
 

   

در صورتیکه نووادد یویخ اوودر ددراو  دا     -6

یووویخ ددوووو در دصرد  یتوووخ   ی یوووو  

 دج ناب کنی .

دسووووو اادا دا داووووود ددرص در دصرد   -7

 حایلگو یمنوع دست.

در صووووورتیکه یتووووخ   ی یووووو  رد -8

تالفاصله یتوخ  کنیو  دیوا    فخدیوش کخدا  

دگووخ ایووا  نوتووت تؼوو ی فووخد رسووی ا دا   

یتوووخ  )   دص تخدتوووخ کوووخد  دصا  ددرص  

 اودددری کنی .

یاا اکثار سوح  اوونو  ی یوو  توه      3دخ -9

دمخدا ػملکوخد کلیووی صػملکوخد تیخص یو      

 یؼا ج کن خل یود. تا دس ور پزیک 

 ینثغ :ک اب دطالػات ددرصاو دک خ حاج تاتااو 

 

درصورتو کوه دوخ کو د  دا ػالاو      -4

ااووخ رد یهوواد ا کخداوو  یتووخ   

تووا  " ی یووو  رد عحووغ کووخدا صفووورد

 پزیک تماس تگیخا .

 تهوع -

 دس اخدؽ-

 دسهال -

 سخگیجه-

 تغییخ سح  دوییاری-

 ػ   تؼادل -

 خاش ی ا  -

 تاری دا -

 دا الل در تکل -

 

ػملکخد کلیوه ص تیخص یو  تیمارتااو     -5

یواا توا دس ورپزیوک یؼوا ج      6-12دخ 

 کن خل یود. 

 

  

 

شتی  ردمانی استان   آرذبایجان رغبیدااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا
                                                                                                                                                                                 

 رازی ارومیه ردمانی و  مرکز آمىزشی 
 

 
  قرص لیتیوم

   
 

 

 تهیه صتنظی  : 
 ته تیمار سوپخصدازر)یواش

 صی اخ پخس اری )یواشیؼاص  تحت نظارت 
1396یاا  تا )  

 



 

                                                                                    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یؼخفو ددرص: 

گووخصا تیثیووت   ءددرصی  ی یووو  جووز 

کنن ا رصحیه دسوت کوه در تیماراهوای    

تاػوو   ص دػتوواب ص رصد  کووارتخد ددرد 

 جلوگیخی دا ػود ػالا  یو یود.

 ػودرض جانثو داد ددرص ک دین ؟

ػوو    – ووخاش در دسوو ها صدنگهوو ا  

دفووزدا   -داوو الل تکلوو   –تؼووادل 

 -دسو اخدؽ  –تهووع  -ک وو  فؼا یت حخ

اهووکو  –دسووهال  –کوواد  دیوو ها 

تهونگو صدحاواس طؼو  فلوز     –ددا  

کواد  داوو    –صاصا گوووش -در ددوا   

کوواد  بووختا  –کمووو فهوواراو   –

تغییخدت عاتو  تخگهوت در نوودر     -علة 

 عن  در ددردر-ددردر دفزدا  -علثو

 

 

یاووموییت  –تووو دا یوواری ددردری –

کواد  حو     –اوارش   –جوش کلیه  

اهک صنااک یو   یودوا دفوزدا      –

کو  کواری    –گوودتخ   -عن  او  گوررد 

 دفزدا  صا  –تور   –تیخص ی  

)اووا یوعووغ دسوو اادا دا داوود عووخ  دا سووااخ  

 ددرصدا تحور اود سخدنه دس اادا کنی ؟

دا )نجووااو کووه یتووخ  دوو  ایووا  -1

ددرص تاػو  تغییوخدت   ددرصدا تا داود  

یووو یووود  ونو  ی یووو سووح  اوو

تناتخ داد پزیک اوود رد دا یتوخ    

 سااخ ددرصدا یحلغ کنی .

یتووخ  دووخ گونووه ددرص در ایووا   -2

دس اادا دا داد ددرص تااو  توا دطوالع    

 پزیک یؼا ج تای .

 

 

تااو  یوعوغ یتوخ  داود ددرص     رد چه یوودردی  

 ؟ی  نظخ عخدرددی 

 

اوا دفوزدا    –دا نظخ تخصا ػالاو  توور    

یخدعثوت  ناگهانو صا  ت   تااو  تحوت   

  .یتای

تووخدی جثووخد  دا دسووت ددد  )ب ص -2

دسووهال ص دیووالا دا طخاووق ػووخ   

طوووینو تاااوو و رغاوو   وورداو   

ی ؼووادل تووا یااؼووات صنمووک کووافو 

 یتخ  کنی .

تخدی کاد  تحخاکوات گودریوو   -3

  رد تااوو  تؼوو دا  وورد ص  و،  ی یوو

دمخدا یق در ااوادی )ب اوا یویخ    

 یتخ  کنی . 

 

 
 


