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خهفية انذراسة :ػدض اٌىٍى اٌحاد ِ٘ ٛرالصِةح رةشيشيح يحةذز ا ٙةا ذةذ٘ٛس ِفةاخظ اة ٚكةا ا اٌىٍةى ار يدؼةً اٌىٍةى
لادسج ػٍى حفظ اٌرٛاصْ اٌّا ٚاٌٍّح ا اٌذَ.
اهذاف انذراسةٌ :ذسارح حاالخ ػدض اٌىٍى ا االطفاي د ْٚرٓ اٌثاٌثح ِٓ اٌؼّش ِٓ ح س االرثاب ,االػشاض ٚاٌؼالِةاخ
اٌسشيشيح ,إٌرا ح اٌّخرثشيحٚ ,وزٌه طشا ك اٌؼالج .
انمرضى وانطرائق  :االطفال المصابين بعجز الكلى الحاد اي الذين تشتبه باصابتىم بالمرض منن االطفنال دين سنن الاالان
من العمر يذلك بادخنالىم النى مستشنفى الاعمنان التعليمنر ياجنراو الفحيصنار السنريري يالمختبرين يالتاكند منن اصنابتىم
بالمرض بعد ذلك يتم احالتىم النى يحندغ لسنل الكلنى سنر مستشنفى الزونرايع يمتنابعتىم طيلن الفتنرغ الممتندغ منن تشنرين
االيل -3102تشرين االيل .3102
انىتائح :استؼِ ْٛشيضا ِصاتا تؼدض اٌىٍى اٌحاد ِٓ االطفاي د ْٚرٓ اٌثاٌثح ِٓ اٌؼّش ذُ شّ ٌُٙٛتٙزٖ اٌذسارةح.واْ ٕ٘ةان
 )%59.7(92روشا  )%95.7(11 ٚأثى تٕسثح أثى/روش=.9.2/1وّا اْ اٌسثة اٌش س ٌالػشاض ٚاٌؼالِةاخ اٌسةشيشيح
٘ ٛلٍح وّ ح االدساس ٚاٌرٕفس اٌحاِض  .اْ اٌسثة اٌش س ٌالخرالطاخ اٌّشض ح إٌاذدح ػٓ حذٚز ػدض اٌىٍى اٌحاد ٘ةٛ
اٌصشع ٚرٌه تٛالغ  )%75( 2حاالخ ِةٓ االخرالطاخ.تإٌسةثح ٌاشا ةك اٌؼةالج امةذ ذةُ االحر ةاج ٌلسةً اٌىٍةى اٌثشيرة ٔٛي
 )%27.2 (11حاٌح ت ّٕا ذُ اػااء اٌؼالج اٌرحفظة اٌسةشيشل ي  )%41.1 (8حاٌةح .وأةد ػةذد اٌٛا ةاخ ٌٙةالالء االطفةاي
اٌّصات ْٛتاٌؼدض اٌىٍٛل اٌحاد د ْٚرٓ اٌثاٌثح ِٓ اٌؼّش ٘ )%17(8 ٛحاالخ.
االستتىتاخا  :ػدةض اٌىٍةةى اٌحةاد اة اٌشضةغ ٚاالطفةةاي اٌصةلاس د ْٚرةٓ اٌثاٌثةةح ِةٓ اٌؼّةةش ٌة س ٔةةادساِ ٛ٘ٚ.ةشض ِّىةةٓ
اٌٛلايةح ِٕةةٗ الْ اوثةش اٌحةةاالخ ٔاذدةح ػةةٓ ارةثاب ِالثةةً اٌىٍةى.اْ اٌٛلايةةح ٚرةشػح ػةةالج اٌدفةاي اٌ ذيذ(اٌسةةثة اٌش سة
ٌحاالخ ِالثً اٌىٍى) يّىٓ اْ يّٕغ ػدض اٌىٍى اٌحاد ٚوزٌه يّٕغ االخرالطاخ ٔٚر دح ٌزٌه ِّىٓ اْ يّٕغ اٌّٛخ.
انكهما انمفتاحية :ػالج ػدض اٌىٍى ,اِشاض االطفاي
انبريذ االنكتروويhmalallah@yahoo.com :
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