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 ولیِ ٍ هجبری ادراریثیوبری فَق تخقـ     افزاعیبةعلی اوجزدوتز  آلبی-1     

 

 هتخقـ داخلی                                عجذالَّبة رحوبًیبىآلبی دوتز  _2
               

 هتخقـ داخلی                                   آٍیٌب وؾَردٍعتخبًن دوتز   _3

 

 هتخقـ داخلی           آلبی دوتز ؽبوزی                                        -4

 

 هتخقـ داخلی               آلبی دوتز طزیمت-5

ٍضعیت  ٍآهبر 

ًیزٍی  اعتخذاهی

 :اًغبًی ثخؼ

                          ووه پزعتبر ًفز1 -ًفز هٌؾی 1 -ًفز پزعٌل پزعتبری 10

خذهبت  تعذاد پزعٌل

 ثخؼ:

 ًفز پزعٌل خذهبتی 2

 تجْیشات ثخؼ:

 

 :  دعتگبُ ّوَدیبلیش وٌٌذُ ؽبهل  28

 . Bوالط دعتگبُ فزسًیَط 5 

 Sفزسًیَط والطدعتگبُ  16 

 B-Brounدعتگبُ  7

 دعتگبُ دی عی ؽَن . 

 دعتگبُ ثجت ًَار للت . 

 اوغیضى هزوشی.  

 عذد وپغَل اوغیضى پزتبثل .  1

 عذد عبوؾي .  1

 عذد دعتگبُ اعتبثالیشر .چْبر 

 دعتگبُ تلَیشیَى   10 

 عیغتن عزهبیؼ اعپیلت . 

 عیغتن گزهبیؼ رادیبتَر ٍ پىیج هزوشی . 

   دعتگبُ تخت هخقَؿ ّوَدیبلیش .    ؽبًشدُ 

 تخت فعبل  23     تعذاد تخت فعبل:   ّتلیٌگ ثخؼ:

 %90یىغبل گذؽتِ:ضزیت اؽغبل تخت در    

 عقز 3-5 عبعت هاللبت:   

 آهَسػ فزدی ٍ گزٍّی-ٍ آهَسػ تقَیزی اس طزیك ثَرد ّبآهَسػ ثقَرت پوفلت  آهَسػ ّبی ثخؼ:
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  ثیوبریْبی

  ؽبیع ثخؼ :

 

ًبرعبیی / اًَاع ثیوبری ّبی رٍحی ٍ رٍاًی ثب ؽذت ٍ ضعف هختلف . / دیبثت / ًبرعبیی حبد ولیَی 

عفًَت هجبری ادراری / عپغیظ /اس وبر افتبدى ؽبًت ٍ فیغتَل ثیوبراى /عفًَت هشهي ولیَی  / 

 CRF  ARF ّبی تٌفغی / اًَاع ثیوبری ّبی للجی / دردّبی اعتخَاًی / ؽىغتگی فیشیَلَصیه /

/ ESRD / SEPSIS /  
   : ًَع ثیوبراى ثغتزی

 

 ثیوبراى ثب ًبرعبیی حبد یب هشهي ولیَی . هغوَهیت ّب . ّبیپز وبلوی همبٍم ثِ درهبى

 

 همزرات ثخؼ:

 

رعبیت ؽئًَبت اعالهی در ثخؼ الشاهی هی ثبؽذ.رعبیت هَارد ؽغتؾَی دعت  در پٌج هَلعیت 

حضَر ثِ -ٍ پشؽه ثِ ثیوبر هعزفی پزعتبر– ؽغتؾَ،عذم اعتفبدُ اس تلفي ّوزاُ تَعط پزعٌل ،

تَسیع ًیزٍ ثِ فَرت عبدالًِ ثزاعبط عطح ثٌذی در ؽیفتْبی هختلف  -هَلع پزعتبر در ثخؼ

 -ISBARتغییز ٍ تحَل ثخؼ ثزاعبط هذل -تَعط هغئَل هزثَطِ

 

 


