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:یجراخ و یلخاد ياهشیامهرد هلاقم هیارا:ث

هلاقم ناونع شیامه مان يرازگرب لحم لاس



:یتاقیقحت ياه حرط  نیوانع:ج

حرط تیعضو حرط ناونع لاس
فقوتم)لازوپورپ لاسرا( هتفای همتاخ ارجا لاحرد

⩗⩗⩗⩗
 ردزیلوبمورت زا دعبSTهعطق لوزن و شریذپ نامز کیژولوتامه ياهصخاش طابترا

دراکویم سوتکرافنا هب التبم نارامیب

11/10/94

⩗⩗⩗⩗
ياهرکرامویب و یباهتلا ياهصخاش لماش رطخ لماوع یهاگشیامزآ و ینیلاب یبایزرا

يرنورک هتسهآ نوخ نایرج هب التبم نارامیب رد یهاگشیامزآ

13/08/94

⩗⩗⩗⩗
 و یناتسرامیب لخاد ینیلاب ياهدمایپ ینیبشیپ ردGFR یگدننک ینیبشیپ شزرا

رادیاپان يردص نیژنآ اب نارامیب رد سررید

10/04/94

⩗⩗⩗⩗
يرنورک هتسهآ نوخ نایرج راچد نارامیب بلق راون رد نویسازیرالپ و تالاتخا یبایزرا 25/03/94

⩗⩗⩗⩗
 و يرنورک يرامیب تدش ینیبشیپ ردتیسوفنل هب تکالپ تبسن کیتسونگورپ شقن نییعت

یتیلاتروم و پچ نطب کیلوتسیس درکلمع لالتخا تدش

05/10/93

⩗⩗⩗⩗
 نارامیب رد یناتسرامیب ياهدمایپ ییوگشیپ رد ینپوفنل کیتسونگورپ شزرا یسررب

یبلق ییاسران

06/05/93

⩗⩗⩗⩗
 اب هدش يرتسب نارامیب یهگآ شیپ و يرتسب ودب رد یمرس زکولگ حطس نیب طابترا

یبلق ییاسران

06/02/93

⩗⩗⩗⩗
 تبون نیلوا اب نارامیب ردAVR دیل ردST هعطق تارییغت یهگآ شیپ شزرا یسررب

STEMI

10/12/92

⩗⩗⩗⩗
-QTياهسکدنا یسررب QTC- Tpe –DT_Tنایرج راچد نارامیب بلق راون رد 

 يرنورک هتسهآ نوخ

1394-0-67-1692 تبث هرامش

94 ناتسبات

)عافد خیرات(

⩗⩗⩗⩗
 رد یتیلاتروم سردوز ینیب شیپ رد سکدنیا کوش یگدننک ینیب شیپ شزرا نییعت

 Primary PCI تحت دراکویم داح سوتکرافنا هب التبم نارامیب

94-01-67-2070 :تبث هرامش

95 هامریت

)عافد خیرات(

⩗⩗⩗⩗
 قورع يرامیب هب التبم نارامیب رد بلق درکلمع وD3 نیماتیو دوبمک طابترا یسررب

 بلق فیفخ يرنورک

10/07/95

لازوپورپ تبث خیرات
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