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درباره کتاب

توسط عملکرد  دارو  این  کننده  بیماران مصرف  در  وارفارین  داروی  انجا که  از 
کبد، رژیم غذایی، جذب از روده و درمان همزمان با داروهای دیگر تحت تاثیر قرار 
می گیرد، و احتمال وجود  INR های افزایش یا کاهش یافته برای این بیماران نیز 

وجود دارد در این کتاب برای پیشگیری، به تمام این موارد اشاره شده است.

مجتمع آموزش عالی سالمت کاشمر

دانشکده پرستاری


