اورژانسهایروانپزشكی
•  /1مديريت بيماران پرخاشگر

ًحَُ بزخَرد ٍ درهاى بیوار پزخاشگز:
پزخاشگزیّ :ز ًَع رفتار کِ هٌجز بِ آسیب بِ خَد یا دیگزی گزدد
پزخاشگزی ًاهیذُ هی شَد.
ًخستیي کار در ارسیابی رفتار خشي ،تؼیي ػلت آى است .ػلت ،هسیز درهاى را
تؼییي هی کٌذ.

بشرگتزیي اشتباُ در هزاکش درهاًیً ،ادیذُ گذاشتي یک بیواری ػضَی بِ ػٌَاى
ػلت اختالل رٍاًی است.
 5-30درصذ هزاجؼیي هزکش فَریت رٍاًپششکی دچار اختالل جسوی ّستٌذ کِ
هَجب ّوِ یا بخشی اس ػالین رٍاًی آًْا است .ضزبِ هغشی ،سَء هصزف
دارٍ (ار جولِ الکل) ،سکتِ هغشی -اختالالت هتابَلیک ٍ دارٍّا هوکي است
هَجب رفتار ًاٌّجار گزدد ٍ اخذ سابقِ دقیق در ایي سهیٌِ ّا ضزٍرت دارد.

• سبویذ دشؽه ثبیذ ثز ؽىبیز هَخَد ٍ دلیل هزاخؼِ یه ثیوبر
هشهي ثِ هزوش فَریز در آى سهبى خبؿ ثبؽذ.
• گَػ وزدى ،هؾبّذُ ٍ سؼجیز ثخؼ ػوذُ هقبحجِ فَری
رٍاًذشؽىی را ؽبهل هی گزدد.
رٍراعشی ،فذالز  ،آراهؼ ٍ فبلذ حبلز سْذیذ اهیش ثَدى دشؽه
ٍ وبدر درهبًی در ثزخَرد ثب ثیوبر ثغیبر اّویز دارد .اًشظبر
ًوی رٍد وِ ارسیبثی اٍرصاًظ وبهل ثبؽذ ،اهب ثبیذ ثِ ثزخی
دزعؾْبی ّن دبعخ دّذ.

راّجزدّبی ولی در ارسیبثی ثیوبراى:
 -Aلجل اس هاللبر ثب ثیوبر دزخبؽگز ،حشی االهىبى ثِ خَثی اًْب را
ثؾٌبعیذ (اخذ اىالػبر اس ّوزاّبى)
 -Bوبر هْبر فیشیىی را ثِ وغبًی ٍاگذار وٌیذ وِ در ایي هَرد آهَسػ
دیذُ اًذ
ً -Cغجز ثِ خيزار خؾًَز لزیت الَلَع آگبُ ٍ آهبدُ ثبؽیذ.
 -Dثِ ایوٌی هحیو فیشیىی (هثالً دعشزی ثِ در ،اؽیبء داخل
اىبق)سَخِ وٌیذ.
-Eموي ارسیبثی در فَرر لشٍم اس افزاد دیگز ثخَاّیذ وِ حنَر
داؽشِ ثبؽٌذ.
 -Fاس خَدآساری ٍ خَدوؾی ٍ آعیت سدى ثِ خَد سَعو ثیوبر
خلَگیزی وٌیذ.
 -Gاس اػوبل خؾًَز ًغجز ثِ دیگزاى سَعو ثیوبر خلَگیزی وٌیذ.

موي ارسیبثی ،خيز خؾًَز را اس خبًت ثیوبر ارسیبثی وٌیذ اگز خيز
خؾًَز لبثل هذاخلِ ثبؽذ ثبیذ:
 -1ثِ ثیوبر اىالع دّین وِ خؾًَز هَرد لجَل ًیغز
 -2ثِ گًَِ ای ثذٍى سْذیذ ثِ ثیوبر ًشدیه ؽَین
 -3ثِ یجوبر اىالع دّین وِ در فَرر لشٍم اس دارٍ ثب هْبر فیشیىی یب
اسبق اًفزادی اعشفبدُ خَاّذ ؽذ
 -4سین هْبر فیشیىی را آهبدُ داؽشِ ثبؽیذ.
 -5موي هْبر ؽذى ثیوبر ثِ دلز هزالت
ٍی ثبؽیذ ٍ ػالین حیبسی ٍی را
هىزراً چه ًوبییذ


خقَفیبسی وِ ثِ ػلز ىجی اخشالل رٍاًی داللز دارًذ.

 -1ؽزٍع حبد (ظزف عبػبر یب دلبیك ،ثب ػالین ثبرس)
 -2دٍرُ اٍل ثیوبری
 -3ؽزٍع ػالین در عي دیزی

ٍ -4خَد ثیوبری ثب فذهبر خغوی

 -5عَء هقزف لبثل هالحظِ هَاد
 -6اخشالالر ادراوی غیزؽٌَایی
 -7ػالین ػقجی-ثیَْؽی ،سؾٌح ،فذهِ عز ،سغییز در الگَی
عزدرد ،سغییزار ثیٌبیی
ً -8ؾبًِ ّبی والعیه در هؼبیٌِ رٍاًی-وبّؼ هیشاى ّؾیبری،
اخشالل خْز یبثی ،اخشالل حبفظِ ،اخشالل سَخِ ٍ سوزوش،
اخشالل هحبعجِ ،سفىز ػیٌی
 -9عبر ًؾبًِ ّبی ٍمؼیز رٍاًی-اخشالل سىلن ،حزوز ،یب راُ
رفشي آدزاوغی عبخشوبًی-اؽىبل در سزعین ففحِ عبػز،
هىؼت ،دٌح ملؼی ّبی هشذاخل
 -10خقَفیبر وبسبلًَیه-ثزٌّگی-هٌفی وبری-عشیشُ خَیی-
رسثذیشٍِ ،مؼیز اًذاهی....

ارسیبثی ٍ دیؼ ثیٌی رفشبر خؾي:
ًؾبًِ ّبی خؾًَز لزیت الَلَع:
 -1اػوبل خؾًَز آهیش اخیز ،اس خولِ خغبرر سدى ثِ اهَال
 -2سْذیذ والهی ٍ فیشیىی (سزعبًذى)
 -3حول اعلحِ یب چیشی وِ ثِ ػٌَاى اعلحِ ثشَاى ثىبر ثزد( هثل
چٌگبل-سیزعیگبری )....
 -4سحزیه رٍاًی –حزوشی فشایٌذُ

 -5هغوَهیز ثب الىل یب عبیز هَاد
 -6خقَفیبر دبراًَئیذ در ثیوبر دغیىَسیه
 -7سَّوبر آهزاًِ خؾي(ثؼنی ثیوبراى)
 -8ثیوبریْبی هغشی ،ولی یب ثب یبفشِ ّبی عَة دیؾبًی ،ثِ هیشاى
ووشز ثب یبفشِ ّبی لَح سوخ.رال
 -9سحزیه وبسبسًَیه
 -10دٍرُ ّبی هبًیه
 -11دٍرُ ّبی خبؿ افغزدگی سْییدی
 -12اخشالالر ؽخقیز

خيز خؾًَز را ارسیبثی وٌین:

 -1عَال در خقَؿ سفىز ،سوبیل ،لقذ ،ىزح خؾًَز ،لبثلیز
ٍفَل ٍعیلِ ،اخزای ىزحً ،یبس ثِ ووه را در ًظز ثگیزیذ
ٍ -2یضگی ّبی خوؼیز ؽٌبعی (عي  24سب -15خٌظ(هزٍ)-

ٍمؼیز اخشوبػی -الشقبدی (دبییي)-حوبیز اخشوبػی(هحذٍد)
را در ًظز ثگیزیذ.

 -3عبثمِ ثیوبر را در ًظز ثگیزیذ :عبثمِ خؾًَز-عبثمِ اػوبل مذ
اخشوبػی ثذٍى خؾًَز-عبثمِ ػذم وٌشزل سىبًِ را در ًظز
ثگیزیذ.
 -4ػَاهل آؽىبر اعشزط آهیش را رد ًظز ثگیزیذ (هثل سؼبرمبر
سًبؽَیی-فمذاى ٍالؼی یب عوجَلیه)


ثْشزیي ػَاهل دیؼ ثیٌی وٌٌذُ رفشبر خؾًَز آهیش ػجبرسٌذ اس
هقزف سیبد الىل ٍ عبثمِ رفشبر خؾًَز آهیش ئ دعشگیزی ثِ
دلیل فؼبلیز خٌبحی ٍ عبثمِ سحول عَء رفشبر در وَدوی اعز.

لَاًیٌی در ثزخَرد ثب ثیوبراى دزخبؽگز:
 -1ثیوبراى دزخبؽگز ثِ فبفلِ دیؾگیزی اس درهبًگز خْز احغبط
اهٌیز ثیؾشز ًیبس دارًذ.
 -2ثْشز اعز اٍل هب ثٌؾیٌین ثؼذ ثیوبر خبی خَد را سؼیي ًوَدُ ٍ
ثٌؾیٌذ
 -3اس لوظ فیشیىی ثیوبراى دزخبؽگز ثخقَؿ ثذثیي دزّیش
ًوبئین
 -4هحل ًؾغشي ٍ لزار گزفشي درهبًگز ثِ درة خزٍخی ًشدیه سز
ثبؽذ سب در ٌّگبم مزٍرر دعشزعی ثِ راُ خزٍج راحز ثبؽذ.
ٍ -5عبیلی وِ ثیوبر در فَرر ػقجبًی ؽذى ثشَاًذ ثب آًْب ثِ
اىزافیبى آعیت ثزعبًذ در دعشزعی ثیوبر ًجبؽذ

 -6در فَرر ًیبس ثِ لوظ ثیوبر (هبًٌذ گزفشي ًجل فؾبر خَى) لجل اس
الذام ثِ ثیوبر سَمیح دّیذ
 -7حشوبً ثب داؽشي ّوزاُ ٍ ًفزار وبفی ثیوبر را ٍیشیز ًوبئیذ (ثِ ّیچ
ٍخِ ثِ سٌْبیی ثیوبر دزخبؽگز را ٍیشیز ًىٌیذ)
ّ -8ز خبی هقبحجِ احغبط خيز ٍ ثزٍس خؾن لزیت الَلَع وزدیذ
هقبحجِ را ليغ ًوبئیذ.
 -9در فَرر ًیبس لجل اس ٍیشیز ثیوبر اس دارٍ اعشفبدُ ًوبئیذ
 -10سوبط چؾوی ىَالًی ثب ثیوبر دزخبؽگز ثخقَؿ ثذثیي ثزلزار
ًٌوبئیذ.

هذاخالر درهبًی:
درهبى دارٍیی:
 -1ثیوبراى دبراًَئیذ در حبلز سحزیه وبسبسًَیه ًیبسهٌذ دارٍّبی آرام

ثخؼ ّغشٌذ
 -2حوالر دٍرُ ای خؾًَز ًغجز ثِ لیشیَم-ثشبثلَوزّب-وبرثبهبسدیي ٍ

ّبلَدزیذٍل دبعخ هثجز هی دٌّذ
 -3گبُ سدَیش دارٍیی هبًٌذ ّبلَدزیذٍل  5-10هیلیگزم ّز ًین سب یه
عبػز السم اعز سب ثیوبر ٍمؼیز ثبثشی دیذا وٌذ.

 -4اگز ثیوبر هَاد ٍ دارٍّبیی اعشفبدُ وزدُ وِ خبفیز آًشی ولیٌزصیه

ؽذیذ داؽشِ ثبؽذ ،ثٌشٍدیبسدیي ّب دارٍّبی هٌبعجی ّغشٌذ
 -5ثزای افزادی وِ ًغجز ثِ دارٍّبی مذخٌَى یب ثٌشٍدیبسدیي ٍاوٌؼ

ّبی آلزسیه ًبخَر ًؾبى هی دٌّذ ،عذین آهَثبرثیشبل ( 1300هیلیگزم
ػنالًی یب خَراوی) ،دبرالذئیذ یب ( دیفي ّیذراهیي ( 50-100هیلیگزم
خَراوی یب ػنالًی) سدَیش هی گزدد.
 -6سشریك دارٍّبی ٍریذی ثزای دیؾگیزی اس ٍلفِ سٌفغی ثبیذ ثب احشیبه ٍ
آرام فَرر گیزد.

تزکیبات دارٍیی:
در صَرت حضَر ػالین سایکَسیا بیواراى خشي تحزیکی را هی تَاى با
تزکیب ّای سیز کٌتزل ًوَد.
 5-10 -1هیلیگزم ّالَپزیذٍل 1 +ػذد آهپَل بیپیزیذیي ػضالًی یا
ٍریذی
 5-10 -2هیلیگزم ّالَپزیذٍل  5-10 +هیلیگزم دیاسپام ٍریذی یا
لَراسبام ػضالًی در صَرتی کِ کٌتزل سزیغ ٍ بیشتز ػالین هَرد ًظز
باشذ

 25 -3هیلیگزم ولزدزٍهبسیي حشوبً ػنالًی ثب وٌشزل فؾبر خَى عیشَلیه

ثیؾشز اس 100
 5-10 -4هیلیگزم دیبسدبم یب  2-4هیلیگزم لَراسدبم ٍریذی
 -5اگز سحزیه هزثَه ثِ هقزف الىل یب حبلز دظ اس سؾٌح فزػی ثَدُ

ثبؽذ ،خَاة حبفل اس همبدیز ًغجشبً ون یه دارٍی آراهجخؼ ٍریذی
هوىي اعز عبػشْب دٍام دیذا وٌذ ٍ ثیوبر دظ اس ثیذار ؽذى رفشبری

وبهالً هٌيمی داؽشِ ٍ اس آًچِ ثز آًبى گذؽشِ خبىزُ ای ًذارًذ

 -6هی سَاى در فَرر ًیبس دارٍ را ّزًین سب یىغبػز ثب وٌشزل ػالین حیبسی سب

وٌشزل ثیوبر ٍ رفغ رفشبر خؾًَز آهیش سىزار ًوَد
 -7هزالت ػَارك اوغشزادیزاهیذال در فَرر آرام ثخؾی عزیغ ٍ اعشفبدُ اس

دارٍّبی مذ خٌَى ثبؽین
 -8اوثز ثیوبراى لجل اس رعیذى ثِ دٍس  50هیلیگزم ّبلَدزیذٍل آرام هی گیزًذ.
 -9ثیوبراى سْییدی یب در حبل ّزاط ثب دٍسّبی دبییي لَراسدبم  2-4هیلیگزم
ػنالًی یب ٍریذی درهبى هی گزدًذ ٍ لَراسدبم را ّن هی سَاى ّز 20-30
دلیمِ یه ثبر سب آرام ؽذى ثیوبر سىزار ًوَد


هْبر فیشیىی:
هْبر فیشیىی سهبًی ثىبر ثزدُ هی ؽَد وِ ثیوبر ًغجز ثِ خَد ٍ
دیگزی چٌبى خيزًبن اعز وِ سْذیذی خذی ثِ ؽوبر هی
رٍد ٍ ثِ گًَِ ای دیگز لبثل وٌشزل ًجبؽذ
ثیوبر را هی سَاى هَلشبً ثزای سدَیش دارٍ ،یب در فَرر ػذم اهىبى
هقزف دارٍ ،ثزای هذسی ىَالًی سز هْبر ًوَد.
غبلجبً ثیوبراى دظ اس آى وِ هذسی در هْبر فیشیىی هبًذًذ آرام هی
گیزًذ.

اعشفبدُ اس هْبر فیشیىی
ثْشز اعز ً 5فز یب حذالل ً 4فز ثزای هْبر وزدى ثیوبر حنَر
داؽشِ ثبؽٌذ
هْبرّبی چزهی هيوئي سزیي ٍ ثی خيز سزیي اًَاع هْبر فیشیىی
اعز
ثِ ثیوبر سَمیح دّیذ وِ چزا اٍ را هْبر هی وٌیذ
ثبیذ یىی اس اػنب سین درهبًی در هؼزك دیذ ثیوبر لزار داؽشِ ٍ ثِ
ثیوبری وِ هْبر هی ؽَد اىویٌبى دّذ ایي اهز در رفغ سزط اس
درهبًذگی ٍ ًبسَاًی ٍ فمذاى وٌشزل ثِ ثیوبر ووه هی وٌذ.

ثیوبر در حبلی وِ دبّبیؼ اس ّن ثبس گذاؽشِ ؽذُ یىذعشؼ در
دْلَ ،دعز دیگزػ رٍی عز اٍ لزار گزفشِ ٍ هْبر هی ؽَد
هْبر ثبیذ ىَری گذاؽشِ ؽَد وِ در فَرر لشٍم سشریمبر ٍریذی
را ثشَاى ثِ آعبًی اًدبم داد
عز ثیوبر ثبیذ ووی ثبالسز اس عيح ثغشز ثبؽذ سب احغبط آعیت
دذیزی اٍ را ون وٌذ ٍ موٌبً احشوبل آعذیزاعیَى را وبّؼ
دّذ
هزسجبً ثبیذ هْبرّب اس ًظز ایوٌی ٍ راحشی اهشحبى ؽَد

دظ اس گذاؽشي هْبر ،دشؽه ؽزٍع ثِ هؼبلدِ ٍ هذاخلِ والهی هی
ًوبیذ
ثؼنی اس ثیوبراى حشی سحز هْبر فیشیىی دارٍ را ثقَرر خَراوی
هی دذیزًذ .دٍ هْبر آخز ثْشز اعز یىدب ثزداؽشِ ؽَد ّویؾِ
ثيَر وبهل دلیل اعشفبدُ اس هْبر را در دزًٍذُ یبدداؽز ًوبئیذ.
ّوِ درهبى ّبی اًدبم ؽذُ ٍ دبعخ ثیوبر ثِ درهبى موي هْبر
فیشیىی را ؽزح دّیذ

در درهبى ثیوبراى دزخبؽگزی وِ ثقَرر عزدبیی ٍ در درهبًگبُ
هزاخؼِ هی ًوبیٌذ وِ سب حذی ثیٌؼ ًغجز ثِ رفشبرّبی سىبًِ
ای خَد دارًذ ٍ هشمبمی درهبى دارٍیی هی ثبؽٌذ هی سَاى اس
دارٍّبی سیز اعشفبدُ ًوَد
 -1ثشبثلَوزّب :هبًٌذ دزٍدزاًَلَل
 -2لیشیَم وزثٌبر
 -3دٍس دبییي دارٍّبی مذ خٌَى 1-2 :هیلیگزم سزی فلَدزاسیي یب
 2-4هیلیگزم دزفٌبسیي
 -4دارٍّبی مذ سؾٌح :وبرثبهبسدیي-عذین ٍالذزٍئیز
 -5دارٍّبی  :SSRIفلَگشسیي -عیشبلَدزام

هغوَهیز ثب هَاد هحزن:
اعشفبدُ ىَالًی هذر اس هز آهفشبهیي ّب سبثیزار خغوبًی ٍ رٍاى
ؽٌبخشی ؽذیذی ثزای هقزف وٌٌذُ دارد.

سبثیزار رٍاى ؽٌبخشی:
هؾىالر هقزف وٌٌذگبى هز آهفشبهیي را ػَارك رٍاًی آى
سؾىیل هی دٌّذ وِ هْوشزیي آًْب ػجبرسٌذ اس :
* ّذیبى
* دبراًَیب
* افىبر خَدوؾی
* افغزدگی
* حوالر هبًیب
* اميزاة
* دیلیزیَم
* سَّن

دبراًَیب هی سَاًذ ثقَرر ىیفی اس ؽىبن ثَدى خفیف سب ّذیبى
دبراًَئیذ دیؾزفشِ ّوزاُ ثب سَّن ؽٌَایی وِ ؽجبّز سیبدی ثب
اعىیشٍفزًی دبراًَئیذ دارد سظبّز وٌذ.


اخشالالر رٍاًی هز آهفشبهیي ،اغلت در ىی هقزف ىَالًی هذر
یب ثالفبفلِ دظ اس ليغ هقزف ّوزاُ ثب ثی خَاثی ىَالًی هذر
رٍی هی دّذ.

ثؼنی اس افزاد در فَافل هقزف دچبر «فالػ ثه » هی گزدًذ.

هقزف ىَالًی هذر هز آهفشبهیي هوىي اعز ثبػث افغزدگی ٍ
اميزاة ؽَد .الذام ثِ خَدوؾی ًیش در هقزف ىَالًی هذر
دیذُ هی ؽَد.
هبّْبی اٍل دظ اس سزن هز آهفشبهیي دچبر افشایؼ احغبعبسی
هبًٌذ خؾن ،اميزاة ،غوگیٌی هی ؽَد.

عبیىَس هقزف هز آهفشبهیي:

هقزف وٌٌذُ ّبی هز آهفشبهیي اغلت دچبر عبیىَس هی ؽًَذ.
اخشالل ؽذیذ هغشی وِ ثب ػالین ّذیبى ،سَّن ،فحجز ًبهزثَه،
رفشبر ًبآرام ٍ ثی لزار ٍ فمذاى درن ٍالؼیز هؾخـ هی ؽَد.
فزد دچبر عبیىَس ثِ سَخِ فَری یه دشؽه ًیبسهٌذ اعز ٍ ًجبیذ
در ثزًبهِ درهبًی عَء هقزف هَاد لزار گیزد وِ

دشؽه/رٍاًذشؽه حنَر ًذارد.

فزد عبیىَسیه هی سَاًذ ثزای خَد یب اىزافیبًؼ خيزًبن ثبؽذ.
گبُ فزد عبیىَسیه ًیبس ثِ ثغشزی ٍ درهبى در حیي ثغشزی دارد.
در هَارد ثزٍس ػالین عبیىَس اس دارٍّبی مذ خٌَى (ّن سیذیه ٍ
ّن آسیذیه) هی سَاى اعشفبدُ ًوَد

ٍ در هَاردی وِ ثیوبر حبمز ثِ ّوىبری درهبًی ًیغز ،یب خبًَادُ
ٍ حوبیز اخشوبػی هٌبعجی خْز ًظبرر ثز درهبى ًذارد یبدر

ؽزایيی اعز وِ ثزای خَد یبدیگزی خيزآفزیي ثبؽذ ًیبس ثِ
درهبى در حیي ثغشزی دارد .در حیي ثغشزی ثغشِ ثِ ؽذر

ػالین ٍ ٍمؼیز ثیوبر هی سَاى اسدرهبى دارٍیی (مذ خٌَى)
خَراوی یب سشریمی یب  ECTعَد ثزد.


خقَفیبر دبراًَیب:
افزاد هؼشبد ثِ هز آهفشبهیي ثيَر ؽبیغ ثب عيَح لبثل سَخِ اميزاة
ٍ دبراًَیب ثِ هزاوش درهبًی عَء هقزف هَاد یب درهبًگبُ هزاخؼِ هی
وٌٌذ.
ثيَر هؼوَلً ،ؾبًِ ّب ثِ حذ عبیىَس ًوی رعذ ٍلی فىز وزدى در
ایي افزاد هخشل ثَدُ ٍ اميزاة سیبدی را سدزثِ هی وٌٌذ .در
گفز ٍ گَ ثب ایي افزاد ثبیذ هزالت ثَد سیزا سب حذ سیبدی خيزًبن
ٍ غیزلبثل دیؼ ثیٌی اًذ .یه رٍػ
هقبحجِ غیزسْبخوی را ثبیذ اًشخبة وزد
سب خلَی سؾذیذ اميزاة ٍ سزط
ایي افزاد را ثگیزد.

در درهبى دارٍی هی سَاى ّن اس دارٍّبی مذ خٌَى ثب دٍس دبییي ٍ
ّن دارٍّبی ثٌشٍدیبسدیٌی ثزای وبّؼ دبراًَیب ٍ اميزاة

اعشفبدُ ًوَد.


خقَفیبر افغزدگی ٍ افىبر خَدوؾی:
ّن در هقزف ىَالًی هذر هز آهفشبهیي ٍ ّن ثذًجبل ليغ
هقزف آى ػالین افغزدگی ٍ گبُ افىبر خَدوؾی ثزٍس هی ًوبیذ.
یىی اس ػَارك آسار دٌّذُ ی هقزف هز آهفشبهیي ًبسَاًی در
احغبط لذر اعز وِ در ىی  4-6هبُ اٍل دظ اس ليغ (یب
حشی ىَالًی سز) رٍی هی دّذ .ایي ػالین ًمؼ اعبعی در ػذد
هقزف ایفب هی وٌذ.
ثیوبراى ثبیذ در ایي سهیٌِ وِ ایي احغبط
ثغیبرًبخَؽبیٌذ اعز ٍ ثشذریح اس ثیي
خَاّذ رفز ،آهَسػ ثجیٌذ.

در درهبى ػالین افغزدگی هی سَاى اس دارٍّبی مذ افغزدگی
ٍ TCAیب  SSRIعَد خغز -گشارؽبسی ثِ ًفغ اعشفبدُ اس

ثَدزٍدیَى وِ یه دارٍی مذ افغزدگی ثب سبثیز ثز ػوذسبً
دٍدبهیي در درهبى افغزدگی سزن هز آهفشبهیي هَخَد اعز.
در فَرر الذام ٍ لقذ خَدوؾی خذی گبُ ًیبس ثِ ثغشزی ٍ

اعشفبدُ اس  ECTارخح اعز.

خقَفیبر حوالر هبًیب
ثزٍس ػالین افشایؼ فؼبلیز ٍ حزوز -افشایؼ اًزصی ٍ اػشوبد ثِ ًفظ-
دزحزفی -ثشري هٌؾی ٍ دزخبؽگزی یب خلك ثبال ثیؾشز دًجبل هقزف
هز آهفشبهیي دیذُ هی ؽَد ..ػالین در دٍرُ ّبی هغوَهیز دیذُ
هی ؽَد.
گبُ ثب وبّؼ ٍ ليغ هقزف فزٍوؼ هی ًوبیذ ٍ گبُ سب ثغشزی ؽذى

ثیوبر ،درهبى ثب  ECTیب دارٍّبی سثجیز وٌٌذُ خلك هؾىل عبس هی
گزدد .اعشفبدُ اس وبرثبهبسدیي-لیشیَم-عذین ٍالذزٍئیز ثزای وبّؼ

ػالین هَثز اعز.

دیلیزیَم هغوَهیز ثب هز آهفشبهیي:
هؼوَالً حبفل دٍسّبی ثبال یب هقزف هغشوز اعز .هحزٍهیز اس
خَاة ثز ؽىل ثبلیٌی سبثیز هی گذارد .
هقزف هز آهشبهیي هشَعو وغی وِ عبثمِ آعیت هغشی دارد ًیش
هوىي اعز هٌدز ثِ ثزٍس دیلیزیَم گزدد.
در داًؾدَیبًی وِ ثزای آهبدگی ثیؾشز در اهشحبًبر هقزف را ثبال
هی ثزًذ ؽبیغ اعز.

اخشالل خَاة ًبؽی اس هز آهفشبهیي:
ثب ؽزٍع ٍ در موي هغوَهیز ثب ثیخَاثی ٍ هحزٍهیز اس خَاة
ًوبیبًگز هی گزدد .در حبلی وِ سزن ؽیؾِ هوىي اعز ثب
دزخَاثی ٍ وبثَط ّوزاُ گزدد.
هقزف ثٌشٍ دیبسدیي در وبّؼ وبثَط ؽجبًِ ووه وٌٌذُ اعز اهب
خيزار ٍاثغشگی ثِ ثٌشٍدیبسدیي را ثبیذ در ًظز داؽز ٍ دارٍ را
ثزای یه دٍرُ هؾخـ هقزف ًوَد.


