هب انم خدا
تاریخ بزگشاری جلسِ92/07/11 :
افزاد حاضز در جلسِ  :خاًنّا دکتز هعواری – دکتز لاسوی ٍ آلایاى دکتز دباغ -دکتز سلیوی -دکتز لزایی -دکتز تیوَریاى -دکتز هیزخشتی

استاد راٌّوا :دکتز تیوَریاى

ًفز اٍل ارائِ کٌٌذُ :دکتز فزّاد صَلت پَر

ًَع ارائِ :پایاى ًاهِ

هَضَع :مقایسٍ میسان بريز آسیب َای عالمت دار گلً در دي ريش القاء سریع بیًُضی با استفادٌ از ديز باالی سیس آتراکًریًم ي
ساکسیىیل کًلیه
با ًوزُ  20هَرد تصَیب لزار گزفت.
ًفز دٍم ارائِ کٌٌذُ :دکتز هعصَهِ ّاشوی هاد

استاد راٌّوا :دکتز لاسوی

ًَع ارائِ :پزٍپَسال

هَضَع :بررسی مقایسٍای تاثیر تجًیس کلًویدیه ،کتامیه يپتیدیه بر ريی میسان بريز لرز پس از عمل در ريش بیًُضی اسپایىال در مردان
معتاد تحت اعمال جراحی الکتیً ارتًپدی اودام تحتاوی
ایزاداتی کِ بایذ اصالح گزدًذ:
 .1دهای اتاق عول بِ جای

𝟐𝟒 بِ

𝟐𝟒 تغییز کٌذ .

 .2هشخص شَد ًَع جزاحی ارتَپذی اس ًَع ساق ٍ پا است( .عولْای یکساى ساق بِ پاییي اًجام گیزد)
 .3پس اس اًجام اسپایٌال ،دارٍّا تشریك گزدد (بز اساس  ٍ )pilotلزس حیي عول ّن بزرسی شَد.
 .4تعزیف هعتاد  – opioid abuserدر ّ 6فتِ گذشتِ بصَرت رٍساًِ اس  opioidاستفادُ کزدُ باشذ.
 .5طَل عول جزاحی حذٍداً  3ساعت
 .6کلًَیذیي لبل اس  ٍ SAپتذیي ٍ کتاهیي بعذ اس  ٍ SAدر صَرت بزٍسّ ..........وَدیٌاهیک بیوار لبل اس شزٍع عول
 .7تغییز عٌَاى بِ بزرسی اثزات بزٍفیالکتیک در بزٍس حیي ٍ پس اس عول
 .8در صَرت بزٍس  .....در حیي عول با گزیذ  3بِ باال ایي  ...درهاى شَد ٍ هَارد ثبت شَد.

ًفز سَم ارائِ کٌٌذُ :دکتز پزیسا بالزی

استاد راٌّوا :دکتز تیوَریاى

ًَع ارائِ :پزٍپَسال

هَضَع :بررسی اثر اوداوسترين بر کاَص لرز پس از بیًُضی عمًمی در جراحیَای ایىتراکراویال
ایزاداتی کِ بایذ اصالح گزدًذ:
 .1افعال بِ سهاى آیٌذُ تغییز کٌذ.
 .2در ّذف کلی کلوِ بزرسی بِ تعییي تغییز کٌذ.
ّ Base line .3وَدیٌاهیک بیوار 𝟒 باشذ.
 .4در صَرت بزٍس تشٌج بِ چِ صَرت کٌتزل ٍ درهاى هیشَد ،بِ هطلب اضافِ شَد.
 .5استفادُ اس  gradingبزای لزس
 .6طَل عول جزاحی بعٌَاى ً exclusionباشذ.
 .7اس هپزیذیي در طَل عول ٍ پس اس آى استفادُ ًشَد.

تنظیم کننده :ملکی

