
 "آزمايش-تداخل دارو"روش استفاده از جدول 

  

در طرف راست . شود ديده می TESTS‐  DRUGS ‐  PROBABLE EFFECTھا به شکل  در باالی جدول رديف عنوان
  .ھر عنوان مثلث کوچکی ديده می شود

  

  

  

 :شود فھرستی به شکل زير باز می. کليک کنيد DRUGSابتدا روی مثلث کوچک جلوی عنوان  )١

  

  

  

 .ی داروھا برداشته شود از کنار اسم ھمه) √(تيک  ھای کليک کنيد تا نشانه (Select All)ی  روی گزينه )٢

ه مکان )٣ الی ک ورد نظر، در ح ام داروھای م ام داروھاست روی صفحه برای جستجوی ن ا در محيط ن  ،کليد نم
ن حرف شروع می حرف اول نام دارو  را انتخاب کنيد ا اي ه ب ايی ک ان  تا بخش داروھ شوند در فھرست نماي

 .شود



ا  dاست، با زدن حرف مورد نظر Dexamethasoneمثال چنانچه  ه ب روی صفحه کليد، نام اولين دارويی ک
ان میDacarbazineيعنی شود شروع می dحرف  ی نماي ه رنگ آب تن در  سپس می .شود ب ايين رف ا پ وان ب ت

  .و در مربع کنار آن را تيک زد رسيد Dexamethasone فھرست، به نام

د آن را برای جستجوی اختصاصی بيش از يک حرف از نام داروبخواھيم  البته اگر يم باي ا  تر وارد کن ا را ب ھ
يم رعت وارد کن رف . س ه ح ثال چنانچ رعت رeو  dم ه س ام داروی و ا ب يم، ن م وارد کن ر ھ ت س پش
Debrizoquine ی کمتری تا  شود که فاصله به رنگ آبی نمايان میDexamethasone دارد.  

د  کنيدبرای جستجوی نام داروھای ديگر نيز به ھمين ترتيب کار  )۴ ا کلي ا  Enterو در انتھ د OKي پس . را بزني
ده  DRUGSشود که در ستون  از چند ثانيه جول تداخل دارو به شکلی فيلتر می ام داروھای انتخاب ش و فقط ن

 .کنند وجود دارد ھا مداخله می ھايی که اين داروھا بر آن نام آزمايش TESTSدر ستون 

ورد نظر است حال نوبت انتخاب آزمايش )۵ ن منظور. ھای م رای اي وان ب وی عن کليک  TESTSروی مثلث جل
ود و آزمايش تجو  ش ار جس ای بيم ود ھ ودش اب ش تند انتخ ر در فھرست ھس اب . و اگ ا آزمايشپس از انتخ ، ھ

ه از  فقط نام داروھای بيمار و نام آزمايشکه يد آ درمی به شکلیو شود  جدول دوباره فيلتر می ار ک ھايی از بيم
مصرف  آ.اس.آو  دگزامتازونمثال چنانچه بيمار داروھای . شود گيرد در فھرست ديده می آن داروھا تاثير می
راتينين، AST ،ALT ،ALP ،BUNھای کرده باشد و آزمايش ده باشد  پتاسيمو  مسدي، ک رايش درخواست ش ب

 :ھا، جدول زير باقی خواھد ماند داروھا و آزمايش نام پس از انتخاب

  

  
 

ھا بر ديگر  ھای کراتينين و سديم اثر ندارند اما اثر تداخلی آن شود اين داروھا بر آزمايش ھمانطور که ديده می
  .شود ھای بيمار ديده می آزمايش

ين آزمايش. جدول را از اين ھم محدودتر کردتوان اين  البته می ثال ممکن است از ب اي م ن جدول ھ ه در اي ی ک
اثير داروھای  BUNو  ALTی  شود، تنھانتيجه ديده می ط ت ا بخواھيم فق االتر از حد طبيعی باشد و م دکی ب ان

ن صورت می. ارش کنيمگز کمصرفی بيمار بر اين دو آزمايش را برای پزش ط  در اي وانيم  فق ھای  آزمايشت
ALT  وBUN را از ستونTESTS انتخاب کنيم تا جدول نير ديده شود:  



  

  

  

  

ردن آزمايش ه روی مثلث ستون  البته راه ديگر محدود ک ا آن است ک يم و" شماره"ھ د مراحل  ،کليک کن مانن
ماره انتخاب در ستون ار ش ه می ھای ديگر، تنھا کن زنيم ی سطرھايی را ک زارش شود تيک ب ن . خواھيم گ اي

  .آيد به کار می CBCبه خصوص ھنگام گزارش اثر داروھا بر آزمايش کردن روش انتخاب 

 :ی چاپ، گزارش زير چاپ خواھد شد در پايان با انتخاب گزينه )۶

  

  



  

  

ی  بی دول خيل ن ج ا اي ار ب ان، ک ايند" گم اربر خوش ه" ک ی برنام ار فراوان ژه در روزگ ه وي ت ب رت نيس آور  ھای حي
ن کاستی ھای فوق کامپيوتری با توانايی ر از خود اي زی نيست جز دانش صفر و , العاده؛ و مھمت ه چي علت آن است ک

  !توانايی بسيار اندک اينجانب در رابطه با کامپيوتر

  

  حسن بيات    -  احترامبا 


