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بیمار آقای  33ساله  NEW CASE AML M3که ساعت  21:52با شکایت درد و افتت
ژریتتاا  3و عالئتتح ایتتاژک
پالکتتت بتته ژریتتاا اوراا ت مراجعتته متتک ک تتد بتتا ست
 BP:97/65 - SPO2:95% - PR:118 – RR:15 - T:37.5بیمار از درد شتا ه ی پتو و
مادودیت ارکژک ا داح های فوقا ک پو که از  5روز گذشژه شترو شتدا استت
شتتکایت متتک ک تتد و ای کتته درد بتته شتتا ه راستتت و را هتتا یتتز کشتتیدا شتتدا استتت
ا جتاح متک شتود  .بیمتار بته دلیتا افتزای ESR
اولی ویزیت پزشک در اوراا
 CRPبه ای مرکز ارجا شدا است  BMA/BMB ..بترای بیمتار ا جتاح متک شتود کمتو
ژراپتتک بتترای ایشتتا شتترو متتک شتتود  .بیمتتار روز بعتتد بتتک قتترار متتک شتتود دپتتار
ژ گک ف مک شود و بک قراری بیمار به ادی است کته لبتا هتای تود را از
ارج مک ک د ساعت  17:20دپار ارستت قببتک – ژ فستک متک شتودژا ستاعت
ژ
 18:20عمبیتتتات اایتتتا ا جتتتاح متتتک شتتتود ستتترح دوپتتتامی بتتترای بیمتتتار شتتترو متتتک
شودبیمار مجدد دپتار آسیستژوا شتدا و در تایتت ستاعت  19:15فتوت متک ک تد
PLT:6000
WBC:8.69
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بیمار ا ح  54ساله  AML M3 ، NEW CASEکه در ژاریخ  98/02/30ستاعت 15:34
به بیمارسژا مراجعته متک ک تد بته دلیتا افتت پالکتت بیمتار هوشتیار استت بت ا پتای
تتود مراجعتته کتتردا در ژتتاریخ  98/02/30ژاتتت درمتتا بتتا آژتترا قتترار متتک گیتترد
دپتتتتتار ژ گتتتتتک فتتتتت ،درد قفستتتتته ی ستتتتتی ه متتتتتک شتتتتتود (  ) ATRA SYNDROMEمتتتتتک
شتتود  98/03/02آژتترا ق ت متتک شتتودبیمار ب تتا بتته در واستتت تتو بیمتتار پزشتتک
معالج فرد دیگری مک شود ،مجدد در ژاریخ  / 04/03آژرا به همراا دا اروبیسی
و سایژوزار شرو مک شود بیمار بعد از ظتر همتا روز دپتار درد قفسته ی ست ه
و ژ گک ف مک شود ،آژرا بق دسژور دکژتر پزشتک معتالج  DCمتک شتود  .مجتددا
در ژتتتاریخ  98/03/09آژتتترا ژوستتت فبوشتتتیو تتتو و همتتتاژولوای بتتترای بیمتتتار
شرو مک شود ،بیمار ژتپ قبتپ پیتدا متک ک تد  ،ژ گتک فت و درد قفسته ست ی ه و
در پتتتتتتتتتتتتتتک آ ارستتتتتتتتتتتتتتتت قببتتتتتتتتتتتتتتتک  -ژتتتتتتتتتتتتتت ف و فتتتتتتتتتتتتتتتوت متتتتتتتتتتتتتتتک ک تتتتتتتتتتتتتتتد .
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بیمتار تا ح  47ستاله کته  CASEشت ا ژه شتدا ی  METASTATIC BREAST CANCERبتودا
ژریتتتاا  3در
استتتت بتتته دلیتتتا استتتژفراق و ژتتتتو و اتتتع و بتتتک اتتتالک بتتتا ستتت
بسژری متک شتو د بتا عالئتح ایتاژک  SPO2:87%و  BP:81/49و PR:143 T:36
اوراا
بیمار ویزیت متک شتود ژوست مژ متی مبتیح بترای بیمتار پ ژتاپرازوا و مت روپ ح
وشتژه متتک شتتو د و
دستژور متتک شتود و آزمایشتتات روژتی و دستتژور ا ژبتتاا بته ب ت
هوشتتیاری متتک شتتود و بیمتتار
بیمتتار پ ت از ااتتور در ب ت دپتتار کتتاه س ت
ای ژوبه مک شود که در هما اتی ژرشتاات  COFFE GRANTدر اجتح زیتاد از دهتا
بیمار ارج مک شود NGT ،و سو د فولک فیک مک شود اایا موفبیت آمیز بتو دا و
بتترای بیمتتار دریتتو لئوفتتد و پ ژتتازوا و اکژرژایتتد شتترو متتک شتتودیک وااتتد P.C
در واست مک شود ساعت  10:58و مشتاورا ی بیتوشتک جتتت ا ژبتاا
اوراا
به  P.C ، ICUساعت  15:30ژزریق مک شود  .بیمار وقژتک روی ژ تت  ICUقترار متک
گیرد مژوجه مک شو د بیمار ارست کردا است و عمبیتات اایتا آزتاز متک شتود امت ا
WBC:18.27
مژاستتتتتتتتتتتتتفا ه فتتتتتتتتتتتتتوت متتتتتتتتتتتتتک ک تتتتتتتتتتتتتد HB:9.8PLT:437 .
اقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامات امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالاک :
 ه گامک که در واست و اوراا سک ثبت مک شود بدوا ا جاح کترا مت 15دقیبه و با ا جاح کترا مت بایتد ظتر متدت  45دقیبته آمتادا شتود و ژزریتق شتود
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بیمار  38ساله مورد ش ا ژه شدا ی  AML M3که در ژاریخ  98/02/30با شکایت
ژریتاا  3بستژری متک
ژپ و استاا به ژریاا اوراا ت مراجعته متک ک تد بتا ست
PR:111 - BP:101/63 – T:39 – SPO2: 97%
شتتتود بتتتا عالئتتتح ایتتتاژک
بیمتتار ژوست دکژتتر ویزیتتت متتک شتتود و قتتری لوپراماید،مژرو یتتدازوا و GCSF
بتتتترای بیمتتتتا ر شتتتترو متتتتک شتتتتود بیمتتتتار آبستتتته آ تتتتاا یتتتتز داردبتتتترای بیمتتتتار
روز  98/02/31قری آژرا شترو متک شتود قتری فبوکو تازوا و والستیکبووی ر
به درما ااافه مک شود  .آمپتوا وا کومایستی روز  98/03/02بته درمتا ADD
متتک شتتود در ژتتاریخ  4/3/98در واستتت ارستتاا  BACTECدر دو وبتتت ثبتتت متتک
شتتتود  .بتتتا ژوجتتته بتتته ادامتتته دار بتتتود ژتتتپ بیمتتتار ژتتتاریخ  98/03/07لی زولیتتتد و
کاستتپوفا ای بتته درمتتا بیمتتار ااتتافه متتک شتتود و آژتترا ق تت متتک گتتردد  .ژتتاریخ
 08/03آمپوا آسیکبوویر یتز  ADDمتک شتود  .بیمتار ااستا ژشت گک زیتاد دارد و
هوشتیاری متک شتود
استاا شدید ادامه دارد  .بیمار در ای ژاریخ دپار افت ست
و ساعت  21دپار ارست مک شود اایا موفبیت آمیز بودا و بیمار بته  ICUم ژبتا
متتک شتتود ک ژمتتا ژبف تتک بتتا فبتتوی تتو و همتتاژولوای ستتاعت  22آمبیتتزوح و
کبستتژی شتتر متتک شتتود  .بیمتتار ستتاعت  00:45دپتتار ارستتت قببتتک متتک شتتود و
بمژاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفا ه فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک ک تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد .
 BACTECبیمتتتتتار ژتتتتتاریخ GROWTH OF GRAM POSITIVE COCCI 7/3/98
-WBC:0.34WBC:0.65 - WBC:0.18HB:9PLT:32
اقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداح امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالاک :
شرو آ ژک بیوژیک ژزریبک روز اوا ژوس پزشک مبتیح بتا ژوجته بته ت وژروپ ک
و عالئح بالی ک بیمار

بیمار ا ح  58ساله مورد ژازا ژش یی مولژیپا مایبومتا کته پت از ا جتاح
یتتک جبستته شتتیمک درمتتا ک بتته د بتتاا ژتتپ و اتتع و بتتک اتتالک بتته ژریتتا ا
اوراا تتت مراجعتتته کتتتردا استتتت بیمتتتار ه گتتتاح ورود بتتته دلیتتتا شکستتتژگک
کالویکتوا ستمت پتو  ARM SLINGستمت پتو داشتژه استت ولتک در پرو تدا
وشژه است بیمتار  ARM SLINGراستت دارد و هتی گو ته
پزشک اوراا
مادودیت ارکژک برای بیمار ژعیی شدا است،ساعت  2:45بامداد بیمار
ه گتتاح استتژفادا از ستتروی بتداشتتژک دپتتار ستتبو شتتدا استتت کتته م جتتر بت ه
شکستتژگک هتتومرو دستتت پتتو شتتدا استتت ،پرستتژار بتته پزشتتک اوراا ت
برای بیمار گرافک بازوی راس ت
ا ال مک دهد ژوس پزشک اوراا
در واست متک ک تد  .در گتزار پرستژاری وشتژه شتدا استت کته گرافت ک
ا جتتاح شتتدا استتت امتتا وشتتژه ای در برگتته یتتازدا مب تتک بتتر رویتتت گرافتتک
بازوی راست ثبت شدا است  .بیمتار مجتدد ژوست رزیتد ت ویزیتت می شتود
و گرافتتتک ا تتتداح فوقتتتا ک و کژتتت پتتتو در واستتتت متتتک شتتتود  .شکستتتژگک
هومرو دیدا مک شود برای بیمار در برگه دسژورات ثبت مک شود " جتا
یتز د ریافتت
به جایک بیمار کامال بتا ااژیتا ا جتاح شتود " .بیمتار ززیکت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتردا استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .
در تایت بیمار جتت ا جاح اقداح جرااک به بیمارسژا  Bم ژبا میشتود و
پتتتت از یتتتتک روز و اژتتتتا گتتتترفژ مواتتتت مبتتتتژال متتتتر ی متتتتک شتتتتود .

سبو در رادیوژراپک
بیمار ا ح  60ساله  ،مورد ش ا ژه ی ش ا ژه شدا ی  BREAST CANCERمک
باشد جتت ا جاح رادیوژراپک به مورت سرپایک به درما گاا رادیوژرپک مراج عه
کردا بودا است ،بیمار اسژر ا جاح رادیوژراپک دارد،اجازا دادا مک شود جتت
کاه اا راپ همراا ک ار بیمار ژا جایک که ممک است بما د،ژک یس قب ا ا ز
اسژبرار کاما بیمار روی ژ ت ایشا را ژرک میک د  .بیمار ه گاح جا به جایک روی
ژ ت دپار سبو از ژ ت شدا و رادیو دست راست دپار شکسژگک همراا جا ب ه
ا جاح م ک ش ود
م ژبا مک شو د ویزیت پزشک اوراا
جایک شدا است به اوراا
گرافک از موا مبژال ا جاح شد بیمار با هماه گک جتت ا جاح مشاورا ا رژوپدی به
بیمارسژا دیگری م ژبا شدا و بق مشاورا ا جاح شدا یاز به جا ا دا زی و گ
گیری دارد  .پ از ا جاح اقدامات فوق بیمار مر ی مک شود .

فراوردا فرامو شدا
بیمار ا ح  50ساله که در پک ابژال به کا سر کولو و ا سداد رودا  ،مک بایست ژ ات
در ااا آمادا شد جتت ا ژباا به اژاق
عما جرااک قرار بگیرد با  HB:6در ب
هوشیاری سبک پیدا کردا است ساعت  8:40دسژور
عما است،بیمار کاه س
ژزریق گببوا قرمز مژراکح اوراا سک و  FFPدر پرو دا ثبت میشود ژوس پزشک
معالج ،در واست یک کیسه  P.Cو  2وااد  FFPبرای بیمار ساعت  9مب ارساا شدا
روج مک شو د و ابژدا کیسه ی
است،ساعت  10مب فراوردا ها باهح از با ک و
اوا ّ ّّ ّّ  FFPبیمار وما مک شود ،بیمار آمادا  ORاست و با عجبه ساعت  11به اژاق
عما م ژبا مک شود در االک که کیسه دوح  FFPبه بیمار مژما است و کیسه و
ژاکیدی بر ای که و ب یار باید
ژاویا پرسژار ادمیت اژاق عما مک شود،پرسژار ب
به مورت اوراا سک ا فوزیو شود مک ک د بیمار به اژاق عما م ژبا مک شود و
کیسه و در ادمیت فرامو مک شود ژا ساعت  13که بیمار قرار است به  ICUم ژبا
شود پرسژار اژاق عما مژوجه کیسه و در ادمیت  ORمک شود و پیگیری مک ک د
کیسه به با ک و مرجو مک شود و در واست  P.Cدیگر به مورت اوراا سک در
م ژبا مک شو د
 ICUمک شود و ژزریق مک گردد  .بیمار پ از پتار روز به ب
ب
و پ از یک هفژه مر ی شدا وشیمک درما ک به مورت سرپایک ادامه مک یا بد

وقژک بر مک دی !
بیمار ا ح  58ساله مورد ژازا ژش یی مولژیپا مایبوما که پ از ا جاح یک
جبسه شیمک درما ک به د باا ژپ و اع و بک االک به ژریاا اوراا
مراجعه کردا است بیمار ه گاح ورود به دلیا شکسژگک کالویکوا سمت پ و
وشژه است
 ARM SLINGسمت پو داشژه است ولک در پرو دا پزشک اوراا
بیمار  ARM SLINGراست دارد و هی گو ه مادودیت ارکژک برای بیمار ژعیی
شدا است،ساعت  2:45بامداد بیمار ه گاح اسژفادا از سروی بتداشژک دپار
سبو شدا است که م جر به شکسژگک هومرو دست پو شدا است ،پرسژ ار
برای بیمار گراف ک
ا ال مک دهد ژوس پزشک اوراا
به پزشک اوراا
بازوی راست در واست مک ک د  .در گزار پرسژاری وشژه شدا است ک ه
گرافک ا جاح شدا است اما وشژه ای در برگه یازدا مب ک بر رویت گراف ک
بازوی راست ثبت شدا است  .بیمار مجدد ژوس رزید ت ویزیت میشود و
گرافک ا داح فوقا ک و کژ پو در واست مک شود  .شکسژگک هومرو دی دا
مک شود برای بیمار در برگه دسژورات ثبت مک شود " جا به جایک بیمار ک امال
یز دریافت مک کردا است .
با ااژیا ا جاح شود " .بیمار ززیک
در تایت بیمار جتت ا جاح اقداح جرااک به بیمارسژا  Bم ژبا میشود و پ
از یک روز و اژا گرفژ موا مبژال مر ی مک شود .
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بیمتتتار تتتا ح  30ستتتاله متتتورد شتتت ا ژه شتتتدا ی
ستتتارکوح ستتتی وویاا مژاستتتژاژیک بتتته ریتتته کتتت ه
جتت ا جاح شیمک درما ک مراجعه کتردا استت
 .بتتتتتترای بیمتتتتتتار داروی ایفوفوستتتتتتفامید 3600
میبتتتک گتتترح در ستتته روز مژتتتوالک دستتتژور متتتک
شتتتتتتتود ولتتتتتتتک در کتتتتتتتاردک بتتتتتتترای بیمتتتتتتتار
سیکبوفوستتتتفامید  3600میبتتتتک گتتتترح در ستتتته
روز مژوالک ثبت و اجرا مک شود و بیمار ست ه
روز،هتتتتتتتتتتتتتتتر روز  3600میبتتتتتتتتتتتتتتتک گتتتتتتتتتتتتتتترح
سیکبوفوستتفامید دریافتتت متتک ک تتد  .بیمتتار بتتق
دستتتتژور پزشتتتتتک در روز پتتتتتتارح و پتتتتت جح 6
ستتاعت دیتتالیز متتک شتتود،بیمار تتوژروپ ک م ت ک
شود ژات مراقبت هتای اتاد ایزولته قترار متک
گیرد پ از یتک هفژته بتا اتاا عمتومک توپ
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ی متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود .

بسژری است بترای
بیمار آقای  52ساله کا سر مژاسژایک سارکوح در ب
بیمار آمپوا بایوژ دسژور متک شتود بتدو ذکتر رو استژفادا،پ از ژتیته
ویاا  15سک سک بتایوژ  ،پرستژار بتدو ژابیتق در متورد اتوا ی استژ فادا
و ژجتتتتتتتتتویز بتتتتتتتتته متتتتتتتتتورت عاتتتتتتتتتال ک دارو را ژزریتتتتتتتتتق متتتتتتتتتک ک تتتتتتتتتد !
ویتتتاا  15ستتتک ستتتک ایتتت دارو تتتوراکک استتتت و قابتتتا ژزریتتتق عاتتتال ک
یستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ...
عبک رزح ای که بیمار مر ی بتودا استت بته متدت دو روز ژاتت ظتر متک
ما د سو و بافت رح ا جتاح متک شتود ویزیتت مژ متی جترا متورت متک
گیتتتتتتتتتتتترد و بیمتتتتتتتتتتتتار بتتتتتتتتتتتتدو عاراتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتر ی متتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتتود .

مراجعه کردا بودا است
بیمار کودک  20ماهه که به دلیا افت هموگبوبی به اوراا
پذیر میشود  ،همراا با اع و بیاالک
ژریاا  2ساعت  19:26در اوراا
با س
و رویت و در مدفو  HB:4.2 .کودک بودا است  .در ساعت  19:35مورخ
 98/05/05برای بیمار در واست  57CCپکسا همراا با مدور کارت و میشود  .که
روج میشود 98/05/07 .
کارت و  –Aو کیسه و  –Aبرای بیمار از با ک و
ساعت  10:15بیمار دپار ژپ شدا است وبا ژوجه به افت  HBو عدح وجود و ریزی
شدید،وجود ایکژر در پشح ها ااژماا همولیز یز برای کودک وجود دارد،برای بیم ار
در واست ارساا آزمایشات  ،ارساا الکژروفورز از مادر  ،فریژی و  CBCمجدد
میشود .
بسژری
ب
ساعت  14مورخ  98/05/07از ر با ک و آزمایشگاا به ب
ا ال دادا شدا که گروا و بیمار  +Bمک باشد ( مسژ دات مربو به گروا و –A
از پرو دا برداشژه شدا و کارت و
در زما ا ژباا بیمار از سو وگرافک به ب
 +Bجایگزی شدا است )  ،با پیگیری از با ک و  ،گفژه مک شودکه کیسه ر وج شدا
با برپسپ  –Aدر واق  +Bبودا است و بیمار کیسه هح گروا با  RHهمسا دریافت
کردا است  ،با ژوجه به ای که ادعای م ر شدا به دلیا آگاهک از پروسه دریافت
باورپذیر بود ک مکاژبه ای در ژاریخ  08/05/98از مسئوا ف اوری ا العات
بیمارسژا در واست گردید کبیه در واست های مربو به کیسه و ای بیما ر در
سیسژح  HISبررسک و ا ال دادا شود  .که مش ی گردید کیسه و  A-روج و ژزریق
شدا است  ,و بیمار و با گروا و  RHاشژباا دریافت کردا است .
بیمار با ااا عمومک وپ ژاریخ  08/05/98با ژش یی  IRON DEFICIENCY ANEMIAبا
 HB:8.8مر ی گردید

بیمار آقای  56ستاله متورد شت ا ژه شتدا ی آ متک آپالستژیک کته در بتا شتکایت
اتتتع

و بتتتک اتتتاا بتتته اوراا تتت

 PLT:7000در س

مراجعتتته کتتتردا بتتتودا استتتت بتتتا  HB:2.9و

 2ژریاابسژری مک شتود .بیمتار هوشتیار بتودا استت امتا

بک قرار پ ا که در شر ااا بیمار ذکر شدا استت بیمتار Agitatedهستت
و ژ تت افتاظ دار و همتراا فتیک

اترورت دارد.بیمتار Heavy smoker

بودا و در اژاق د ا یات اسژعماا مک کردا است که موجپ ر ج

هح اژتاقک و

شتتکایت ایشتتا شتتدا استتت.از متتب روز بعتتد از بستتژری بیمتتار همتتراا داش تژه
استت وپ تدی بتتار بتا ژبفت بستتژگاا ایشتا از تر

پرستتژار ژمتا

گرفژته شتتدا

است ،اما هی کداح بتر بتالی بیمتار اااتر شتد د ستاعت 23:30بیمتار ه گتاح
روج از ژ ت بترای کشتید ستیگار ،دپتار ستبو از ژ تت و اتربه بته ستر
مک شود بالفامبه پزشک بتر بتالی بیمتار اااتر متک شتود و بته دلیتا پالکتت
پتتایی ،دوبی ک و ستترگیجه بتترای ایشتتا در واستتت  CT Scanو مشتتاورا ی
رولتتوای و روستترجری متتک دهتتد بیمتتار ستتاعت  1بامتتداد بتتا همتتاه گک بتتا
بیمارستتتتتژا  Bو ستتتتتژاد هتتتتتدایت بتتتتته آ وااتتتتتد درمتتتتتا ک م ژبتتتتتا و ژشتتتتت یی
 Extensive ICHبرای بیمار گذاشژه مک شود و ژات عما جرااتک قترار متک
گیرد پ

از دو هفژه بیمار در بیمارسژا Bفوت مک ک د.

پالکت پایی = CBR

