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مشکالت تىفسی در ارتفاعات ،غًاصی ي غرق
شدگی
ديمیه سمیىار بیماری َای تىفسی کًدکان

دکتر گیتی پًرديلت
دکتر حسه زاد

کّفراِس ِمش برِْکٓسکٓپی ٌداخىٕ ای در سرطاَ ریٕ 69/01/11
اینننُ کّفنننراِس رْن پّمونننّ ٕ ٌنننٓر  69/01/11در سننناوُ ٍٖنننایش باٍارسنن اَ
عرفاَ شرق با تالْت آیاتی چّد ان کالي اهلل ٌماد آغان گردید.
در ایُ کّفنراِس اسناتاد در نٌاّنٕ ٖنای رْی ٖنای درٌناَ پىنٓران اِانمَْ بندخاً
ٌننرْری بننر برِْکٓسننکٓپی ٌداخىننٕ ای رْی ٖننای دراکننی در کاِرننر ریننٕ رْی
ٖای ددید ط منٕ بّندی کاِرنر رینٕ سنِٓٓگرافی داخنه بنرِْش بآپرنی پىنٓر بنٕ
ایننراد سنننّراِی پرداخ ّنند ٍٖاّنناُ پاِننه رْی ٖننای تونا ننی سننرطاَ ریننٕ بننا
کضٓر اساتاد ْ شرکت کّّدگاَ بٍدت یکراعت برگزار گردید.
ایننُ کّفننراِس بننرای گننرْٔ ٖننای ٌن ىننی پزشننکی ٌاِّنند دراکننی عٍننٌٓی دراکننی
لفرننٕ رنندری باٍنناری ٖننای خننَٓ ْ سننرطاَ بنناویاُ باٗٓشننی باٍنناری ٖننای
داخىی باٍاری ٖای لىب ْ عرْق اٌ اان بانآٌٓنی داشت.
در اِ ٗننا گننٓاٖی شننرکت دارای اٌ اننان بننانآٌٓنی بننرای کاهننریُ ْ گننٓاٖی اٌ اننان
سنّراِی برای اساتاد ان طریك ساٌإِ آٌٓنی ٌداْي رادر گردید.

کّفراِس تان ٖای سارکٓئادْن 69/01/11
ایننُ کّفننراِس ر ن پ رْن پّموننّ ٕ ٌننٓر  69/01/11در سنناوُ ٍٖننایش اٌارک اننر
باٍارس ن اَ دک ننر ٌرنناپ داِوننٓری بننا تننالْت آینناتی چّنند ان کننالي اٌ ...مانند آغننان
گردید.
ایُ کّفراِس کنٕ بنرای گنرْٔ ٖنای ٌن ىنی پزشنکی ٌاِّند دراکنی لفرنٕ رندری
آسنناب شّاسننی باٍنناری ٖننای ریننٕ باٍنناری ٖننای لىننب ْ عننرْق باٍنناری ٖننای
عفننِٓی ْ گرٌرنناری عىننٓي آنٌایوننماٖی باٍنناری ٖننای داخىننی ریننٕ اطفننان اٌ اننان
بننانآٌٓنی داشننت برِاٌننٕ بننٕ رننٓرت پاِننه ٖننای ٌن ىننی ٌاِّنند پاِننه ٌمدٌننٕ ای بننر
سننارکٓئادْن پاِننه رْی ٖننای تٗننادٍی ریننٕ در تونننار سننارکٓئادْن پاِننه
تونننار تننٓاي سننارکٓئادْن ْ تٓبرکىننٓن در باٍنناراَ پاِننه شننآر سننارکٓئادْن در
باٍنناراَ ٌراد ننٕ کّّنندٔ بننٕ باٍارسنن اَ پاِننه تننانٔ ٖننای رْی ٖننای تونننار ْ
شّاسنننایی سنننارکٓئادْن پاِنننه تنننانٔ ٖنننای رْی ٖنننای پننناتٓوٓ در توننننار
سارکٓئادْن برگزار گردید.
در اِ ٗ نا گننٓاٖی شننرکت دارای اٌ اننان بننانآٌٓنی بننرای کاهننریُ ْ گننٓاٖی اٌ اننان
سنّراِی برای اساتاد ان طریك ساٌإِ آٌٓنی ٌداْي رادر گردید.

