ث٥ٕبض  

 (ثٝ َٛض ٔثبَ ز٤ٛضس٥ه ٞب  ). ٘كٛز 

سد٤ٛع زاضٚ ، ضاؼ ظٔبٖ ٔمطض ، ثٝ ٤ٚػٜ زض ٔٛضز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب حبئع ا٥ٕٞز اؾز ، سب ؾُح زضٔب٣٘ زاضٚ زض ذٖٛ  

 .ثبثز ٍٟ٘ساقشٝ قٛز

ثٝ ٤ٚػٜ زض ٔٛضز ث٥ٕبضاٖ ضٚا٣٘ ،  )زاضٚٞب ضا ثٝ زؾز ث٥ٕبض زازٜ ٚ سب ظٔبٖ ٔهطف وبُٔ زاضٚ ث٥ٕبض ضا سطن ٘ى٥ٙس  

 زل٥مٝ دؽ 10- 15ٚ زض ٔٛاضز ٔكىٛن  (وٓ ث٥ٙب ٚ ٘بث٥ٙب ، افطاز د٥ط ٚ ؾبِرٛضزٜ ٚ ث٥ٕبضا٣٘ وٝ سؼسز زاض٣٤ٚ زاض٘س

 . اظ ٔهطف زاضٚ ث٥ٕبض ضا سحز ٘ظبضر زل٥ك لطاض ز٥ٞس 

چٙب٘چٝ ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب٢ . ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب٢ ػٛاضو زاض٣٤ٚ ضا ثٝ ث٥ٕبض آٔٛظـ زازٜ ٚ وٙشطَ ٕ٘ب٥٤س  

 .ٔؿ٥ٕٔٛز زاض٣٤ٚ ثطٚظ ٕ٘ب٤س اظ ازأٝ ٔهطف زاضٚ اخشٙبة و٥ٙس ٚ ثٝ دعقه اَالع ز٥ٞس 

 .   ٔساذالر دطؾشبض٢ ٚ ٔٛاضز ذبل اظ لج٥ُ أشٙبع ث٥ٕبض اظ ذٛضزٖ زاضٚ ثٝ ٞط ز٣ّ٥ِ ٤ب قىب٤ز ٢ٚ ضا ثجز ٕ٘ب٥٤س  

 .زض نٛضس٣ وٝ چٙس زاضٚ ثطا٢ ث٥ٕبض سد٤ٛع قسٜ اؾز ، ٞط وساْ ضا ثٝ َٛض خساٌب٘ٝ ثٝ ٢ٚ ز٥ٞس  

 .ثٝ ٞكساض ث٥ٕبض زض ٔٛضز سفبٚر زاض٢ٚ ٢ٚ سٛخٝ و٥ٙس  

زض نٛضس٣ وٝ اظ زاض٢ٚ ٔرسض اؾشفبزٜ ٣ٔ قٛز ، ثالفبنّٝ دؽ اظ ثطزاقشٗ زاضٚ اظ لفؿٝ ، ٔكرهبر الظْ ضا زض  

 .ثط١ٌ ٔرهٛل زاضٚٞب٢ ٔرسض اظ ٘ظط ٘ٛع ٚ ٔمساض زاضٚ ، ٘بْ ث٥ٕبض ، سكر٥م ث٥ٕبض ٚ ٘بْ دطؾشبض ٤بززاقز و٥ٙس 

اظ ث٥ٕبض ثرٛا٥ٞس د٥ف اظ ذٛضزٖ زاضٚ ، ٔمساض٢  (زاضٚٞب٢ ق٣ٕ٥ زضٔب٣٘  )چٙب٘چٝ زاضٚ زاضا٢ َؼٓ ٘بُٔجٛػ٣ اؾز  

 .ذطزٜ ٤د ضا زض زٞبٖ ٍٟ٘ساضز ٤ب ٔمساض٢ اظ ٘ٛق٥س٣٘ ٔٛضز ػاللٝ ذٛز ضا ٥ُٔ وٙس 

:  سيش َاي مختلف تجًيض داسي 

A .  داسيَاي خًساكي  :

غبِجبً زاضٚٞب٢ ذٛضاو٣ ثب ٤ه ٥ِٛاٖ آة ٔهطف ٣ٔ قٛز ٣ِٚ ثطذ٣ اظ زاضٚٞب ثب٤س ٕٞطاٜ ثب غصا ٤ب ق٥ط ٔهطف قٛ٘س  .1

 .ٔب٘ٙس آؾذط٤ٗ 
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٣ِٚ اٌط ث٥ٕبض لبزض ثٝ زض٤بفز زاضٚ . ثٟشط اؾز ث٥ٕبض زض ٚيؼ٥ز ٘كؿشٝ ٤ب ذٛاث٥سٜ ثٝ دّٟٛ زاضٚ ضا ٥ُٔ ٕ٘ب٤س  .2

. ٘جبقس ٣ٔ سٛاٖ زاضٚ ضا ثٝ آضا٣ٔ زض زٞبٖ اٚ ض٤رز 

سٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س اٌط ث٥ٕبض لبزض ثٝ ثّغ زاضٚ ٘جبقس ، دؽ اظ ٔكٛضر ثب دعقه ٔؼبِح ٣ٔ سٛاٖ لطل ٞب ضا ذطز ٤ب  .3

 سد٤ٛع ٕ٘ٛز ٣ِٚ سبو٥س ٣ٔ NGTوذؿَٛ ٞب ضا ثبظ ٚ آٖ ٞب ضا ثب ٔب٤غ ٔٙبؾت حُ وطز ٚ ثالفبنّٝ اظ َط٤ك زٞبٖ ٤ب 

 . و٥ٙٓ وٝ ٞطٌع فطآٚضزٜ ٞب٢ ضٚوف زاض  ضا ٘كى٥ٙس ، ذطز ٘ى٥ٙس ٚ ثطا٢ خ٤ٛسٖ زض اذش٥بض ث٥ٕبض لطاض ٘س٥ٞس 

.  ، اثشسا اظ ٔحُ نح٥ح لطاض ٥ٌط٢ ِِٛٝ زض ٔؼسٜ ُٕٔئٗ ق٤ٛس NGTسٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س ثطا٢ ٌبٚاغ زاضٚ اظ َط٤ك  .4

 ٣ّ٥ٔ ٥ِشط ٞٛا ثٝ زاذُ ٔؼسٜ دٛـ ٕ٘ب٥٤س ٚ 10 – 20ثطا٢ ا٤ٗ وبض ٣ٔ سٛا٥٘س ٔحش٤ٛبر ٔؼسٜ ضا آؾذ٥طٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٤ب 

زض نٛضر أىبٖ زاضٚ ضا ٔرٌّٛ ٤ب حُ و٥ٙس ٚ ثب ؾطً٘ ٌبٚاغ . ثب ٌٛق٣ نسا٢ ٚضٚز ٞٛا ثٝ زاذُ ٔؼسٜ ضا ثك٤ٛٙس 

والٔخ وطزٖ ِِٛٝ ، ث٥ٗ ٞط زٚ ٘ٛثز ٌبٚاغ . آة قؿشكٛ ز٥ٞس cc 30  ضا ثب NGTٚاضز ِِٛٝ ٕ٘ب٥٤س ٚ ؾذؽ ٔؿ٥ط  

 . الظْ اؾز 

ث٥ٕبض ثب٤س سب دب٤بٖ حُ قسٖ زاضٚ ، آٖ ضا  ظ٤ط ظثبٖ ذٛز  (SL )سٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س زض ٔٛضز زاضٚٞب٢ ظ٤ط ظثب٣٘  .5

 .ثٟشط اؾز ث٥ٕبض زض سرز ثٕب٘س . ٍٟ٘ساضز 

:   تشاي دادن داسيَاي مايع ي پًدسي تايستي وکات ريل سا مذ وظش داشت 

A1  -  داسيَاي مايع :

  زاضٚ ثٝ زضؾش٣ سىبٖ زازٜ قٛز. 

  ق٥كٝ زاضٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ زض زؾز ٍٟ٘ساقشٝ قٛز وٝ ثطچؿت آٖ ثٝ َٛض وبُٔ لبثُ ذٛا٘سٖ ثبقس. 

  ٓخٟز زازٖ زاضٚ اظ وبح ٞب٢ ٔسضج اؾشفبزٜ قٛز ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ وٝ ؾُح زاض٣٤ٚ زض وبح ٞٓ ؾُح ثب چك

 .ثبقس 

 ٣ّ٥ٔ ٥ِشط ضا ثب ؾطً٘ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٕ٘ب٥٤س 10 حدٓ ٞب٢ وٕشط اظ . 

  ثٝ خع سطو٥جبر آ٘ش٣ اؾ٥س ٚ قطثز ٞب٢ ؾ٥ٙٝ ، ثطا٢ خصة ثٟشط ، زاضٚ ضا ثبcc 10 ٔحَّٛ ٔٙبؾت ضل٥ك 

 .و٥ٙس 

  ؾطق٥كٝ ضا ثب ٤ه ٌبظ ٔطَٛة دبن وطزٜ ٚ زضة آٖ ضا ثجٙس٤س. 

 

A2 -  داسيَاي پًدسي  :

  ٝو٥ٙس نبف ظثبٖ چٛة ثب ضا آٖ ؾُح ٚ ض٤رشٝ آٖ ٌٙدب٤ف ث٥كشطاظ لبقك ٚؾ٥ّٝ ث. 

 ضا ثجٙس٤س زاض٢ٚ دٛزض٢ ٔحش٢ٛ ظطف زضة . 
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B .  داسيَاي تضسيقي  :

B1 – تضسيقات صيش جلذي ي عضالوي 

اظ ؾطً٘ ٤ه ٣ّ٥ٔ ٥ِشط٢ ٚ ؾطؾٛظٖ وٛسبٜ           ( SC )سٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س ثطا٢ سعض٤ك ظ٤ط خّس٢  .1

 ٣ّ٥ٔ ٥ِشط٢ ٚ ؾطؾٛظٖ ثّٙسسط             3- 5اظ ؾطً٘  ( IM ) ، ثطا٢ سعض٤ك ػًال٣٘ 25- 27 قٕبضٜ    

 . اؾشفبزٜ ٣ٔ ٌطزز  (وٛزوبٖ  ) 25- 27ٚ  (ثبِغ٥ٗ  )  19 – 23قٕبضٜ 

سبض٤د ، ؾبػز ، . چٙب٘چٝ الظْ اؾز ٔحَّٛ آٔبزٜ زاذُ ٤ٚبَ ثطا٢ سعض٤مبر ثؼس٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٥ٌطز  .2

 .ٔمساض زاضٚ زض ٞط ٣ّ٥ٔ ٥ِشط ٚ ٘بْ ذٛز ضا ثٝ نٛضر ثطچؿت ض٢ٚ آٖ ث٤ٛٙؿ٥س 

ٕٞد٥ٙٗ ٘جب٤ؿش٣ آؾذ٥طاؾ٥ٖٛ . سٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س زض سعض٤ك ٞذبض٤ٗ ، ؾطؾٛظٖ لجُ اظ سعض٤ك ػٛو قٛز  .3

ا٘دبْ قٛز ٚ ؾطؾٛظٖ ضا زض حب٣ِ وٝ دٙجٝ اِىُ ض٢ٚ ٘بح٥ٝ لطاض زاضز ، ذبضج ٚ ثطا٢ چٙس ثب٥٘ٝ ض٢ٚ ٘بح٥ٝ 

 . فكبض ٔال٣ٕ٤ اػٕبَ ٕ٘ب٥٤س 

 0.2زض سعض٤ك ٞب٢ ػًال٣٘ دؽ اظ وك٥سٖ زاضٚ ثٝ زاذُ ؾطً٘ ، ؾطؾٛظٖ ضا سؼ٤ٛى ٚ ؾذؽ ثٝ ٔمساض       .4

ml ثٝ ا٤ٗ سطس٥ت ٞٛا ٔب٘غ ذطٚج . دؽ اظ سعض٤ك زاضٚ ٞٛا ضا ٞٓ سعض٤ك ٕ٘ب٥٤س .  ٞٛا ثٝ زاذُ ؾطً٘ ثىك٥س

 .زاضٚ ثٝ ظ٤ط خّس ٣ٔ ٌطزز 

B2  -  تضسيقات يسيذي

. لجُ اظ ٞط سعض٤ك ثب٤س اظ ٔحُ نح٥ح لطاض٥ٌط٢ آ٘ ػ٤ٛوز زض ضي ث٥ٕبض ا٥َٕٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز 

 . ٚ ضل٥ك وطزٖ ا٥ِٚٝ آٟ٘ب ثٝ وبض ٣ٔ ضٚ٘س IVؾطً٘ ٞب٢ ثب حدٓ ث٥كشط خٟز آٔبزٜ ؾبظ٢ زاضٚٞب٢  .1

ظ٤طا زاضٚ ثب سعض٤ك . ثب٤س وٙشطَ زل٥م٣  لجُ اظ سد٤ٛع زاضٚ ثٝ ػُٕ آ٤س  (ثِٛٛؼ  )زض سعض٤ك ٚض٤س٢ ٔؿشم٥ٓ  .2

 ( زل٥مٝ 3-5ٔسر ثِٛٛؼ  ). ٚاضز ٌطزـ ذٖٛ ث٥ٕبض  قسٜ ٚ ٞطٌٛ٘ٝ ذُب٢ ضخ زازٜ لبثُ سهح٥ح ٣ٕ٘ ثبقس 

 .غّظز ٚ ؾطػز سعض٤ك زاضٚ ٚ ٘بح٥ٝ سعض٤ك اظ ٘ظط نحز ٚ ػالئٓ ٘كز زاضٚ ثب٤ؿش٣ حشٕبً وٙشطَ قٛز  .3

 .زض ا٘فٛظ٤ٖٛ ٚض٤س٢ ثطا٢ سعض٤ك ٔحَّٛ ٞب٢ ٞب٤ذطس٥٘ٛه اظ ٚض٤سٞب٢ وٛچه ؾُح٣ اؾشفبزٜ ٘كٛز  .4

زض ٍٞٙبْ ٚلفٝ زض خط٤بٖ ٔب٤غ ، ثبفز اَطاف آ٘ ػ٤ٛوز ضا اظ ٘ظط سٛضْ ، آؾ٥ت ز٤س٣ٌ ٚ ػالئٓ ٘كز زاضٚ  .5

 . ثطضؾ٣ و٥ٙس 

 سرز، سؼساز ٚ اسبق قٕبضٜ ث٥ٕبض، ض٢ٚ ظطف ٔحش٢ٛ ٔحَّٛ ، ثط١ٌ ٔكرهبر وٝ قبُٔ ٘ٛع ٚ حدٓ ؾطْ ،  ٘بْ .6

 .دطؾشبض  ٣ٔ ثبقس ، چؿجب٥٘سٜ قٛز   ٘بْ لُغ ٚ ٚظٔبٖ سبض٤د قطٚع، ٚ ظٔبٖ سبض٤د لُطار،

ثٝ ثطچؿت ايبفٝ  (٘بْ ٚ ٔمساض زاضٚ  )ٔحَّٛ ، ٔكرهبر زاضٚ  حب٢ٚ ظطف ثٝ زاضٚ وطزٖ ايبفٝ نٛضر زض .7

 . ثطچؿت سغ٥٥ط زازٜ قٛز  قسٜ ٚ ٤ب 

 ٚ ظٔبٖ  سبض٤د سرز،  ٚ اسبق قٕبضٜ ث٥ٕبض، ٘بْ: قبُٔ  زض ٔٛضز ا٘فٛظ٤ٖٛ ثب ٥ٔىطٚؾز ثطٌٝ ٔكرهبر وبُٔ  .8

 .دطؾشبض ض٢ٚ ٥ٔىطٚؾز ٘هت قٛز  ٘بْ ٔمساض زاضٚ ٚ زاضٚ، ٘بْ لُغ، ٚ ظٔبٖ سبض٤د قطٚع ،
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 ، ٘ٛع ٚ ا٘ساظٜ وبسشط زض ٌعاض ـ دطؾشبض٢ ق٥فز ٔطثَٛٝ ثجز قٛز  ٚ زض IVسبض٤د ٚ ظٔبٖ ا٘فٛظ٤ٖٛ ، ٔحُ  .9

 .زض ٌعاضـ دطؾشبض٢ ثجز قٛز  (... اػٓ اظ فّج٥ز ٚ  )نٛضر ضذساز ٞطٌٛ٘ٝ ػبضيٝ سعض٤ك ٚض٤س٢ 

ث٥ٕبض ضا اظ  ).لجُ اظ ضي ٥ٌط٢ زض نٛضر ِعْٚ ٔٛٞب٢ ٘بح٥ٝ ا٢ وٝ چؿت ض٢ٚ آٖ لطاض زاضز ضا ثشطاق٥س  .10

 (. ا٥ٕٞز وبض آٌبٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ الساْ ثٝ ق٥ٛ ٘بح٥ٝ ٣ٔ ٕ٘ب٥٤ٓ 

زض نٛضس٣ وٝ چؿت آ٘ػ٤ٛوز ذ٥ؽ ٤ب ذ٣٘ٛ قسٜ .  ؾبػز سؼ٤ٛى ٕ٘ب٥٤س 24دب٘ؿٕبٖ ٔحُ وز زاٖ ضا ٞط  .11

 . ؾبػز سغ٥٥ط ٤بثس 48- 72ٔحُ وبسشط ٞط . ثبقس ، ثب٤ؿش٣ سؼ٤ٛى قٛز 

٣ِٚ زض نٛضر ٞطٌٛ٘ٝ آؾ٥ت . زض نٛضس٣ وٝ  ظطف ٔحش٢ٛ ٔحَّٛ ؾبِٓ ثبقس ٥٘بظ ثٝ سؼ٤ٛى آٖ ٣ٕ٘ ثبقس  .12

 .ثالفبنّٝ سؼ٤ٛى قٛز  (اػٓ اظ ؾٛضاخ قسٖ ، دبض٣ٌ  )ز٤س٣ٌ 

 ؾبػز ٥ٔ72ىطٚؾز ثٝ قطٌ ػسْ ٚخٛز ضؾٛة ٞط .  ؾبػز ثب٤س سؼ٤ٛى ٌطزز 48- 72ٞذبض٤ٗ الن ٞط  .13

 .سؼ٤ٛى ٌطزز 

 .     ؾ٣ ؾ٣ ٘طٔبَ ؾب٥ِٗ قؿشكٛ ز٥ٞس 5/1 ؾبػز ٤ىجبض ، وبسشط ضا ثب 8ثطا٢ ثبظ ٍٟ٘ساقشٗ ٔؿ٥ط آ٘ػ٤ٛوز ٞط  .14

 

C . داسيَاي مًضعي  :

C1 .  داسيَاي پًستي :

  ثٟشط اؾز اؾشؼٕبَ وطْ ، دٕبز ٤ب ِٛؾ٥ٖٛ دٛؾش٣ زض ٔح٥ٍ ذهٛن٣ نٛضر ٥ٌطز . 

  ثؼ٣ً اظ دٕبزٞب٢ ٔٛيؼ٣ ثٝ ػّز ا٤دبز اؾذبؾٓ زض ٔٛيغ ثٝ ٌطْ قسٖ ٥٘بظ زاض٘س. 

  دٛؾز ٘بح٥ٝ ضا ثٝ ذٛث٣ س٥ٕع ٚ اظ زاضٚٞب٢ ٔٛيؼ٣ لج٣ّ دبن ٕ٘ب٥٤س. 

  اٌط آؾ٥ت دٛؾش٣ ٤ب ظذٓ ثبظ ٚخٛز زاقشٝ ثبقس ، اؾشط٥ّ٤ش٣ ضا ضػب٤ز ٚ اظ زؾشىف ٚ آثؿالً٘ اؾشفبزٜ ٕ٘ب٥٤س

. 

C2 - داسيَاي تيىي :

  زض ا٤ٗ ضٚـ ثب٤ؿش٣ ث٥ٕبض ثٝ دكز ذٛاثب٘سٜ قٛز ٚ ثطا٢ ضؾ٥سٖ زاضٚ ثٝ دكز حّك ثب٤س ؾط ث٥ٕبض ضا ثٝ ػمت

 .ذٓ و٥ٙٓ 

  ثٝ خع زض ٔٛاضز افعا٤ف  ). لجُ اظ اؾشؼٕبَ زاضٚ اظ ث٥ٕبض ثرٛا٥ٞس ث٣ٙ٥ ذٛز ضا سر٥ّٝ وٙسICP ذٛ٘ط٤ع٢ ٚ 

   (...ث٣ٙ٥  ٚ 

  1لُطٜ چىبٖ ضا حسٚزcm ثبالسط اظ ؾٛضاخ ث٣ٙ٥ ث٥ٍط٤س ٚ لُطٜ ٞب ضا ثٝ لؿٕز ٥ٔب٣٘ اؾشرٛاٖ اسٕٛئ٥س 

 .  زل٥مٝ زض ٚيؼ٥ز ذٛاث٥سٜ ثبل٣ ثٕب٘س 5ث٥ٕبض ثب٤س . ثط٤ع٤س 

  ٘ٛن اؾذط٢ زض زاذُ ث٣ٙ٥ . ثطا٢ سد٤ٛع اؾذط٢ ث٣ٙ٥ ثب٤س ث٥ٕبض ثٝ دكز ذٛاث٥سٜ ٚ ؾط ضا ثٝ ػمت ذٓ وٙس

 .لطاض ٥ٌطز ٚ ح٥ٗ اؾذط٢ وطزٖ اظ ث٥ٕبض ثرٛا٥ٞس ٘فؽ ضا ثٝ زاذُ ثىكس 

 

C3 .  داسيَاي چشمي :

  زض ا٤ٗ ضٚـ ث٥ٕبض ضا ثٝ دكز ذٛاثب٘سٜ ٤ب ثٙكب٥٘س ٚ ؾط ضا ثٝ ػمت ذٓ و٥ٙس. 

  سطقحبر چطو٣ چكٓ ٞب ضا ثب دٙجٝ ٚ آثٍطْ اظ زاذُ ثٝ ذبضج چكٓ ثك٥٤ٛس . 
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  2-1لُطٜ چىبٖ ضا حسٚز cm دؽ اظ ض٤رشٗ زاضٚ ثب اٍ٘كز ، فكبض .  ثبالسط اظ ٌٛقٝ زاذ٣ّ خكٓ ث٥ٍط٤س

ٔال٣ٕ٤ ثٝ ٔسر ٤ه زل٥مٝ ض٢ٚ ٌٛقٝ زاذ٣ّ چكٓ ٚاضز آٚض٤س سب اظ ٚضٚز زاضٚ ثٝ ث٣ٙ٥ ٤ب حّك ٚ خصة 

 .ؾ٥ؿش٥ٕه آٖ خ٥ٌّٛط٢ قٛز 

 

C4 .  داسيَاي گًشي  :

  زض ثبِغ٥ٗ الِٝ ٌٛـ ضا ثٝ َطف ثبال ٚ ػمت ٚ . زض ا٤ٗ ضٚـ ث٥ٕبض ثب٤س ثٝ َطف ٌٛـ ؾبِٓ ثٝ دّٟٛ ثرٛاثس

 .زض وٛزوبٖ ثٝ دب٥٤ٗ ٚ ػمت ثىك٥س 

  اٌط ٔدطا٢ ٌٛـ ثب ؾطٚٔٗ ٤ب زض٘بغ چطو٣ ثؿشٝ قسٜ اؾز ثٝ آضا٣ٔ ثب دٙجٝ اد٥ّىبسٛض آٖ ضا ثٝ ث٥طٖٚ آٚض٤س

 .٣ِٚ ٔطالت ثبق٥س وٝ ثٝ زاذُ وب٘بَ ٌٛـ فطٚ ٘طٚز ٚ ٔدطا ضا ثٝ َٛض وبُٔ ٔؿسٚز ٘ىٙس . 

  1لُطٜ چىبٖ ضا cm زل٥مٝ زض ٕٞبٖ ٚيؼ٥ز ثٕب٘س 2-3 ثبالسط اظ وب٘بَ ٌٛـ ث٥ٍط٤س ٚ ث٥ٕبض . 

 

C5 .  داسيَاي مقعذي  :

ق٥بف ضا اظ ضٚوف خسا وطزٜ ٚ ؾط آٖ ضا ِٛثط٤ىب٘ز و٥ٙس ، ثب ٘فؽ . زض ا٤ٗ ضٚـ ث٥ٕبض ثب٤س ثٝ ٤ه دّٟٛ قٛز 

ثب زؾز آظاز زٚ َطف ثبؾٗ ضا ٌطفشٝ ٚ ق٥بف ضا سب ٤ه . ػ٥ٕك ث٥ٕبض ٣ٔ سٛا٘س اؾفٙىشط ٔمؼس ضا قُ ٕ٘ب٤س 

ث٥ٕبض دٙح زل٥مٝ ثٝ دكز . اٍ٘كز زض ثبِغ٥ٗ ٚ ٥٘ٓ اٍ٘كز زض وٛزوبٖ ثٝ آضا٣ٔ زض زاذُ ٔمؼس لطاض ز٥ٞس 

. ثرٛاثس 
 

C6 .  اسپشي دَاوي  :

  ؾذؽ ثب ٤ه زْ آٞؿشٝ شضار اؾذط٢ . لجُ اظ سد٤ٛع اؾذط٢ ، ث٥ٕبض ثب٤س ٤ه زْ ٚ ثبظزْ ػ٥ٕك ا٘دبْ زٞس

 . ثب٥٘ٝ ٘فؽ ذٛز ضا ٍٟ٘ساضز 10ؾذؽ ثٝ ٔسر . ضا ثٝ زاذُ ثىكس 

  ثبالذم زض  ). ثب٥٘ٝ ظٔبٖ ٚلفٝ ٚخٛز زاقشٝ ثبقس 30اٌط سىطاض زٚظ اؾذط٢ ٥٘بظ ثٛز ، ث٥ٗ زٚ زٚظ ثب٤ؿش٣

ا٤ٗ ظٔبٖ ٚلفٝ خٟز ضؾ٥سٖ زاضٚ ثٝ لؿٕز ٞب٢ سحشب٣٘ سط ثطٚ٘ف ٞب اِعا٣ٔ اؾز  (سد٤ٛع ثطٚ٘ىٛز٤السٛضٞب 

 . 

  زل٥مٝ فبنّٝ ظٔب٣٘ ٚحٛز زاقشٝ ثبقس 5-10اٌط اظ زٚ ٘ٛع آئطٚؾُ ٤ب ث٥كشط اؾشفبزٜ قٛز ثب٤ؿش٣ ث٥ٗ آٟ٘ب . 

  ثٝ ز٥ُِ خ٥ٌّٛط٢ اظ ػفٛ٘ز ٞب٢ زٞب٣٘ ثٝ ث٥ٕبض آٔٛظـ ٣ٔ ز٥ٞٓ ثؼس اظ اؾشفبزٜ اظ اؾذط٢ ٞب ، زٞبٖ ذٛز

. ضا ثك٤ٛس 

تشاوسفًصيًن خًن ي فشآيسدٌ َاي خًوي  
 

 و٥ٙس وٙشطَ زلز ثٝ ضا دعقه زؾشٛض. 

 ؾؤاَ و٥ٙس ث٥ٕبض اظ ضا ذٖٛ سعض٤ك ثٝ ٘ؿجز لج٣ّ ٞب٢ ٚاوٙف ٌٛ٘ٝ ٞط. 

 ْأًبء ثطؾب٥٘س  ثٝ ٢ٚ ٕٞطاٜ ٤ب ث٥ٕبض سٛؾٍ ضا ذٖٛ سعض٤ك ٘بٔٝ ضيب٤ز فط . 

 ٝ  . زٞس ٌعاضـ ضا َج٥ؼ٣ غ٥ط ػال٤ٓ ٞط ٌٛ٘ٝ ٤ب ضاـ ، ذبضـ ؾط٥ٌدٝ، ِطظ، وٝ و٥ٙس سٛن٥ٝ ث٥ٕبض ث

 ٌٝذ٣٘ٛ ٚ ٌطٜٚ ٘ٛع ٘ظط اظ ذٖٛ و٥ؿٝ چؿت ثط ثب ضا ذٖٛ زضذٛاؾز ثط  Rhو٥ؿٝ قٕبضٜ   ،ا٘مًبء  ، سبض٤د 

 .ث٥ٕبض وٙشطَ و٥ٙس ٚ ؾذؽ ثطچؿت ضا ض٢ٚ ثطٌٝ زضذٛاؾز ذٖٛ ثچؿجب٥٘س  ٘بْ ٚ
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  ٍزض ثرف ا٘دبْ قٛز دي پشستاسوٙشطَ ٔٛضز ثبال ثب٤ؿش٣ سٛؾ . 

 ٝثب٘ه ثٝ اقىبَ زضنٛضر ٚ ثطضؾ٣ غ٥طَج٥ؼ٣ ٔٛاضز ٌٛ٘ٝ ٞط ٤ب ، حجبة ِرشٝ ٚخٛز ٘ظط اظ ضا ذٖٛ و٥ؿ 

ضً٘ اضغٛا٣٘ زض دىؿُ ، نٛضس٣ زض دالؾٕب ٤ب دالوز ٚ ؾطْ ض٢ٚ دىؿُ ، اظ ػالئٓ غ٥ط  ). ذٖٛ ثطٌطزا٥٘س 

 (. َج٥ؼ٣ ٣ٔ ثبقس 

 وٛئُ ، دشٛ  فٗ چٖٛ قٟب٣٤ ضٚ اظ ٚ اؾشفبزٜ وطزٜ ٔرهٛل ٌطٔىٗ اظ ذٖٛ وطزٖ ٌطْ ثٝ ٥٘بظ نٛضر زض  ٚ

 (. زض ذٛ٘ط٤ع٤ٟب٢ ٔبؾ٥ٛ ثٝ ٌطْ وطزٖ ذٖٛ ٥٘بظ ٣ٔ ثبقس  ).٘ى٥ٙس ٔبوطٚفط اؾشفبزٜ

 زٔب٢) و٥ٙس  ٍٟ٘ساض٢ ٤رچبَ زاذُ و٥ؿٝ ٞب ضا ثم٥ٝ قسٜ، سد٤ٛع ث٥ٕبض ثطا٢ ذٖٛ ٚاحس چٙس وٝ نٛضس٣ زض 

 (ٌطاز  ؾب٘ش٣ زضخٝ 2 - 6

  ٖٛذٖٛ وبُٔ ، ٌّجِٟٛب٢ لطٔع ٚ دالؾٕب٢ سبظ٠ ٔٙدٕس٢ وٝ اظ ا٘دٕبز ذبضج قسٜ ثؼس اظ اضؾبَ اظ ثب٘ه ذ

 . زل٥مٝ سعض٤ك قٛ٘س 30ثب٤س ظطف ٔسر 

  ؾبػز ثب٤س ٔهطف قٛز 6وطا٤ٛدطؾ٥ذ٥شبر دؽ اظ آة قسٖ ، حساوثط سب  . 

 FFP زضخ١ 6 – 1زض نٛضر ٍٟ٘ساقشٗ زض زٔب٢ .  ثؼس اظ آة قسٖ ثب٤س ٞط چٝ ؾط٤غ سط ٔهطف قٛز 

 . ؾبػز دؽ اظ شٚة قسٖ لبثُ ٍٟ٘ساض٢ اؾز 24ؾب٘ش٣ ٌطاز ، حسالُ سب 

  وٙؿشب٘شطٜ دالوز ثب٤س زض ا٥ِٚٗ فطنز ٚ ٞط چٝ ظٚزسط سعض٤ك قسٜ ٚ ٞطٌع ٘جب٤س زض ٤رچبَ ٍٟ٘ساض٢ قٛز . 

  سٕبْ فطآٚضزٜ ٞب٢ ذ٣٘ٛ ثب٤س اظ َط٤ك ف٥ّشط اؾشب٘ساضز( 200 – 170 micrones )       سد٤ٛع قٛ٘س سب

 .ِرشٝ ٞب٢ ف٥جط٣ٙ٤ ثعضي اظ فطآٚضز٠ ذ٣٘ٛ خسا قٛ٘س 

  ٤ه ف٥ّشط اؾشب٘ساضز ذٖٛ ثب٤س حسالُ ٞط .  ٚاحس ذٖٛ اؾشفبزٜ قٛز 4ٞط ف٥ّشط اؾشب٘ساضز ذٖٛ ، حساوثط ثطا٢

 ؾبػز سؼ٤ٛى ٌطزز ؛ زض نٛضس٣ وٝ ٥ٔعاٖ خط٤بٖ ذٖٛ وٓ قسٜ اؾز ، الظْ اؾز ف٥ّشط ظٚزسط سؼ٤ٛى 12

 .زض ٔح٥ٍ ٞب٢ ذ٣ّ٥ ٌطْ ا٤ٗ ؾز ضا زض فٛانُ ظٔب٣٘ وٛسبٜ سط٢ ثب٤س سؼ٤ٛى ٕ٘ٛز . قٛز 

  ٖٛاظ ف٥ّشط٢ وٝ ثطا٢ سطا٘ؿفٛظ٤ٖٛ ٌّجَٛ لطٔع اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ثطا٢ ا٘فٛظ٤ٖٛ دالوز اؾشفبزٜ ٘كٛز چ

 .ؾِّٟٛب٢ ثٝ زاْ افشبزٜ ،  اخبظ٠ ػجٛض دالوز ٞب ضا اظ ٔٙبفص ف٥ّشط ٣ٕ٘ زٞٙس 

 ٞطٜ ثطز  ث٥ٕبض ثب٥ِٗ ثط ضا ٚؾب٤ُ الظْ و٥ّٝ ٚ ثذٛق٥س   قؿشٝ ٚ زؾشىف ضا ذٛز ٞب٢ زؾز ٌٝ٘ٛ          

 . ؾئٛاَ و٥ٙس  ث٥ٕبض اظ ضا ذٖٛ سعض٤ك ثٝ ٘ؿجز لج٣ّ ٞب٢ ٚاوٙف

 ث٥ٍط٤س  ث٥ٕبض اظ ٔٙبؾت ٚض٤س٢ ذٍ ٤ه . 

 ٤ه ٚض٤س اظ ضاثٍ  اظ ٕٞعٔبٖ َٛض ثٝ ذٖٛ ثب ٕٞطاٜ ؾب٥ِٗ ا٤عٚس٥٘ٛه سعض٤ك نٛضر زضY ُاؾشفبزٜ قى   

 . و٥ٙس 

 ٞٛا٥ٌط٢ و٥ٙس  ضا ذٖٛ ؾز ٚ آ٤ٚعاٖ و٥ٙس ؾطْ دب٤ٝ  و٥ٙس ، ثٝ ٚنُ ذٖٛ و٥ؿٝ ثٝ ضا ذٖٛ ؾز . 

 ُثجز و٥ٙس  ػال٤ٓ ح٥بس٣ فطْ زض ٚ وٙشطَ ضا ث٥ٕبض ح٥بس٣ ، ػال٤ٓ ذٖٛ سعض٤ك قطٚع اظ لج . 

 ٖ٤ؼ٣ٙ      ٘جبقس، ٥ِشط ٣ّ٥ٔ 50 سب 25 اظ اَٚ ث٥كشط زل٥مٝ 15 ثطا٢) و٥ٙس   قطٚع آضا٣ٔ ثٝ ضا ذٖٛ خط٤ب 

 (   زض زل٥مٝ لُطٜ 15 ا٣ِ 10

 ٝ  . و٥ٙس  وٙشطَ حؿبؾ٥ز ػال٤ٓ ٘ظط ضا اظ ٢ٚ زلز ثٝ ٚ ٔب٘سٜ ث٥ٕبض وٙبض سعض٤ك اَٚ زل٥مٝ 15 سب 5 ٔسر ث

 وطزٜ لُغ ؾط٤ؼبً ضا ذٖٛ خط٤بٖ ٤ب ضاـ ؾط٥ٌدٝ ذبضـ ، ٘فؽ ، س٣ٍٙ ثطافطٚذش٣ٍ، ثطٚظ نٛضر زض ٚ 

 . ز٥ٞس  لطاض خط٤بٖ زض ضا دعقه ا٤عٚس٥٘ٛه سعض٤ك وطزٜ ،  ؾب٥ِٗ
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  زل٥مٝ ٚ ثؼس اظ آٖ ٞط ٥٘ٓ ؾبػز سب ٤ه ؾبػز ٚ ؾذؽ ٞط ٤ه ؾبػز ، ػالئٓ 15ثطا٢ ٥٘ٓ ؾبػز اَٚ ٞط 

 . ح٥بس٣ ضا وٙشطَ ٚ ثجز و٥ٙس 

 ز٥ٞس  سسض٤ح افعا٤ف ثٝ ضا سعض٤ك ؾطػز ذٖٛ، ثٝ ٘ؿجز ٚاوٙف ػسْ نٛضر زض . 

 ثجز و٥ٙس  ٚ ٔدسزاً وٙشطَ ضا ح٥بس٣ ػال٤ٓ ٚ سعض٤ك ا٤عٚس٥٘ٛه ضا ؾب٥ِٗ ذٖٛ، سعض٤ك اسٕبْ اظ ثؼس . 

 ٜٛٞب٢ ٚاوٙف ذ٣٘ٛ ، فطآٚضزٜ ٚ ٘ٛع ٔمساض ٚاسٕبْ، قطٚع ظٔبٖ ذٖٛ، و٥ؿٝ قٕبضٜ ذٖٛ، سعض٤ك اخطا٢ ٘ح 

 ٌعاضـ زض زل٥ك نٛضر ثٝ ضا ذٖٛ سعض٤ك ح٥ٗ دطؾشبض٢ ٚ دعقى٣ ٔساذالر ٚ سعض٤م٣ ؾطْ ٥ٔعاٖ ث٥ٕبض،

 . و٥ٙس  ثجز دطٚ٘سٜ

  ٖٛزض نٛضر ظٔبٖ ث٥كشط ثٝ ز٥ُِ ٥ِع ٌّج٣ِٛ ، .  ؾبػز ٣ٔ ثبقس 4حساوثط ظٔبٖ ٔدبظ خٟز سعض٤ك ذ

 .ثبل٥ٕب٘سٜ و٥ؿٝ ٘جب٤ؿش٣ ثٝ ث٥ٕبض سعض٤ك قٛز 

  سٟٙب ٔحَّٛ لبثُ ا٘فٛظ٤ٖٛ ٕٞعٔبٖ ثب فطآٚضزٜ ٞب٢ ذ٣٘ٛ ، ؾب٥ِٗ ا٤عٚس٥٘ٛه ، آِج٥ٔٛٗ ٚ دالؾٕب ٣ٔ ثبقس . 

 

 

 ( TPN )تغزيٍ كامل يسيذي 

 ُ  .و٥ٙس وٙشطَ دعقه زؾشٛض ثب ضا ٔحَّٛ ٘ٛع وبض قطٚع اظ لج

 ٔٛاضز ا٘مًبء ، سبض٤د ٔحَّٛ، ٘ٛع ٘ظط اظ ٚ ذبضج وطزٜ  ٤رچبَ اظ اؾشفبزٜ اظ لجُ ؾبػز ٤ه ضا قسٜ سد٤ٛع ٔحَّٛ 

 لٟٜٛ ال٤ٝ ٚخٛز ٘ظط اظ ضا ٥ِذ٥س٢ ٔحَّٛ. ثطضؾ٣ و٥ٙس  ٔؼّك شضار ٚخٛز ٚ ثٛزٖ وسض ٘ظ٥ط زضٔحَّٛ َج٥ؼ٣ غ٥ط

 .ٌطزا٥٘س ثط زاضٚذب٘ٝ ثٝ ٔكبٞسٜ نٛضر ٚ زض ثطضؾ٣ ضً٘ ا٢

 .ز٥ٞس سٛي٥ح ث٥ٕبض ثطا٢ ٞٛق٥بض٢ نٛضر زض ضا وبض ا٘دبْ ٔطاحُ 

 .ث٥ٍط٤س ٔٙبؾت ذٍ ٚض٤س٢ ٤ه ثبقس، ٘ساقشٝ ٔٙبؾت ٚض٤س٢ ذٍ ث٥ٕبض وٝ نٛضس٣ زض 

لجُ اظ قطٚع ،   قٛز، ٣ٔ ا٘دبْ CVC ( central venous catheter ) َط٤ك  اظ ٚض٤س٢ سغص٤ٝ وٝ نٛضس٣ زض 

CVC و٥ٙس  وٙشطَ نح٥ح وبضوطز ٘ظط اظ ضا . 

 .و٥ٙس ضا ثطلطاض ٞب ِِٛٝ اسهبالر اؾشط٤ُ ضٚـ ثٝ ٚ دٛق٥سٜ اؾشط٤ُ زؾشىف 

 .و٥ٙس قطٚع ضا ٚ سعض٤ك سٙظ٥ٓ قسٜ زازٜ زؾشٛض ٥ٔعاٖ ثٝ سٛخٝ ثب ضا ا٘فٛظ٤ٖٛ ؾطػز 

 ز٥ٞس  ازأٝ ؾبػز زض ٥ِشط ٣ّ٥ٔ 50 سب 40 ثب ؾطػز ث٥ٕبض سحُٕ ثٝ سٛخٝ ثب ٚ وطزٜ قطٚع وٓ ؾطػز ثب ضا سعض٤ك 

 اظ خ٥ٌّٛط٢ ػّز ثٝ ضا ثبال زٚظ زوؿشطٚظ ثب ٞب٢ ٔحَّٛ  (اؾز اِعا٣ٔ ٔٛضز ا٤ٗ زض دعقه ثٝ زؾشٛض سٛخٝ )

 .ز٥ٞس ث٥ٕبض ثٝ ؾطػز ثبثز ثب ذٖٛ لٙس ٘ٛؾب٘بر

 .و٥ٙس ٚنُ ٚ آٔبزٜ آؾذش٥ه قطا٤ٍ حفظ ثب ضا خس٤س ٔحَّٛ 

 لج٣ّ ٔحَّٛ خب٢ ثٝ ضا خس٤س ٔحَّٛ ٚ ثجٙس٤س ضا ٚض٤س٢ وّٕخ ٚ وطزٜ س٥ٕع اِىُ دٙجٝ ثب ضا ٔحَّٛ ٔحفظٝ ؾط 

 .و٥ٙس آ٤ٚعاٖ

 ضا خس٤س ٔحَّٛ آؾذش٥ه قطا٤ٍ ضػب٤ز ثٝ سٛخٝ ثب ٚ ذبٔٛـ وطزٜ ضا دٕخ ، ا٘فٛظ٤ٖٛ دٕخ اظ اؾشفبزٜ نٛضر زض 

 .و٥ٙس  سٙظ٥ٓ ٚ ضٚقٗ ضا دٕخ ٚ ٔدسزاً ٚنُ

 )فّج٥ز ػال٤ٓ)زضز ٚ ٌط٣ٔ لطٔع٢ ، ٘ظط ٚخٛز اظ ضا سعض٤ك ٔحُ ثبال٢ دٛؾز ٚض٤س٢ ، سعض٤ك ا٘دبْ ظٔبٖ زض 

 .و٥ٙس  ثطضؾ٣

 .ث٥ٍط٤س  ث٥ٕبض ثطا٢ خس٤س٢ ٚض٤س٢ ذٍ فّج٥ز، ٚخٛز نٛضر زض 

 . ؾبػز وٙشطَ ٚ چبضر ٕ٘ب٥٤س 3-4ػالئٓ ح٥بس٣ ث٥ٕبض ضا ٞط  
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 . و٥ٙس  وٙشطَ ذٖٛ لٙس ٘ٛؾب٘بر ٘ظط اظ ضا ث٥ٕبض 

 .  ٚ زفغ و٥ٙس  خسا اظ ث٥ٕبض ٔٙبؾت َٛض ثٝ ضا ٞب ِِٛٝ ٚ ٚؾب٤ُ سعض٤م٣ ، ٔحَّٛ اسٕبْ اظ ثؼس 

 ٚ دعقى٣ ٔساذالر ٚ سعض٤ك ح٥ٗ زض ٞب٢ ث٥ٕبض ٚاوٙف سعض٤ك ، اسٕبْ ٚ قطٚع ؾبػز لج٥ُ اظ وبض ا٘دبْ ٔطاحُ 

 .  ٕ٘ب٥٤س  ثجز ٌعاضـ زض نٛضر زل٥ك ثٝ ضا دطؾشبض٢

 

  

 تضسيقات ايمه 

 

 دس تشوذٌ ي تيض يسايل ي سشسًصن  اص واشي صذمات ي جشاحات تشيص اص پيشگيشوذٌ اقذامات  :الف  ايمىي دستًسالعمل

دسماوي تُذاشتي كاسكىان

 ثٟساقش٣ وبضوٙبٖ آِٛز٣ٌ ٔٛاضز اظ ٟٕٔشط٤ٗ ثط٘سٜ ٚ س٥ع ٚؾب٤ُ ٚ ؾطؾٛظٖ فطٚضفشٗ اظ ٘بق٣ خطاحبر ا٤ٙىٝ ثٝ سٛخٝ ثب

اِعا٣ٔ  ٔعثٛض نسٔبر ٚ خطاحبر اظ د٥ك٥ٍط٢ ٔٙظٛض ثٝ ش٤ُ ٘ىبر ضػب٤ز قٛز، ٣ٔ  ٔحؿٛةHIV/HCV/HBVثب  زضٔب٣٘

 :اؾز

 ٥٘بظ نٛضر زض ٚ ثبقس ٘ساقشٝ اضٜ س٥غ ثٝ وٝ احش٥بج قٛز اؾشفبزٜ ا٘ٛاػ٣ اظ سطخ٥حبً زاض٣٤ٚ ٞب٢ ٤ٚبَ قىؿشٗ خٟز 

 . ٌطفشٝ قٛ٘س دس ٔثُ ٔحبفظ ٤ه زاذُ زض ا٣ٕٙ٤ انَٛ ضػب٤ز خٟز ٚ اؾشفبزٜ قسٜ اضٜ س٥غ اظ

 ذٖٛ ٕ٘ٛزٖ اذص خّٕٝ اظ ذبل قطا٤ٍ ٍٔط زض ٕ٘بئ٥س ذٛززاض٢ او٥ساً ؾطؾٛظٖ زضدٛـ ٌصاضزٖ اظ سعض٤ك ، اظ دؽ 

   (ذٖٛ حصف قٛز  وكز ٤ب ) ABG  خٟز

 .ٕ٘بئ٥س ذٛززاض٢ زفغ اظ لجُ ؾطؾٛظٖ وطزٖ ذٓ ٤ب ٚ قىؿشٗ اظ 

 اؾشفبزٜ دٛـ زض ٍٟ٘ساقشٗ ثبثز ٔىب٥٘ى٣ خٟز ٚؾ٥ّٝ اظ ؾطؾٛظٖ دٛـ زض خٟز ٌصاضزٖ يطٚض٢ ٔٛاضز زض 

 .و٥ٙس اؾشفبزٜ ؾطؾٛظٖ دٛـ زض خٟز ٌصاضزٖ زؾز ٤ه اظ ٤ب ٚ ٕ٘بئ٥س

 ٥٘ٛ٤فطْ خ٥ت ٤ب زؾز زض ٔعثٛض حُٕ ٚؾب٤ُ اظ ٚ ٕ٘بئ٥س اؾشفبزٜ ض٤ؿ٥ٛض اظ ثط٘سٜ ٚ س٥ع ٚؾب٤ُ حُٕ خٟز 

 .ٕ٘بئ٥س ذٛززاض٢

 .ٕ٘بئ٥س اخشٙبة ثط٘سٜ ٚ س٥ع ٚؾب٤ُ ٕ٘ٛزٖ زؾز ثٝ زؾز اظ 

 

 تٍ داسد يجًد تذن تششحات سايش ي خًن تا آلًدگي احتمال كٍ دسماوي اقذام َشگًوٍ اوجام حيه دس عمًمي احتياطات

:تاشذ مي ريل ششح

 دب٘ؿٕبٖ ثب ٔٛيغ ٚ قٛز اؾشفبزٜ اظ زؾشىف اؾز اِعا٣ٔ زاضز ، ٚخٛز زؾشٟب زض ظذ٣ٕ ٤ب ٚ ثط٤س٣ٌ وٝ نٛضس٣ زض 

 .قٛز دٛقب٘سٜ يسآة

 ٔهطف ٤ه ثبض دالؾش٥ى٣ ثٙس اظ د٥ف اؾشفبزٜ ثسٖ ، سطقحبر ٤ب ٚ ذٖٛ ثب آِٛز٣ٌ لجبَ زض ثسٖ حفبظز خٟز  

 .اؾز يطٚض٢

 زاضز، ٚخٛز ٔرب٣َ غكبء ٚ چكٓ ثٝ ٔب٤ؼبر آِٛزٜ ٤ب ٚ ٘ؿٛج اظ لُؼبس٣ ٤ب ٚ ذٖٛ سطقح احشٕبَ وٝ نٛضس٣ زض  

 .اؾز يطٚض٢ ػ٥ٙه ٔحبفظ ٚ ٔبؾه اظ اؾشفبزٜ

 .اؾز يسآة يطٚض٢ ٌبٖ اظ اؾشفبزٜ اؾز، ٚؾ٥غ ذٛ٘ط٤ع٢ زچبض ث٥ٕبض وٝ نٛضس٣ زض  

 ثرف زض فؼب٥ِز قطٚع ٔدٛظ خٟز ٔؼب١ٙ٤ دعقه ثبقٙس، ٣ٔ ثبظ ظذٕٟب٢ ٤ب ٚ اٌعٔب زچبض وبضوٙبٖ وٝ نٛضس٣ زض  

 .اؾز يطٚض٢



12 

 

 

 تُذاشتي دسماوي كاسكىان دس تماس اص پس فًسي ايليٍ َاي كمک :ايمىي دستًسالعمل

 ا٥ِٚٝ ٞب٢ وٕه ش٤ُ ا٤دبز ٣ٔ قٛ٘س ، ٞب٢ زضٔب٣٘ ضٚـ ٚ السأبر ا٘دبْ ح٥ٗ زض ػٕسٜ اسفبلبر ٚ خطاحبر ا٤ٙىٝ ثٝ سٛخٝ ثب

 :قٛز ٣ٔ اػالْ ثطزاض٢ ، خٟز ثٟطٜ زؾشٛضاِؼُٕ ثب ُٔبثك فٛض٢

 ٗزضٔب٣٘ ثٟساقش٣ وبضوٙبٖ ثسؾز ؾطؾٛظٖ فطٚضفش 

 ٜثٝ ث٥ٕبض ثسٖ آِٛزٜ سطقحبر ؾب٤ط ٤ب ٚ ذٖٛ قسٖ دبق٥س : 

i. ثبظ ثط٤س٥ٌٟب٢ 

i i.  ٕٝ(چكٓ ٞب  )ّٔشح 

i i i.  ( زٞبٖ زاذُ ٔثبَ ثطا٢ )غكبء ٔرب٣َ 

 قٛز اد٥سضْ دبض٣ٌ ثٝ ٔٙدط وٝ ٌطفش٣ٍ ٌبظ. 

 

 فًسي ايليٍ َاي كمک

 :الف

 ِٚطْ آة ٚ نبثٖٛ ثب ظذٓ قؿشك٢ٛ 

  (سٕبؼ  ٔٛيغ )ظذٓ  ا٥ِٚٝ ٔحُ اظ ذٛ٘ط٢ٚ ثٝ وٕه 

 چكٓ ٔٛيؼ٣ ٔبِف اظ ذٛززاض٢ 

 آِٛز٣ٌ  نٛضر زض آة ظ٤بز ٔمبز٤ط ثب ٔرب٣َ غكبء ٚ ٞب چكٓ قؿشك٢ٛ 

 .ثب٣ٙ٥ِ ؾٛدطٚا٤عض وٙشطَ ػفٛ٘ز ٚ زض نٛضر ػسْ حًٛض ٢ٚ ثٝثٝ دطؾشبض  ؾب٘حٝ فٛض٢ ٌعاضـ :ب 

 ثٝ ٚ اَالع وبضوٙبٖ ثٟساقش٣ دطٚ٘س٠ ٚ سكى٥ُ ؾٛدطٚا٤عض سٛؾٍ وبض ح٥ٗ ٌعاضقبر زض قسٜ ٌعاضـ ٔٛضز ضؾ٣ٕ ثجز : ج

 ٔطثَٛٝ ٔطاخغ َط٤ك اظ ٥ٌط٢ د٣ ٚ ث٥ٕبضؾشب٣٘ ػفٛ٘ز وٙشطَ زض و٥ٕشٝ َطح ٚ و٥ٕشٝ وٙشطَ ػفٛ٘ز ٔطوع ٔؿئَٛ ٚ ٔس٤ط

 ٔٛضز  ٥ٌط٢ د٣ ٚ دطٚ٘سٜ سكى٥ُ : د

 ثب ( ٔسزخٛ -ث٥ٕبض )سٕبؼ  ٔٙجغ وٝ آِٛز٣ٌ نٛضس٣ زض : وبضوٙبٖ زض سٕبؼ اظ ٘بق٣ ث٥ٕبض٢ ظا٣٤ ذُط ٥ٔعاٖ  ثطضؾ٣ :ٌ 

 دعقه ٘ظط ثب اَٚ ؾبػز ػطو زض سطخ٥حبً ٕٔىٗ،  ظٔبٖ حسالُ زض سٕبؼ ٔٛضز فطز اؾز اِعا٣ٔ قٛز ،  ٔحطظHIVػفٛ٘ز 

٥ٌطز  لطاض زضٔب٣٘ ٞب٢ ، سحز ٔطالجز ػف٣٘ٛ ٔشرهم

 ٌطفشٝ سٕبؼ ٔٛضز فطز اظ ذٖٛ ٥ِشط ٣ّ٥ٔ 10-5ثبقس ،    HBV/HIV٣ٔقسٜ  قٙبذشٝ ٔٛضز ،  آِٛزٜ ٔٙجغ وٝ نٛضس٣ زض :ي 

 .قٛز شذ٥طٜ ٣ٔ آس٣ ٥ٌط٢ د٣ ٔٙظٛض ثٝ ٚ

 ، B ٚ  C ٚ HIV ٞذبس٥ز ثطضؾ٣ خٟز سٕبؼ ٔٙجغ اظ ذٖٛ ٥ِشط ٣ّ٥ٔ 5 – 10 ، ٔٙجغ ػفٛ٘ز سؼ٥٥ٗ ، خٟز سٕبؼ اظ دؽ: ص

  ٥ٌطز ٣ٔ لطاض آظٔب٤ف ٔٛضز ٚ اذص


