شککْٜادککشکا ٝککْ٘ااشککش قیا اسکککاّکک٦اددٞککشاکااعککیاّککشااا٣اّا١ککاانکک٦اّککمیاشانککشاٟاا٣نککم٣اٝککیاشکک ٜ ٤اا کک٠ان ٞککشا اٝککیا
ت٤ا١داف٘ٚاٝدقدک اکاشد٦انششدا٣اامٚبا٠ْٞٝااسکا ١ش٦١اا اازا ِان ٞشا اعبیا٣خ ٜانششد ا
سککقیاشککد٥ااسکککاکااا کک٠اخککی٥٣اااز ککشنیا٣اٝماٍبد٨ککش اعبککیاا٣اّا١ککااااانککما ان ٞککشاا١یاّکک٦اازاکاکاشککْٜاا١ککحاٝککیانم١ککدا
ت م حاش٤ک ا
ساختمان ي عملکرد شکم:
شککْٜا ککشاديککم٥اشککْٜاز ککماک ککشىمإٜاٍککماااکااکا٣اتککشاٍسککٞکاىٍ٤ککش١یاٖٙکک٠إسککدم اٝککیا شنککد اديککم٥اشککْٜات٤سککظا ککيشًا
ککشایم دککا٤ئ٠ای٤شکک د٥اشککد٥ااسککک ا ککيشًاازاک٣ه کک٦ااد ککش یا٣اخککداا ات ککْ ٘اشککد٥ااسککک ا ککيشًااد ککش ی اکاخٚککیاتککم ٠ا
ه ٦ان٤ک٥ا٣اکاتٞشسانشااد شءاشْٞیاٝیانششد اکاادشٙیاّ٦ا يشًاخداا اه ٦اخشاخیاتمااسک ا
ا ٠اک٣ه ٦ان٤س ٦ٚاىضش یاازاٜ٧اخدااٝیاش١٤داّ٦ادش ٣اٝش قیاسم٣ز انق٤٢اٟا ٙیاّ٢٢د٥اٝیانششد ا
ازاٙحککشػاا١ککشتْ ٝ٤یاديککم٥اشککْٜاااا ٝدکک٤اٟانکک٦ال٨ککشااٍسککٞکا کک٘اتَسکک ٜاّککمکاّکک٦اکاا کک٠اتَسکک ٜان٢ککد ا١ککشهانق٢کک٤اٟا
َ١غ٦اٝمخـا٣اٝمّی اٝیانششد :ا
 1انکککـاىٍ٤کککش١یالککک اا(:)Left upper quaderantاشکککش٘ٝاٍسکککٞکاافؾکککٜاٝقکککد ٥اعحکککشٗا ا٤ٙزاٞٙقکککاد٥ا٣ا
نخ یاازاا٣ک٥انیآاٝیانششدا اّ٦ ٚال اکاای کا يشًاشْٜاٍمااکااک
 2انکککـاىٍ٤کککش١یاااسککککا(:)Right upper quaderantاشکککش٘ٝاٍسکککٞکاافؾکککٜاّبکککد اّ سککک٦ا کککيماا٣انخ کککیاازا
ا٣ک٥انیآااسک اّ٦ ٚاااسکاکاای کا يشًاشْٜاٍماااکااک
 3انکککـاتحدکککش١یااااسککککا(:)Right lower quadervantاشکککش٘ٝاایش١کککد ا انخ کککیاازاا٣ک٥انکککیآا٣ااد کککشءا
ت ٙ٤داٝثٚیاکااز١شٟااسک
 4انـاتحدش١یال ا(:)Left lower quaderantشش٘ٝانخ یاازاا٣ک٥انیآا٣ااد شءات ٙ٤دٝثٚیاکااز١شٟااسک

هزٛانکک٦ا ّککمااسکککاّکک٦اّا  ٚکک٦ا٧ککشا ادشٙککبا٧ککشا٣اائکک٤اشاشککْٞیاٖٞ٧ککیاکااىضککش ای کککا ککيشًا ککشاىضککش ااتم٣ی ٤دکک٤ئ٠ا
ٍماااکاا١د اکاکاکااٍسٞکا٧ش ا ٝش١یای کا٠ْٞٝااسکانقٚکاْ ٝالتیاکااّ٦ ٚا٧شانششد ا

ا
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ا
ا

اوًاع ساختمان َای شکمی:
 1اد شءات٤خشٙیاشش:٘ٝاایش١دس اٝثش١ک ٦اٝدکما ا ٝکدمُا کيما ٣اٙ٤ٙک٦ا٧کش اادٞکیا اّ سک٦ا ک ايما اا٣ک٥ا٧کشا اٝقکد ٥اادک ٜا
دشٙب
 2اد شءات٤یماشش:٘ٝاّ٦ ٚا٧ش اّبد اتخٞداٟا٧ش ا٤ٙزاٞٙقد ٥اعحشٗ
 3اسشخدٞشٟا٧ش انیآافمً٣اشش:٘ٝاائ٤اشاشْٞیا٣ا٣ا دااخ٤هاتحدش١ی

ْ١دکک: 1٦ایککشإیااد ککشءات٤خککشٙیانشفککیاخکک١٤م ی اّ(ٜنککد٘ ٙافککمً٣اخکک١٤یاّکک)ٜاٙ٣ککیانککد٘ ٙا ١کککاٝککش ـاکاخٚککیااٟانکک٦اکاٟ٣ا ککيشًا
نشفیایم د ١٤کاٝیاش٤ک ا
ْ١د: 2٦ایشإیااد شءات٤یماند٘ ٙاکاااان٤کٟافمً٣اخ١٤یاىما٣اٟانشفیاخ١٤م ی ا٣اشُ٤اشد داٝیاش١٤د ا
ا
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ا
درد حاد شکم:
ک ا ک٠ان ٞکشا اٝکیات٤ا١کداشکد دانک٤ک٥ا
کاکادشکاشْ ٜاّ٦إش٥اشْٜادشکا شاى شاادشکاشْٞیا١ش ٝکد٥اٝکیاشک٤ک ا کِان ٞکشا اشکش ـااسک ا
٣اف٘ٚاٝدقدک اکاشد٦انششدا٣اشش٥افالٝکاشْٜادشکااسک ا
علل شکم حاد:
  ١م ٣اْٝشْ ١ی اٙد٨شبا اسْ ٞیاد شءاشْٞیافٝ٤ٞشان٦انم دٟا شایشا٥اشدٟادسشسا ١سکد٢د انک٦اخکیءاائک٤اشا ان٢کشنما ٠اإکما کِافضک٤ایکشا٥اشک٤ک اکاکاشکْٜا١ششکیاازا
یشإیااٟافض٤ا ١سک ان٦ْٚان٦اا ٠افٚکااسکاّک٦اخکٟ٤ا کياشًااااتحم کِاٝکیاّ٢کداا٣اّپسکاٙ٤یاّک٦اکا٣اااد کشءاخکشرااااىکماإمىدک٦ا
(ٝث٘اّبد اعحشٗا٣اّ س٦ا يما)ادش ٣ااشکد٦ا٧کش افیکبیااسکک اإکماا ک٠اّا پسکٗ٤انک٦افٚککااٙد٨کشبا٣اتک٤اٛاکلکشااّ ک دٕیاشک٤ک ا
ن ٞشااادسشساکاکاخ٤ا٧داّمک ا
ا١بسشطاسم ـا ِافض٤اسبباشم٣ؿاسکم ـاکاکاشکا ْٜاخ٤ا٧کداشکد انق٢ک٤اٟاٝثکشٗان ٞکشا اّک٦اکااشکْٜاخک٤کا٣خک٤کإکاشزاااادکااٝکیا
ّ٢د اکاا ک٤اشاا١بسکشطاا٣ک٥اا کلکشااکاکا١شٕ٨کش١یاشکْٜاخ٤ا٧کداشکد اٍ٣دکیاّک٦إکشزایخکداٝکیاشک٤کاک ٖکماّ کدان کدم انکمااٟا
فضکک٤ا٣ااکاٞ١ککیإککمککا٣اکاکاازانک ٠اٝککیاا٣ک ان٢ککشنما ٠ا اشککم٣ؿاسککم ـاکاکاشککْٜا ١ککش٦١اا ا(فالٝکککاٍمٝککی)ااسکککاّکک٦ان ککشٟاّ٢٢ک ٥ا
شم٣ؿادشکا ِااخکدالٗاشکْٞیااسککا اإکماا١باسکشطااد کشءاخ ٚکیاتکدا دیااداک٧کد ا ٝثک٘اسک م٣زاّبکد اّک٦اکاااٟاّبکدانک٦ا ٝکیاٟا
 2نمانماا١داز٥اخک٤ک انکیآاٝکیاشک٤ک ان ٞکشااکاکاٝخدیکم ااااتحٞک٘اخ٤ا٧کداّکمک ان٢کشنما ٠اکاکا ١کش٦١از٣کاسانکما اا ک٠ان ٞکشا ا
 ١سک ا
ٞ٧چ٠ ٢اّ دا يشًا ١یانشفیاا دشکاکاکاٝیاش٤ک اا ک٠ااٝکماْٞٝک٠ااسککانقٚککاا١بسکشطافض اک ٤انششکداّک٦اکااکاخک٘ا کيشًااسکک ا
اسدث٢شءاکااا ٠ا٤ٝاکافبشاشااسکاازان ٞشاانشاکاا ا اٟا٧کٜاکااسک٦اٝش٧ک٦اسکٛ٤انکشاکاا ا کيشًااٟاٍکدااّ ک د٥اٝکیاشک٤کاّک٦اک ٖکمانک٦ا
ّ دان دمادسشس کا١دااک ا ا ک٠اٝسکه٦ٚاٝکیات٤ا١کداخغم١کشُانششکد ااٟا٧کٜاکااشکما غیاّک٦انغک٤ااعب قکیانشفکیاکاکاٝکیاشک١٤دا٣ا
کاکا٤ٝخباٝیإمککاتشان ٞشااز٣کتماازا٣خ٤کاْ٘ ٝاإش٥اش٤ک ا ا
کاکا١ششیاازاّ داکاا ِافضک٤اتک٤یماامٚکبانیک٤اشا کِاکاکا ْ٤٢اخککااسکک ااٙد٨کشبا کِافضک٤اتک٤اخکشٙیاْٞٝک٠ااسککانشفکیا
تحم ککِا کيش ًاک کک٤اا٥ااٟافضکک٤اشککد٥ا انشفککیا ککِاکاکاّککْ ٙ٤یاشکک٤ک اکاکا١ششککیاازاا سککْٞیاکاا ْککیاازااد ککشءاشککْ ٜانیکک٤اشا
ْ٤٢اخکا٣ا شد دااسکاّ٦ااکا٦ٝا شىد٦ا٣اٞ٧چ٢شٟاّ٦افض٤اکلشااّٞب٤کااّس ژٟان دماٝیاش٤ک اکاکاندتماٝیإمکک ا
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اوًاع درد شکم:
 1کاکااد ش ی:ا
ا ٍ٣دیااداٝیاک٧داّ٦اخ٤کافض٤اکإ مااسکک ان کدمااد کشءااشکد٦ا٧کش افیکبیانسک شاادسکشساز کشک ا١داا١کد انکد ٠افٚککا
اکاکاا٨١شاامٚباّٜاشدشان٤ک٥ا٣انک٦اسکخدیاٙا ّ٤کش ٙی٥اٝکیاشک٤کا(ن ٞکشاا ٞ١د٤ا١کداٝحک٘اکاکاااانکشا کِاا ٖ١ککا ١کشٟاک٧کد) ا
ٝبٜ٨ا شاکاک١شُااسکا٣ا٠ْٞٝااسکاٝداٛ٣ا شاٝد٢کش٣بانششکد اا ک٠اّک٦اکاکاکااا ک٠اٝک٤ااکاشکد دانک٦ا١ؾکماٞ١کیااسکد انک٦اا ک٠ا
ٝيٛ٤٨ا ١سککاّک٦ان ٞکشااازان ٞکشا ااشکد د اا١کحاٞ١کیانکمک اا ک٠اْ١دک٦ا ْکایاازا٨ٝکٜاتکم ٠اکاسا٧کش یااسککاّک٦انش کداازا
تيش٣شاا٤١اؿاکاک٧شان ش٤ٝز د اکاک اّ٦اخي وا٣اٝد٢ش٣بااسکان٦اٝق٢یا ِان ٞشا اخي وا شام مٍشن٘ات٤خ٦ا ١سک ا
 2کاکاخداا ا(سٝ٤شت ِ):ا
ا ٞ٧ککما٥انککشاتحم ککِا ککيشًااسککک انککد٘ ٙاکاااانکک٤کٟایش ش١کک٦ا٧ککش افیککبیاىککما٣اٟاکاا ککيشً اکاکااٟاشککد دتما٣اّ٤ٙککش ٙی٥اتککما
اسک اٝق٤ٞهاکاا ِاعمها شىکاٝیاشک٤کا٣افٞکدتشایش کدااااسکک افٝ٤ٞکشان ٞکشاااااکاادکشٙیاّک٦انک٦ای ککاکاازاّ ک د٥ااسککا
٣ازا٧٤١ش دااااکاخ٘اس ٦٢اا اخٜاّکمک٥اٝکیا شن کدا ا ا ک٠اّکشااّ کدافضکالشاشکْٜااااّکش٧داٝکیاک٧کدا٣اى کشااّٞدکم ا
ااان٦ا يشًاا٣ااکاٝکیاّ٢کد ان ٞکشااتک٢ياا٧کش اّ٤تکش٥اکااکا٣اکاا ک٤اشاتک٢يااف ٞکٌ اک کشىمإٜاانک٦اسکٞکایکش ٠ادمّککا
ّمک٥ا٣ا يشًا٣ااد شءاشْٞیاااان٦اخ٤ٚاٝیااا١دا٣انشفیاکاکان دم اٝیاش٤ک ا
 3کاکاااخشفی:ا
کاا٣اٍککـاکاکااد ککش یااسکککا (ّکک٦اکاکاازاخکک٤کافضکک٤ا ٢ٝککشاٝککیإ ککمک)ا٣اکااَ١غکک٦اا اک ٖککماکاانککدٟادککاا ٝکک٤ک اا کک٠اکاکا
ٝق٤ٞهان٦اسخدیاّ٤ٙش ٙی٥اٝیاش٤کااٝشاکااٝحٚکیاّک٦انک٦ااٟاااخکا شؿاشکد٥انیک٤اشاٝکداٛ٣ا٣ایش کدااادکااٝکیاشک٤ک اکاک٧کش ا
ااخشفیاا ٍ٣دیااداٝکیاک٢٧کداّک٦ااد کشءاکااا اٝسک مافیکبیا ٝکدمُا٧سکد٢د اٝنکیاکاات کخ راکلکشااسکمکإٞیاشکد٥ا٣ا
ا ٠ااٝما٤ٝخباادسشساکاکاکااخکش یاّکشٝالانکیاانکظانکشافضک٤اکإ کماٝکیاشک٤ک انق٢ک٤اٟاٝثکشٗ ان ٞکشا اّک٦اکلکشاااٙد٨کشبا
ّ س٦ا يماسک افٝ٤ٞشاکاکاااخشفیااااکااشش٦١ا٣اّدواااسکادااٝیاّ٢د ا

ا
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ْککیاازاٞ٨ٝدکم ٠اا٣اّا١ککاا٧ککش اخکک١٤م ی ا اک سْسک ٟ٤اائکک٤اشا(یککشإیاائکک٤اش)اشککْٞیااسککک اّکک٦انشفککیات ٙ٤ککداکاکاااخککشفیاکاا
ن ٠اشش٦١ا٧شاٝیاش٤ک انقضکیاازاا٣اّا١کاا٧کش ام مخک١٤م ی اک٢٧کد٥اشکش ـا ١کیانکشاا٧٤ٖٙکش اکاکاااخکشفیاٞ٧کما٥ا٧سکد٢د اایش١د سک کا
مشٙبشانشاکاکااعماها١شهاتؾش٧مای دااٝیاّ٢د اکاادشٙیاّ٦ای١٤ٝ٤٢یاٝیات٤ا١دانشفیاکاکاکااز ماٙب٦ایش ٢یاٍيس٦اس ٦٢اش٤ک ا

ا
ا
علت َای شایع شکم حاد:
 1ایش١د س کاا٦ّٚ 2اس سد کاااا 3یشْ١مات کاا 4زخٜاٝقد٥اا 5ا١سداکاا٣ک٥اا١ 6شاسش یادشکّ٦ ٚاا١ 7شاسش یاٝی٠ٝاّ٦ ٚا ا
ا 8سٔ٢ا٧ش اّ ٤ ٚاا 9في١٤کااکااا ا ا

آپاوذیسیت :ا
اٙد٨ککشبازائککد٥اّمٝککیاشککْ٘ااسکککاّکک٦اکااٝحکک٘ااتیککشٗاا٣ک٥اّ٤لککِانکک٦اا٣ک٥انککیآا(ٝحکک٘ااتیککشٗاا ٚهککٛ٤انکک٦اسککْ)ٛ٤اٍککماااکااک ا
ایش١د س کادشکاشش ـاتم ٠اا٣اّا١کااخمادکیااسککاّک٦اکاا کح٦٢ا افٞکدتشاکاانچک٦ا٧کش انیإدکما٣انکشٙن ٠اخک٤اٟانکشااٟانمخک٤اکاٝکیا
ّ٢کک  ٜاایش١ککد ااکٍ َککشاز ککماکا چکک٦اا ٚه٤سککْشٗا٣ااندککدا اّٙ٤ککٟ٤ا ککق٤ک اٍککماااکااک اٍسککٞکاافؾککٜانشىکککااٟاازا١کک٤ؿا٢ٙي٤ئ ککدا
اسک ایش١کد ااٝکیات٤ا١کداکلکشاااٙد٨کشباشک٤ک ا٣اکاا ک٤اشافکدٛاکاٝکشٟااٟاایکشا٥اشکد٥اا٣اٝحد ٤کششاخک٤کاااانک٦اکاٟ٣اديکم٥ا کيشًا
نم یکا٣انشفیایم د ١٤کاش٤ک ا
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ایش١دسک ک ان ککدما١ش شککیاازاا١سککداکاٝدککما اایش١ککد اات٤سککظاٝککشک٥اٝککدى٤فیااسککک اشککْ٘ا٣اٝحکک٘اایش١ککد ا ااٟااااکاانمانککماا١سککداکا
ت٤سظاٝدى٤ؿا شا٤ٝاکاک ٖم اازاٍب ٘ااخیاءامک ا ا کشااتٝ٤ک٤اااسک بایکا ماٝکیاّ٢کد اا١سکداک انشىککا٢ٙن٤ئ کداااااٚٝد٨کباٝکیاّ٢کدا٣اامٚکبا
٢ٝدمان٦افي١٤کانشّدم شئیا شا ٣م٣سکیاٝکیاشک٤کاّک٦اٝخکشطااٟاا ااازخکٜاٝکیاّ٢کد ااٙد٨کشبانشفکیااىکیا داٍغکماکاخٚکیاایش١کد اا ١کیا
ٝیاش٤ک اّ٦اٝیات٤ا١داشم شٟاایش١د اااااٝسد٣کاّ٢دا٣انشفیاتمٝ٣ب٤زاش٤ک

ا
نککشاٍغککـاخم ککش ٟاایش١ککد ااکلککشااا سککْٞیا٣انککد١بشٗااٟاا١يککشاّد٤س ا٣اْ١ککم٣زاٝککیاشکک٤ک اکااا کک٠اٍ٤ٝککـ اک کک٤اا٥ا٧ککش افمٍ٣ککیامشٙبکشاا
ضق وا٣ایشا٥اٝیاش١٤دا٣اٝحد ٤ششاایش١د اان٦اکاٟ٣اديم٥ا يشًاٝیاا یک ا
ایش١د ا ان٦اک٘ ٙا ١ش٦١ا٧شا٣افالئکٜاٝديکش٣شإسکدمک٥اٞ٧کا٤اا٥انکشااٟا اامٚکبااشکدبشا٥ات کخ راکاک٥اٝکیاشک٤ک اایش١د سک کاخي کوا کشا
کااٝماد٘اا٦ ٙ٣انشفیاکاکاّْ ٙ٤یا٢ٝد ماٝیاش٤کاّک٦امشٙبکشانکشات٨ک٤ؿا٣ااسکديماكا٣إکش٧یانکشاتکباخي کواٞ٧کما٥ااسکک اا ک٠اکاکامشٙبکشا
کااانددا اکاااعماها١شهااسکک انک٦اک ٙک٘اٝسکد٣کاشکدٟاایش١کد ا ان ٞکشااٝقٞک٤هااشکد٨ش اخک٤کااااازاکسککاٝکیاک٧کد انکشااکاٝک٦إ کشکا
شدٟاایش١د ا اکاکاٝحکد٣کانک٦اانکـاتحدکش١یاااسککاشکْٜاا() RLQاٝکیاشک٤ک اٝحک٘اشکش ـاکاک اَ١غک٦اٝکِانک٤ا١یااسککاّک٦ا4تکشا5ا
سش١دیاٝدمانشه ات لاا  ٚشُاٍداٝیا٣اکاااٝدداکاخظاٝسکدَ ٞیاٍکماااکااکاا ّک٦اازات کلاا  ٚکشُاٍکداٝیانک٦ا١کشهاّ ک د٥اٝکیاشک٤ک اٍ٣دکیا
ایش١د اایشا٥اٝیاش٤ک ان٦اک٘ ٙاا دشکایم د ١٤ک اکاکا٢ٝد ماٝیاش٤ک ا
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ا
ااز شنیاخسکٞش١ی ان ٞکشا اااا ١کشٟاٝکیاک٧کداّک٦انک٦ا١ؾکما١شاادککاٝکیااسکد اکااٝقش ٢ک٦اشکْٜا ادسشسک کاکااٞٙکاا(ت٢کدا١ا)ا کاشا
سخکاشدٟاشْٕ(ٜشاک )ٔ٢اکاااعماها١شها شاانـاتحدش١یاااسکا()RLQا٤٨ ٝکااسک ا
ٞٙااشْٜاااان٦اخشعمات٢دا١ااٝقْ٤ساتْمااا ٢ْ١د اى شااا ٠اّشااٝیات٤ا١دانشفیایشإیاایش١د ااٚٝد٨باش٤ک ا
ا
ٝماٍبکا٧ش ای دان ٞشاسدش١یاکااایش١د س ک :ا
 ٍمااکاکٟاىمکاکاا٣ضق کااادک دٞش کاا٣ا١یا ّ٢دمٗاٝداٛ٣ااا٥ا٤٧ا یانما ای ٖ م اازااسپ م٥اّمکٟ ٕ اشد٠اا١ژ ّ٤ک ا١دَشٗان ٞشاکااامٚبا٤ٝااک اایش١د اایشا٥اٞ١یاش٤کا٣ان ٞشااازا١ؾما٤ٞ٧ک ٢شِ ٝایش داااٝیاٝش١د ا

کلٍ سیستیت:
ّ٦ٚاس سد ک ااٙد٨کشباّ سک٦ا کيماااسکک اّٚک٦ا ٙد کشز ااا(ت کْ ٘اسکٔ٢اکااّ سک٦ا کيما)افٚککا99کا کداازاٝک٤ااکاّٚک٦ااس سکد کا
ٝیانششد اک٣ا٤١ؿاسٔ٢اّ س٦ا يماا٣خ٤کاکااک :ا
ّٚ 1سدمٙ٣یاااااااااااا 2ن ٚیاا٣ن ٢ی ا
ّ٦ٚاس سد کا١ششیاازاسٔ٢ا٧ش اّ س٦ا يمااٝکیات٤ا١کدا دکشکا کشاٝکی٠ٝانششکد اّبکدا کيمااااات ٙ٤کداٝکیاّ٢کد اّک٦ا٣سک ٦ٚاا ٙ٣ک٦انکما ا
کىککـاّٚسککدمٗ٣اازانککدٟااسککک ا ککيمااازاکاخکک٘اٝدککما ا ٝککدمُایککشئ ٠اٝککیاا٣کاا٣اکاااسککيْ٢دما٣ک انکک٦اا٣ک٥انشا ککِاٝککیاا ککیک ا
Page 8

Soltanpour_alireza@yahoo.com

اسي٢دْدما ٣ک اٍ٣دیانشزاٝیاشک٤کاّک٦اٝکشک٥اٞ ١ک٦اٝکش ـادش ک٘اازا٧ضکٜامک ااکااٝقکد٥اا()chymeاازاعم کٌااسکيْ٢دماّشاک کش اٝقکد٥ا
خشاجاٝیاش٤ک اٍ٣دیاّ٦ااسيْ٢دما٣ک انسد٦اٝیاش٤ک ا کيمااازاعم کٌاٝدکما اّ سک٦ا کيماانک٦اّ سک٦ا کيماانکماٝکیإکمکک ا کيمااکاا
ّ س٦ا يمااٝیاٝش١داتشاا ٦ْ٢ااسيْ٢دما٣ک اٝددکانشزاش٤ک ا

ا
يمااٝیات٤ا١داخ ٚیام ٚؼا٣اىً٤ااشبشؿاش٤ک اّک٦انشفکیات کْ ٘اتک٤ک٥ا٧کش اشکب ٦اسکٔ٢ان ٚکیاا٣ن ٢کی اّٚسکدمٙ٣یا کشان ٚکیاا٣ن ٢کیا
–ّٚسدمٙ٣یاش٤ک ا ا ٠اسٔ٢ا٧شاازاٝدما اّ س٦ا کيماایکش ٠اٝکیاا١٣کدا٣امشٙبکشاکااٝدکما ا کيما ٣ا ٝکدمُإ کماٝکیاّ٢٢کد اٍ٣دکیا
ّ٦اخم شٟا يماات٤سظاا٨١شاٝسد٣کاٝیاش٤ک ااٙد٨کشبا٣اتحم کِاّ سک٦ا کيماااداٝکیاک٧کد انک٦اک١بکشٗااٟاااٞ١کِا٧کش ا کيما ٣انک٦ا
م ش اٝخشعیاکاخ٘اّ س ٦ا يمااد٦ٚٞاٝیاّ٢٢دا٣انشىککاایکیات ٚکشٗاز٢ ٝک ٦انکدٟ٣ای٤شکداٝحکشىؼاندکشاٝکیاٝش١کد ایم٣سکدشٕ٢ٚد ٠ا٧کشا
 ١یاازاکاٝیاش١٤داّ٦انشفکیاا تحم کِان کدماک ک٤اا٥اایکیات ٚکشٗاٝکیاشک٤ک انکشااکاٝک٦اتحم کِ ااٙد٨کشبان کدماٝکیاشک٤ک اى کشااکاخک٘ا
٠ٝ٤ٙانشهاٝیاا٣کا٣اکاا٨١ش کاخم شٟاخٟ٤ان٦ااییاتٛ٤ ٚاّش٧داٝیا شند ا
سش مافٚکا٧ش اّ٦ٚاس سد ک اشش٘ٝاّ٦ٚاس سکد کانکشافٚدکیانک٦اخکیاسک ٔ٢ا٣ااٙد٨کشباٝکی٠ٝا١ششکیاازافي١٤ککانشّدم کشئیااسکک اّٚک٦اا
س سکد کا٧ککش ا١ششکیاازافٚکککا٧کش یانکک٦اخککیاسک ٔ٢اٝقٞکک٤ها١ششکیاازاسکک٤خدٖی اسپسک ا اک شنکک ا٣ا١شاسککشئیااإکشٟا٧ککش اٝدقککدکا
٧سد٢د اّ٦ٚاس سد کاٝی٠ٝا١ششیاازافي١٤کانشّدم ش یانشاىما ٢دااٙد٨شنیا ٝشن٦اسٔ٢اّ س٦ا يمااتؾش٧مای دااٝیاّ٢٢د ا
ّ س٦ا کيما اٚٝد٨کباٝقٞک٤هانشفکیاکاکادکشکاکااانکـاىٍ٤کاش١یاااسککاشکْٜاا()RUQا ٝکیاشک٤ک ااٙد٨کشباٝکیات٤ا١کدانشفکیاتحم کِا
ک شىمإٜان٦اٞ٧ما٥ااکاکاااخشفیااٟاکااشکش٦١اااسککاشک٤ک اإکماسکٔ٢ا٧کش اّ سک٦ا کيمااکااٝدکما اّ سک٦ا کيماإ کماّ٢٢کدا اکاکااٟا
ند٘ ٙااتسشؿا٣ااَ١بشضاٝدمااٝیات٤ا١کداازا١ک٤ؿاّکْ ٙ٤یانششکد اا ک٠اکاکامشٙبکشانقکداازاخک٤اکٟامک ا ایملکمب انکد٘ ٙاازاکاشکدٟانش ٤١ک٦ا
يمااازاّ س٦ا يماااداٝیاک٧د اکاا١شد ٦از کماٍيسک٦اسک ٦٢اکااسکٞکاااسکک انکد٘ ٙااسپشسکٜافضکالشاشکْ ٜاْٞٝک٠ااسککات٢کدا١اا
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٣خ٤کاکاشد٦انششدان شاسشئ د٥اشدٟاایکیات ٚکٛ٤اّ سک٦ا کيمااْٞٝک٠ااسککان ٞکشااکاکاشکد د ااااتدمنک٦اّ٢کد اتحم کِاسکٞپشت ِانکد٘ ٙا
کاکا ا٠ْٞٝااسکانشفکیا ی٤سککاا١کٔایم کد ٥اخ٢کِا٣اٝمعک٤باشک٤ک اکاا ک٤اشاٍ٣ک٤ؿایم د ١٤کک انکد٘ ٙااىکیا داخم کشٟاخکٟ٤انک٦ا
يشًاٚٝد٨با ا٠ْٞٝااسکای٤سکإمٛانششد ات٤٨ؿا٣ااسديماكا١ششیاازااسپشسٜاٝدما اّ س٦ا يمااشش ـا٧سد٢د ا

ا
کااٝقش ٦٢اخسٞش١ی اخ٤شٖش٥ا٧ش یا١ششیاازاخمادیا٧کش اٍبٚکیانکما اسکٔ٢اّ سک٦ا کيمااْٞٝک٠ااسککاک کد٥اشک١٤د ااٝکشااتسکشؿاشکْٜا
٣ااّ ٤ٞزان٦ا١کداشا ٝکش٧د٥اٝکیاشک٤ک اکااٞٙکا ات٢کدا١اا٢ٝد کماکااسکٞکاااسککاشکْٜا کشات٢کدا١ااَ١غک٦اا اکااز کماٙبک٦ااخکم ٠ا
ک١د٥اااسکا افالٝکا٤ٝاىیاٝثبکا ا٣خ٤کاکااک ا
کاٝشٟای دان ٞشاسدش١یان ٞشااکلشااّ٦ٚاس سکد کادکشک افٞکدتشاتسکْ ٠اکاکااسکک ان ٞکشاااااکاا٣ضکق کااادککااٍکماااٝکیاک٧ک  ٜاٝک٤ااکا
ABCا ااانککشاکاکٟااّسک ژٟاّککشىیاافش کککاٝککیاّ٢ک ٜا٣اکاا٨١ش کککاا١ژ ّ٤کککاٝککیإک اا  ٜاٝسککْ٠ا٧ککش ااا ککحاکااکاٝککشٟاکاک ای دککد ٠ا
ٝیانششد ا
پاوکراتیت :ا
یشْ١مات ک ااٙد٨شباا٣زاٞٙقد٥ااسکا٣انکمااسکشسافٚککااٟا انک٦ال٨کشاإکم٥٣افٞکد٥اٝدشن ٙ٤کِ اْٝکشْ ١ی افمٍ٣کیا٣افيک ا١٤یاتَسک ٜاٝکیا
ّ٢٢د افٚکا٧ش اٝدشنِ ٙ٤انک ٤ژ٥ااْٙسک  ٜاٝسکهٗ٤ادکد٣کا 89کا کداازاٞ٧ک٦اٝک٤ااکااسکک اا١سکداک٧ش اْٝکشْ ١یا١ششکیاازاسکٔ٢ا٧کش ا
ّ س٦ا يماا شالمنکیاخکٟ٤انکشه اٝسکهٗ٤ا 9کا کداک ٖکما٧سکد٢د ااسک با٧کش افمٍ٣کیا١ششکیاازاتمٝ٣ب٤اٝبکٙ٤یا کشاشک ُ٤انک٦اٞ٧کما٥ا
ن ٞشا ٨ش افي١٤ی اٝسهٗ٤ا11کا دانش ٍیاٝش١کد٥ااسکک افٚککاٝکمٓا٣ا ٝکماکاایشْ١مات ککافٞکدتشا١ششکیاازاساپسکا اا٣اشکُ٤اٞ٧کما٥انکشا
اٟااسکاّ٦ا٢ٝدمان٦ا١شاسشئیال٢د ٠ااإشٟاٝیاش٤ک ا
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ا
ددکٜافٞککد٥اا اازانشىککا٤ٙزاٞٙقککد٥ااااسکشخدشا٧ش امکاد٥اا انکشا١ککشٛااسک ٢یاا(اسک ٤٢س)ات کْ ٘ا ٝد٧ککد اا ک٠اسککٗ٤ٚا٧کشاا١ککی ٜا٧ککش ا
ٕ٤ااشیاااات ٙ٤داٝیاّ٢٢دا٣اٟاااان٦اکاٟ٣اک٣ازک٦٧اکاااٝپکٗ٤ا٣اتکم ا١یک کِاٝحک٘ااتیکشٗااٟانکشاٝقکد ٥اتاخ ٚک٦اٝکیاّ٢٢کد افٞک٘اک ٖکما
٤ٙزاٞٙقد٥ا اف٘ٞاکاٟ٣اا کیااسکک انشىککاّک٤لْیاّک٦اکااخیا کماخدإش١ک٦اٍکماااکااک ا٤٧اٝکٟ٤اا١سک٠ ٙ٤ا٣إّ٤ٚکشٕٟ٤اتمشکحاٝکیاّ٢کد ا
ٝق٤ٞه اسٔ٢ا٧ش اّ سک٦ا کيمااکاادکشٗاتکمُاّاسکا٦ا کيما ا ٝکدمُاک اااٝپکٗ٤ا٣اتکمإ کماٝکیاّ٢٢کدا٣ااٝدکما ا٤ٙزاٞٙقکد٥ااااٝکیا
ن٢د١ککد اا کک٠اا١سککداکاا١ککی ٜا٧کش إ٤ااشککیا٤ٙزاٞٙقککد٥اااانکک٦اکاٟ٣اٝدککما ا٤ٙزاٞٙقککد٥ا٣اخکک٤کا٤ٙزاٞٙقککد ٥اانککماٝککیإمکا١ککد اا١ککی ٜا٧ککش ا
ٕ٤ااشی ا٤ٙزاٞٙقد٥ااااٚٝد٨باٝیاّ٢٢دا٣انشفیااکٛااٟاٝکیاشک١٤داّک٦انشفکیاّکٜاشکدٟاخم کشٟاخکٟ٤ا٣اکاا١د دک٦اایشْ١مات ککادکشکاٝکیا
ٕمک١د اّش٧داخم شٟاخٟ٤انک٦اتمت کبانشفکیاا سکْٞی ا٣کا٨١ش کک انشفکیاتخم کبااسک ٤٢سا٧کشاٝکیاشک٤ک اا ک٠اید کد٥اااانکمااسکشسا
سم ـان٤کٟاشم٣ؿاا ٟایشْ١مات کادشکاٝیا١ش٢ٝد ا
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ا
تخم بانشىدیااس ٢ی انشفکیا١ک٤ؿاکٛ٣ایش١اْ مات ککا ا ق٢کیایشْ١مات ککاٝکی٠ٝاٝکیاشک٤ک اتخم کبانشىککااسک ٢یاا اّثکماانک٦اک ٙک٘اٝیکمها
ع٤ه١یاٝدشااْ٘ٙا اٝس ٤ٞکاکاا٣ئیا اا سکْٞی ا کشان ٞکشا افيک١٤یااداٝکایاک٧کد اٝیکمهااْٙک٘ انشفکیااسک٤بایالّا٨کش ایالّدکایا
کاانشىکااس ٢یاٝیاش٤ک اا ٠ایالُا ٧ش اخم شٟاا١کی ٜا٧کشاازا٤ٙزاٞٙقکد٥ااااٍغکـاٝکیاّ٢٢کد اٍ٣دکیاّک٦ا افیکاشا٥ا٧کش إ٤ااشکیاازااٝپکٗ٤ا
٣اتمان٦ا٤ٙزاٞٙقد٥انما ٝیإمک١کد اا١کی ٜا٧کش إ٤ااشکیاٝکیات٤ا٢١کداىقکشٗاشک١٤دا٣اشک ام ٣ؿانک٦ا٧ضکٜاخک٤کا٤ٙزاٞٙقکد٥اّ٢٢کد ا٧ضکٜاخک٤کا
٤ٙزاٞٙقد٥ان٦ا ٤اشاضش قششا٣اتن ماشانشىکالمنیاا ٣ا٤ٙزاٞٙقد٥اؽش٧ماٝیاش٤ک ا
نشااکا٦ٝا٧ضٜانشىک اضش ق٦اٝیات٤ا١کداسکشئ د٥اشک٤کا٣اشکم٣ؿانک٦اخک١٤م ی اّ٢کد اا ک٠ات کد دادکشکایشْ١مات ککانشف اکیاکاکاشکد داشکْٜا
ٝیاش٤ک اشکدشااٟا اتقکداکاضکش قششاٝبکدالانکا شاکاخک٦اٝکمٓانکشىدیااسک ٢یاااا ١کشٟاٝکیاک٧کد اکاکاٝکیات٤ا١کدانک٦اانکـاىٍ٤کش١یالک ا
شْ)LUQ(ٜاٝحد٣کاش٤کا شان٦ای کا شااییإشسدمات مانْ د
امٚبان ٞکشااٟاکلکشاات٨ک٤ؿا٣اااسکديماكا٣افکٌازکٟام مٍشنک٘اّ٢دکمٗااٝکیاشک١٤داّک٦اٝکیات٤ا١کداخک١٤م یا اااانکداتکماّ٢کد اکاا ٝکش٧د٥ا
٠ْٞٝااسکاخ٤شٖش٨٧ش اخمادیاٍبٚیانما انمکاشد٠اضکش قششاک کد٥اشک٤ک ااّ ٞک٤زا٣اا تک٤اٛاانکـاىٍ٤کش١یالک ا ١کیانک٦اک ٙک٘اخک١٤م ی ا
شااکٛانشازااإش ٟا ٠ْٞٝااسکا٣خ٤کاکاشد٦انششکد ان ٞکشاانک٦اسکمفکاؽکش٧مااىکماکان ٞکشااااای کدااٝکیاّ٢کدا٣اکلکشااتقم کٌ اتشّ ْکشاک ا٣ا
کاا ٤اشاخ١٤م ی از شک ااددٞشهاکلشاا٧ش پ٤تش١س ٟ٤اٝیاش٤ک ا
کاٝشٟای دان ٞشاسدش١ی ادٞش دیااسکا٣انکشا٧کدهاديکؼاا اا٥ا٧ک٤ا ی اتک٢ياا٣إکمک اخکٟ٤ات٤سکظاکاکٟااّسک ژٟامٚک ؼا٣انکشاسکمفکا
ز شکا٣إ اشد٠اا١ژ ّ٤کا کا٤اشاٝکیإ کمک اکاا ک٤اشا١شیش کداا اٞ٧ا ٤ک ٢ش ٝکِ اٝکش ـاّم سکدش٤ٙئ داتدک ٤یاٝکیاشک٤ک اکا ٝاکشٟاٍغقکیا
شش٘ٝا٦ٙ٤ٙإ اا اکاخک٘اٝقکد٥ا٣اسشّ ک٠انکما اّ٢دکمٗااسکديماك اا١دکیان ٤ت کِ اٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد ا٣اخمادکیانکما ااىکـاا١سکداکا
اسک ا
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زخم پپتیک:
زخٜایپد ِ ازخٞیا اسکاّ٦ات٤سکظااسک داٝقکد ٥اا دکشکاٝکیاشک٤ک اا ک٠ازخکٜا٧کشاکاا٧کماٍسکٞدیاازاٙ٤ٙک٦إ٤ااشکیاٝکیات٤ا٢١کداا دکشکا
ش١٤د اکاکازخٜاٝقد ٥انشاخک٤اکٟامک اا٣ا کشانکشاا ٝقکد٥ایکمااىکیا داٝکیا شنکداکاادکشٙیاّک٦اکاکازخکٜاک٣ازک٧ک٦امشٙبکشاکااٖ٢٧کشٛاشکبا کشا
٤ٝاٍقیاّ٦اٝقد٥اخشٙیااسکاشم٣ؿاٝیاشک٤ک ان٢کشنما ٠إکمىد٠ا کِاشکم ادکشٗاّشٝک٘ا٣اتخٞک ٠اٍشنک٘اافدٞکشکااخکم ٠امک ا اٝیکمىیا
ت٤سظان ٞشااا ٞ٧کاکااک ا

ا
کاا٧٣ککش اNSAIDا(اسککپم  ٠اا پکک٤نم٣ى ٠ا١شیمّ٣سکک)٠اىککما٣اک٥ا٧ککش اتحم ککِاّ٢٢ککد٥ا٧ککش ااس ک د اا(اْٙکک٘ اْ ١کک٤ت )٠ا ککشانککشّدم ا
٤ْ ٚ٧انشّدمی ٤ٚا اشش ـاتم ٠افٚککا٧کش ازخکٜایپد کِا٧سکد٢د انکما اّٞکِانک٦اشْسکد٠ا٣اتدی ک٦امک ااکااٝقکد ٥ااسک دا ٧کداّٚ٣ما
ِاازاٝقد٥اتمشحاٝیاشک٤کاا ْکیاازاا١کی ٜا٧کش یااّک٦اا ک٠اتمشکحااااّ٢دکمٗاٝکیاّ٢کد ایاپسکاّٟ٤٢ااسکک اHCLاکااتبکد ٘ایاپسکا ّٟ٤٢ا
ن٦اشْ٘اىقشٗاا ٟایپس ٠ا اِّٞاٝکیاّ٢کد اکاا ک٠ا ٝکش ٟایاپ سک ٠ا٣ااسک د ٧داّٚ٣م ِاٝکیات٤ا١کدانشفکیاشک١٤داا١کی ٜا٧کش إ٤ااشکیا
ن٦اشدشاٝخشطا٦ٙ٤ٙإ٤ااشیاااات٨د کداّ٢کد اٍشفکدتش اتمشکحششامکدکاٝخکشعی اسکداٝخکشعیاٝقکد٥ااااازاا ک٠اتحم ْکششاٝحشىؾککاٝکیا
ّ٢د ااٝشاٍ٣دیاّ٦اکاا٧٣کش ا NSAIDاٝحکمُا٧کش ااسک د ا کشانکشّدم ا٤ْ ٚ٧نکشّدمی ٚا٤ا انک٦اا ک٠اسکداکىکشفیااسک با٣ااکااّ٢٢کد ا
ٝخشطاکااٝقمضاٝش ـانس شاااس د اٍماااٝیإ مکا٣اکاا١د د٦ازخٜایپد ِاا دشکاٝیاش٤ک اا
ا ککٗ٤اکاٝککشٟاکاا ککح٦٢ا٣ای ک داازان ٞشاسککدشٟاا ٣اکاٝککشٟانککشاا١دککیااس ک دا٣ادٞش کککاف٤ااضککیاازاٍب کک٘اخکک١٤م ی اٝدٞمّککیااسککک ا
ٝدککما ا٤ٙزاٞٙقککد٥اٝسککد٣کا ١ککیا ٝد٤ا١ککداکااا دککشکازخککٜاک٣ازک٧کک٦اَ١ککداکاشککد٦انششککد اٍ٣دککیام ک ا اٞ ١کک٦ا٧ضککٜاشککد٥اازاعم ککٌا
اسيْ٢دمی ٤ٚا اازاٝقد٥انک٦اک٣ازک٧ک٦ا٣ااکا ٝک٤ک ا٤ٙزاٞٙقکد٥ا ١ک٤فیاٝحٚکٗ٤اٍ ٚکشئیانکشإ م اشکد٥انکشا کٟ٤ا٧کش انکیاّمن٢کششااااازاکا
ٝیاّ٢داّ٦ا ٟ٤ا ٧ش ا ٧داّٟ٣ااس د ا اکاام ا اٞ ١ک٦ا٧ضکٜاشکد٥ااااخ٢ثکیاٝکیاّ٢کد ا٧مل٢کد اإکماٝدکما ا٤ٙزاٞٙقکد٥انسکد٦انششکد ا
م ک ا اٞ ١کک٦ا٧ضککٜاشککد٥ااس ک د اٝککیات٤ا١ککدانشفککیازخککٜا٧ککش یاکااسماسککماا٣ک٥اشکک٤کاافٚکککاک ٖککمازخککٜا٧ککش اک٣ازک٧کک٦ا اسکک٢داٛا
زٖ٢ ٙ٣م-ا ٙسٟ٤ااسکااّ٦اکااا ٠اس٢دا ٛا٤١فیات٤ٝ٤ااتمشحاّ٢٢د٥ااس دانشفیاا دشکازخٜاٝیاش٤ک ا
شىد٦ا٧ش اندسکااٝکد٥اکاٝقش ٢ک٦انکش٢ ٙیاازان ٞکشااکلکشاازخکٜایپد کِاٝکیات٤ا١کداٝديکش٣شانششکد ازخکٜا٧کش اٝکی٠ٝاٝکیات٤ا٢١کدانشفکیا
خ١٤م ی اا٧سد٦اّٜ٣اخ١٤یا١ششکیاازااٟاشک١٤د ا ٝکش٧د٥اشکْ ٜاٝقٞک٤هاىَکظاکااٝک٤ااک اّٞکِاّ٢٢کد٥ااسکک اّک٦اخک١٤م ی ا٣اضکحا
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اداکاک٥انششد اکاا ا ٠ا٤ٝااکا اٞ٧شٟا ١کش٦١ا٧کش ااّ ٞک٤زا٣ااتسکشؿاشکْٜا شىککاشکد٥اکااسکش مافٚککا٧کش اخک١٤م ی إ٤ااشکیاىٍ٤کش١یا
٣خ٤کاکاا١د اکااٞٙا اکاکا٠ْٞٝااسککا٤ٝضکقیا کشا٢ٝد کمانششکد اکاکاا ک٠ان ٞکشاا ٟامشٙبکشا انقکداازاخک٤اکٟا کشای٤شکداٙ٤ٙک٦إ٤ااشکیا
ت٤سظاٝش قیاازاٍب ٘اش مانمعمهاٝیاش٤ک ا
کاکاشد دا٣ادشک ااددٞشها١ششیاازایشإیازخکٜانک٦اکاٟ٣اديکم٥ا کيشٍیااسککاّک٦انشفکیاخک١٤م ی اشکد٥ااسککانسکد٦انک٦اٝحک٘ازخک ٜا
ْٞٝکک٠ااسکککان ٞککشااٞ٧شتٞی(اسککديماكاخکک١٤ی)اکاشککد٦انششککدا ککشاْٞٝکک٠ااسکککاٝککدى٤ؿانکک٦اا١ککٔا٢ٚٝککشاکاشککد٦انششککد اک٣ا٥ا٧ککش ات٨کک٤ؿا٣ا
اسديماكان٦اک٘ ٙاتحم ِاٝخشطا اشکش ـا٧سکد٢د اإکمازخکٜاکاا کِا١شد کا ٦انسک شاایمفکمً٣ااسکشئ د٥اشک٤ک اخک١٤م ی اشکد داٝکیات٤ا١کدا
اداک٧کد اٞ٧کما٥انککشا ١کش٦١ا٧ککش اخک١٤م ی اٍشنک٘ا ٝککش٧د٥ا اا ک٠ان ٞککشااٟانسک شاان ٞککشاانک٦ا١ؾکماٝککیااسک٢دا٣ا ١ککش٦١ا٧کش ا١شیش ککداا ا
٤ٞ٧ک ٢ش ٝککِاازاٍب کک٘ای٤سکککاا١ککٔایم ککد ٥اخ٢ککِا ا٣اٝمعکک٤ب اتشّ ْککشاک ا اّککش٧داى ککشااخکک ٟ٤ا٣ااددٞککشه اتن ککماک اا٣ضککق کا
٤٧ش شا ااااکاا١کد ان کدمان ٞکشاا ٟانکما اّکش٧داکاک اکاازاٝکیاّ ک٢د اا٨١کشاْٞٝک٠ااسککاخ٤شکٖش٥ا٧کش اخمادکیانک٦اک ٙک٘اتکمٜ ٝا
ٍبٚیازخٜااااکاشد٦انشش٢د ا دا٧ش اا٣ک٥اا اٝق٤ٞها٣خ٤کا١داا١د ا
کاٝشٟازخٜایپد ِ انسدٖیان٦اشکدشاکاکان ٞکشااکااک اّسکش١یاّک٦اکاکاشکْٜا کشا١شیش کداا ا٤ٞ٧ک ا٢ش ٝکِاکاا١کد اْٞٝک٠ااسککا ١کشزانک٦ا
ٍمااإکمىد٠اکاا٣ضکق کااادککا٣ادٞش ککاا٣ا١ی اّسک ژٟامٚک ؼا٣انکشاسکمفکاز کشک إ اشکد٠اا١ژ ّ٤ککانکما اٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد ا٣ا
تدکک ٤یاکاا ٣ا٣اا١دَککشٗاسککم ـاکاشککد٦انششکک٢د کاا٧٣ش اٝدککداٗ٣انککما اّککش٧داتحم ککِاٝخککشعیاشککش٘ٝانّ٤ٚم٧ککش ا ٧سککدش٢ ٝیاازٍب کک٘ا
اا ١د د ٠ا٣اىش٤ٝت د ٠ا٣اا١دیااس د٧ش یاازٍب ٘اسّ٤ماٙي کا٧سد٢د ا
اوسذاد ريدٌ:
ا١سداکاا٣ک٥ا انسد٦اشدٟاىضش ات٤خکشٙی ا کشاٙک٠ٝ٤اکاٟ٣اا٣ک٥انکیآا٣اا٣ک٥انشا کِااسکک اا١سکداکاٝکیات٤ا١ک ادا١سکبیا کشاّشٝک٘انششکد ا
ٍغق٦انسد٦اشد٥اا٣ک ٥اکاا ٤اشافدٛات کخ را٣اکاٝکشٟاسکم ـ ا ٝد٤ا١کداىشخقک٦انک٦انکشاان کش٣اک اازا ٝکشٟافٚککا٧کش انسک شااٝديکش٣شا:ا
ىدٌ ایم٣هیاانخ یاازاا٣ک٥انک٦انخکداک ٖکم ا٤ٙ٣٤ٙ٣س لسکب٢دٕی ال٨کشاافٚککاشکش ـاا دکشکاا١سکداکاا٣ک٥اٝکیانششک٢د اشکش ـاتکم ٠ا
ٝح٘اا١سداک اا٣ک٥انشا ِااسکاّ٦ا١ششیاازاٍغماّ٤لْدما٣اعٗ٤ان٢ٚدتم اا١قغشهای م ا٣اتحمُااٟااسک ا

ا
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ا
ا١سداکاا٣ک٥اٝکیات٤ا١کداٝکیٝا ٠ا کشادکشکانششکد اا١سکداکاٝی(٠ٝاشکداتٝ٤ک٤اا کشای کمىکالسکب٢دٕی)اٝقٞک٤هانشفکیاّکش٧دااشکد٨ش اتکب ا
ّسشٙک ات٤٨ؿا٣ااسکديماك اّکش٧دا٣زٟا کشاکاا ک٤اشاٍ٣ک٤ؿایکشإی انشفکیایم د ١٤ککاٝکیاشک٤ک اا١سکداکادکشکا(ت٤سکظاخسکٜاخکشاخی)ا
کااا اکاکانشاشم٣ؿا١شٕ٨ش١یا٣ادکشکاٝکیانششکد ا٧کٜال٢ک ٠اکاکاْٞٝک٠ااسککا١ششکیاازاىدکٌاٝحکدَ٠اشکد٥ا ١کیانششکد اّک٦اک اااٟاٍغقک٦ا
ن ککمٟ٣ازک ٥اکااک کک٤اا٥افضککال١یاشککْٜانکک٦إ١٤کک٦اا اٝککیالمخککداّکک٦اخم ککشٟاخککٟ٤ا١شٕ٨ککشٟاٍغککـاٝککیاشکک٤کا٣اا سککْٞیا ککشاددککیا
ا١يشاّد٤سانشىکااداٝیاک٧د ا
ن ٞشااٟاکلشااا١سداکاا٣ک٥ا انغک٤ااْٝکماااسکديماكاٝکیاّ٢٢کد ا٣اٝکشک٥ااسکديماكاشکد٥اٝقٞک٤هادکش ٣اَٝکداااز کشک ا کيماااسکک اا١سکاداکا
شد داا٣ک ٥اْٞٝک٠ااسککانشفکیاشک٤کاٝکشک٥ااسکديماكاشکد ٥اؽکش٧ما٣انک ٤اٝکدى٤ؿاکاشکد٦انششکد اٞ٧ک٦اا ک٠ا شىدک٦ا٧کش اا١سکداکاا٣ک٥اااا
ٝغم اٝیاّ٢٢د ا
ا ٠ان ٞشاا ٟانشاکاکااد ش یا٢ٝد کماتؾکش٧مای کدااٝکیاّ٢٢کداّک٦اٝقٞک٤هاّٞکیاٝحکد٣کانک٦ا کِافٞک٘اخکشرااسکک انک٦اک ٙک٘اْ١کم٣زا
٠ااسککا ١کش٦١ا٧کشا٣فالئکٜاش(ُ٤ی٤سککاا١کٔا
کاخ٘ا اإش ٟاْٞٝک٠ااسککاا ک٠ان ٞکشااٟاازا١ؾکما٤ٞ٧ک ٢ش ٝکِا١شیش کدااانششک٢دا٣اْٞٝک ا
یم ککد ٥اخ٢ککِا٣اٝمعکک٤ب اتشّ ْککشاک اتن ککماکااسککغحا٤٧شک شا ا٣ا٧ش پ٤تش١سک )ٟ٤اااانب  ٢ککد اکاا ٝککش٧د٥اْٞٝکک٠ااسکککااتسککشؿاشککْٜا
ک د٥اش٤ک ااّ ٞک٤ز ا ١کشٟاک٢٧کد٥اٍ٣ک٤ؿاخک١٤م ی ا٣اضکحا کااکاٟ٣اديکم٥اشکْٜااسکک اکاااٙ٣ک ٠اٝمادک٘اا١سکداکادکشک ا کدا٧ش اا٣ک٥ا
نی٤اشا دا از م ان٦إ ٤اٝکیااسک٢د ا٧کمال٢کد اکااامٚکباٝک٤ااک ا کدا٧ش اا٣ک٥اخ ٚکیاّکٜاٝکیاشک١٤دا کشاازانک ٠اٝکیاا١٣کد اکاا
ٞٙا ات٢دا١اا٣خک٤ککااک اٝماٍکبانششک داّک٦اکااٖ٢٧کشٛاٞٙکا اى کشااز کشک ااااکااٝک٤ااکا ٝکُْ٤انک٦اا١سکداکاا٣ک٥ا٣ااکا ٢ْ١کد از کماا
ى شااز کشکاْٞٝک٠ااسککانشفکیایکشإیاٍغقک٦اٝسکد٣کاشکد٥اشک٤ک اکاٝکشٟان ٞکشااکلکشااا١سکداکاا٣ک ٥ادٞش ککاى ی  ّ٤ٙ٤کِا٣اا٣ا١کیاکاا
عیاا١دَشٗاسکم ـانک٦ا کِاٝمّکیا٢ٝشسکبااسکک ااٍکداٝششاشکش ٘ٝاّ٢دکمٗااا٥ا٧ک٤ا ی اکاکٟااّسک ژٟاازاعم کٌاٝشسکِا کِاعمىک٦انکشا
سمفکا15ا ٙدماکااکٍ َک٦اا ٍکماااکاکٟان ٞکشااکاا٣ضکق کااادککا کشا٣ضکق کاشکُ٤ا٣اٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد انکما ای کٖ م اازاشکُ٤ا
اسک ا
وارسائی حاد کلیٍ:
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١شاسکشئیادکشکاّ ٚک(٦ا) ARFا اّکش٧دا١شٕ٨کش١یا(امٚکباکااعکیان کدماازال٢کداا٣ز)اکاانکمٟ٣اک٥ااکااا انک٦اّٞدکماازا499اتکشا599اٚ ٝکیا
 ٙدماکااا٣زااسک اا ٠ا٣ضق کاا٤ٖ ٙ٣ا ا ١ش ٝد٥اٝکیاشک٤ک اْٞٝک٠ااسککانکمٟ٣اک٥ااکااا ا٣اٍقکشانک٦ا کيمانمسکد اّک٦انک٦اا ک٠ا٣ضکق کا
ا٤١ا إيد٦اٝیاش٤ک ات٤خ٦ان٦اARFا کاا ح٦٢ا٣ایک داازان ٞشاسکدشٟاد کشتیااسکک از کماانسکد٦انک٦افٚککا٣اعکٗ٤اٝکدشااسک با١ششکیاا
ازااخدالٗا٠ْٞٝااسکاا ٠ا٣ضق کاٍشن٘انمٕ کانششد ا
نغ٤اافشک اّ٦ ٚا٧شادد٣کا29تکشا25ا کا کداازانکمٟ٣اک٥اٍٚبکیااااکا شىککاٝکیاّ٢٢کد اا ک٠ا ٝکیاٟانکشه اخ١٤مسکش١یانکما انبکششاّکشىیا
ٟا
سمفکاى ٚدماس ٟ٤إٚکٝ٤مٙ٣ی(ا)GFRا خ٨ککاديکؼاددکٜاخکٟ٤ا٣تمّ بکششااٟا٣اکىکـاٝک٤اکازائکد اازاٍب ک٘اا٣ا٥ا٣اّکمات ٠ ٢اازاخم کش ا
خٟ٤اضم٣ا ااسکک اٍ٣دکیاGFRا اىککاّ٢کد ااکااااّٞدکم ات ٙ٤کداٝکیاشک٤کا٣اخم کشٟاخک اٟ٤ا ااب ااْٙدم ٙ٣ککا٣اٝک٤اکازائکد اازاٍب ک٘ا
ا٣ا٥ا٣اّککمات ٠ ٢ااااکااخکک٤کاٖ١کک٦اٝککیاکااک انککد٘ ٙااددبککشسااْٙدم ٙ٣کککا٧ککشا ا ٧ککداّٟ٣ا٣ایدشس ک  ٜااس ک د٣زاٝدشن ٙ٤ککِا٣ا٧ش پمّککشٞٙیا
٠ْٞٝااسکاؽش٧ماش٤ک ا
هااعالفکششاٝي کد اااا
شم ادکشٗاهزٛا امشٙبکشاسکم١اا٧کش یاازاشکدشا٣اعکٗ٤اٝکدشاARFا نک٦اکسککاٝکیاک٧کد اسک٤اهتیاّک٦ااددٞکش ا
ىماٜ٧اٝیاّ٢د اشش٘ٝا٤ٝااکا ٘ا٧سد٢د :ا
ل٦اٍ٤ٝقیانما اا٠ ٙ٣انشااٝد٤خ٦اّکش٧دااکاااا کشااٍغکـااٟاشکد د ا٣اا ازااٙ٣ک ٠انکشا اّک٦اٝد٤خک٦ا ٝکْ٘اشکد د اتن کم ااااکاا
نمٟ٣اک٥ااکااا ا ٝش٧د٥اّمک د؟انمٟ٣اک٥اٍبٚیالَداان٤ک؟ ا
ا شان ٞشااٝد٤خ٦ااکٛا(ت٤ا)ٛاکاا ٤اشا اکسکا ٧ش ایش٧ش ا شات٢ک٦انکدٟاشکد٥ااسکک؟ان ٞکشااادسکشساعکپداٍٚکبا کشاا کدٜا١کش٢ٝؾٜا
کاشد٦ااسک؟اا شاافضش اخش٤١اک٥ا شاک٣سدشٟان ٞشااٝد٤خ٦اّش٧دا٣ضق کا٤٧ش شا اخ٤اباا٤ٙکٕیا شاّٞشاشد٥اا١د؟
إمن ٞشاانقداازاا دشکARFا ان٦اٝیکمهاٝش قکششااکاٝک٦اند٧کد ااددبکشساابا٣اسکد ٜاٝکیات٤ا١کدا٢ٝدکمانک٦اااکٛاٍشنک٘اا٣ئ ککاکااٝکدشازٝکشٟا١سکبدشا
ّ٤تش٧یاشک٤ک ااددبکشسایدشسک ٜاٝکیات٤ا١کدا٢ٝدکمانک٦اا٧ش پمّکشٞٙی انک ٤ژ٥اکااىکماکاکلکشاا١شاسکشئیاٍٚبکیا اٍبٚکیااٝکیات٤ا١کداٝمٕبکشاانششکد ااخکدالٗا
سغحا٤٧ش شا ای م١٣د٥اٝیات٤ا١دا ١ش٦١اا اازااس د٣زاٝدشنِ ٙ٤انششد ا
ٝقش ٦٢اخسٞش١یاهزٛا ا٠ْٞٝااسککانک٦اااز کشنیااکاخک٦اARFا ٤ٝخک٤ک ان ٞکشا اٍبٚکیا٣ا٧مٕ١٤ک٦ات٨د کداىک٤ا انکما اد کششاّٞکِاّ٢کد ااخکدالٗا
٢٧یا شاّش٧دا٣اضحاکااسغحا٤٧ش شا کااىکمک اّک٦اٍکبالافْٚٞکمکا ٢٧کیاخک٤نیاکاشکد٦ااسکک اARFاشکد دا٣ات٨د کدانکش٥٤َٙانکما اد کششاااا
ٝغم اٝکیا ّ٢کد اکاان ٞکشا اّک٦اشک٤ا٧د اازاشکُ٤اااا١کدااک ا شىدک٦ا٧کش اٍٚبکیا-فمٍ٣کایاْٞٝک٠ااسککاشکش٘ٝا٧ش پمتش١سک ٟ٤ا١ششکیاازااددبکشسا
ٝش قشش اتشّ ْشاک ا٣اشک٤ا٧د اازا٧ش پمّکشٞٙیاکااECGانششکد اإکماشکُ٤انشفکیاARFا شکد٥انششکد ا کشاخد کدااا دکشکاشکد٥انششکد ا٧ش پ٤تش١سک ٟ٤ا
شد داٝیات٤ا١دا٣خ٤کاکاشد٦انششد ا٣ن٦اٞ٧ما٥ااٟاتشّ ْشاک ا٣ا٧ش پمّشٞٙیا ١یادض٤ااکاا١د ا

کاا ٝش٧د٥ا ّٚی اٝق٤ٞهای٤سکاأ١ایم د٥ا اخِ٢ا٣اٝمع٤باک کد٥اٝکیاشک٤ک اإکماشکُ٤ا٣خک٤کا١کدااک اا ک٠ا شىدک٦ا٧کش اْٞٝک٠ااسککا
شش١کا٤ٝ٤٧سدشز اخٟ٤ان٦ااإشٟا٧ش اکاخٚیانکدٟا اٝثک٘اّ ٚک٦ا٧کشاااا ١کشٟاک٢٧کد انک٦اک١بکشٗااکٛاکاا ٤اش کسککا٧کشا ایش٧کشانٖمک کد ا
کااٝقش ٦٢اشْ ٜانسد٦ان٦افٚکاARFا ا شىد٦ا٧کش انسک شا ااٝديکش٣تیاخ٤ا٢٧کداکاشکک اإکماشکْٜاٝدسکـااسککات٤خک٦اّ ٢کداّک٦اا کشاتک٤اٛا
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ا ّ ٢کد از کمااٝکیات٤ا١کدا ١کشٟاک٢٧کد٥اا٤١ا سکٜاائک٤اشاشکْٞیا
نی٤اشاٍم ٦٢ااسک اشکْٜاااانک٦اخکشعماتک٤ک٥ا٧کش اضکمنشٟاکاااٞٙک ا
نششد ان٦اک٘ ٙاا ٦ْ٢اARFاٝیات٤ا١کدانک٦ااخکدالهشاٝدشن ٙ٤کِااّ ک٢د٥اا ا٢ٝدکماشک٤ک اّ٢دکمٗاکائکٜا٣ادٞشا ککاازااا٥ا٧ک٤ا ی اتک٢ياا٣ا
ٕمک اخٟ٤اد شتیااسک اازااّسک ژٟامٚک ؼا٣انکشاسکمفکاز کشکانکما انک٦ادکداّثمااسکش١دٟاّکشاا یات٢يس اکیااسکديشک٥اّ ٢کداانک٦اٞ٧کما٥ا
ها نکما اّٞکِانک٦ااسک دٟاخکٟ٤انک٦اٝنکیا٣اافضکش ا
اّس ژ ٟادٞش کاازإکمک اخکٟ٤اازاٍب ک٘اٍکمااکاکٟاسکماکاایکشئ ٠ا٣ایش٧کشاکاانکش ا
کاخٚیاندٟا٣اکاا ٤اشا٣خ٤کا٧کش پٞٙ٣٤یاٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد اا (کاااندکداانٙ٤ک٤سا٣اسکپااٍغکم٥اٍغکم)٥ااااا١دکشٛاک ٧کد اٝش ١د٤ا ٢کٔا
ٍٚبیان ٞشااکااد ٠اا١دَشٗان٦اٝمّیاکاٝش١یانش دان٦اکٍکاا١دشٛاش٤ک ا
وارسائی مسمه کلیٍ:
١شاسککشئیاٝککی٠ٝاّ ٚکک ٦افْٚٞککمکا١شّککشىیاّ ٚکک٦انکک٦اک ٙکک٘اازاکسکککاکاکٟاکائٞککیا١يککمٟ٣ا٧ککشاٝککیانشش کاد اٝقٞکک٤ه انش ککداٍبکک٘اازاا دککشکا
ْ ٝالشانکش٢ ٙیا٣اضکحا٣ات کخ ر ادکداٍ٘ا79اکا کداازا١يکمٟ٣ا٧کشاا (تقکداکاعب قکیاا٨١کشاکاااىکماکاسکش ٜٙا کِا ٚ ٝکٟ٤افکدکاکا٧کما
ّ)٦ ٚاازکسکانم١٣د اتشازٝش١یاّ٦ادد٣ک89ا کا کداازا١يکمٟ٣ا٧کشا کشان کدماتخم کبا ١ک١٤د ااخکدالهشاٝدشن ٙ٤کِااداٞ١کیاک٢٧کد اٍ٣دکیا
ّ٦ااخدالٗافْٚٞمکان٦ا ا ٠اَ١غک٦انمسکد إيدک٦اٝکیاشک٤کاّک٦اىکمکانک٦اٝمدٚک٦ا٨١کش یا١شاسکشئیاّ ٚک٦ااسک د ا٥ااسککا٣انش کدانکما از١کد٥ا
ٝش١د ٟاتحکاک ش ٙیا شای ١٤داّ٦ ٚاٍمااإ مک اکاCRFا٣ا شاٝمد٦ٚا٨١ش یا١شاسشئیاّ٦ ٚا ا٣خ٤کاا٤١ا اضم٣ا ا ١سک ا
ک شنکاٍ٢کد ا٣ا٧ش پمتش١سک  ٟ٤اٝد٤ٞفکشانکش ٜ٧افٚککان کدماازا 59کا کداٞ٧ک٦اٝک٤ااکاٝمدٚک٦ا٨١کش یا١شاسکشئیاّ ٚک٦ا٧سکد٢د اْ١دک٦اا ا
ّک٦اکااٝکک٤اکان ٞککشااٟاCRFاکاادک ٠اشککم ادککشٗإ ککم ا٣اٝقش ٢کک٦اخسککٞش١یانش ککدانکک٦ااٟات٤خکک٦اّککمکاا کک٠ااسکککاّکک٦اکااا کک٠ان ٞککشااٟا
٤ٞ٧اا٥انش داٝماٍباشکُ٤ا٣اسکش ما١شیش کداا ا٧کش اى ی  ّ٤ٙ٤کِافٞکد٥انششک د اددکیاٍ٣دکیاّک٦ان ٞکشااکاااندکداایش کدااانک٦ا١ؾکمانمسکدا ا
لٟ٤اCRFاتَم بشاا ٣ا٦ٞ٧ااإشٟا٧شا٣افْٚٞمکاا ٚیاندٟاتشن ماٝیإ ااک ا
شم ادشٗاهز:ٛاٝق٤ٞهافالئٜإ٤ااشی اازاٍب ک٘انکیااشکد٨ش یا٣ات٨ک٤ؿ إکش٧یااسکديماكاااا ١کشٟاٝکیاک٢٧کد ا٣ضکق کا ٢٧کیا٣اا٣ا١کیا
ن ٞشااکااٖ٢٧شٛا حبکاّمکٟاا ٣اسم١ااٞ٨ٝیانکما ااخکدالٗاکااCNSا اسکک ا ١کش٦١ا٧کشاٝکیات٤ا٢١کداکاکادکدااضکغمابا کشاتن کماخٚکٌا
خي وانششدا شاکااددات ٢حا شاّٝ٤شاخغم١شُانششد ا
ی٤سکککاٝقٞکک٤هاا١ککٔایم ککد ٥اٝمعکک٤با٣اخ٢ککِاخ٤ا٧ککدانکک٤ک ااّ ٤ٞز٧ککشا٣اإیٝش٧ککش اتن ککماشای٤سککدیاشککش ـا١ششککیاازاCRFا٧سککد٢د ام ککش٧ش ا
ٝخشعیا ١ی انسد٦ان٦اشدشاّٜاخ١٤یا ٠ْٞٝااسککاا١کٔایم کدا ٥انششک٢د انسکد٦انک٦اکاخک٦ااددبکشساا٣ا٥ا٣اسکش ماٝک٤اکازائکداٝدشن ٙ٤کِااٖ١دا١ک٦اکاا ا
٠ْٞٝااسکا مٍشٟا٣خ٤کاکاشد٦انششکد ا٣ضکق دیان٢کشٛاّم سکدشٗاا٣ا ٝکِاکاای٤سککاٍ٣دکیاؽکش٧ما ٝک٤ک اّک٦اَٝکشک ماز کشک اا٣ا٥اازاعم کٌافکمًا
کىـاش١٤د اٍ٣دیاّ٦افمًاىمکاخ ِاٝیاش٤ک ا ااشاسي دااٖ١یاازا٣ا٥اٝیات٤ا٢١داا ٣ای٤سکاؽش٧ماش١٤د ا

ند٘ ٙا١شاسشئیاکااافٞشٗاد شتیاس سدٜااکاا اى کشااا ٣اس سکدٜاٍٚبکیا–ا فمٍ٣کیاٝکیات٤ا١کداشکد دانششکد انسکد٦انک٦اشکدشااددبکشسا
ٝککش ـا(اددبککشساٍشنکک٘اش٢شسککش یانیکک٤اشااکٛاٝح غککیا ککشااکٛاا کک) ٤ا٣ا ٝککیاٟافْٚٞککمکاٍٚبککی ا٧ش پمتش١سک ٟ٤ا٣ا ککشا٧ش پ٤تش١سک ٟ٤اٝککیا
ت٤ا٢١دااداک٢٧کاد اکاا٧کماک٣ادشٙککاتشّ ْکشاک اشکش ـااسکک اکااEKGا ْٞٝک٠ااسکک اک کااا دٞکیانش ٤١ک٦انک٦ا ٧پمّکشٞٙیاک کد٥اشک٤ک ا
اس د٣زاٝدشن ِ ٙ٤اکاا ٤اتیاّ٦ا٣خ٤کاکاشکا د٦انششکد انکشاانکماشا٧ش پمّکشٞٙیاتمّ کباٝکیاشک٤ک ایم ْشاک ککا ١کیاشکش ـااسککا٣کااسکٞـا
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ٍيسکک٦اس ک ٦٢ا ککدا اٝککشٙداْٞٝکک٠ااسکککاشکک ٢د٥اشکک٤ک ااخککدالهشافیککبیا–فضککال١یا افککال٥٣انککمااخککدالٗاکاا٣ضککق کا ٢٧ککیا٣ا
٤٧ش شا اشش٘ٝاّما ٝا٧ش افضال١یا٣اسک٢داٛایش٧کش انکیاٍکمااا٣ا ١کیایکم ا٧کش افضکال١یا کشات ک٢حات ١٤اکِ٤ّٚ-ت کِا کشاسکش ما
اشْشٗات ٢حااسک ا
ْ١د٦اا اّ٦اکاٝقش ٦٢اشْٜاکان ٞشااٟاCRFدکشئیاا ٞ٧ککااسککاا ک٠ااسککاّک٦ااشىدکا٦ا٧کش اٝکی٠ٝااااازااشىدکا٦ا٧کش اّک٦اخد کدااشکم٣ؿا
شد٥اا١دا شاخد دااندتماشد٥اا١داازاٜ٧ااىدماًاندٜ ٧ا ا
ٞ٧ش٢١ککدااARFاCRF ٣اٝککیات٤ا١ککدا٢ٝدککمانکک٦افکک٤ااضاخغم١ککشّیاشکک٤ک ان٢ککشنما ٠اّ٢دککمٗاکائککٜا٣دٞش کککااا٥ا٧کک٤ا ی اتکک٢ياإ٣ککمک ا
خٟ٤اد شتیااسککا انکما انک٦ادکداّثمااسکش١دٟاّکشاا یاتک٢ياا اازااّسکاژٟامٚک ؼانکشااسکمفکاز کشکااسکديشک٥اّ ٢کدا ااٍکداٝششادٞکش دیاازا
ٕمک اخٟ٤اازٍب ٘اٍمااکاکٟاسمن ٞشااکایکش ٠ا٣اایش٧کشاکاانکشهانکما ااسک دٟااخم کشٟااخکٟ٤انک٦اٝنکیا٣اااإش٨١کش اکاخک٘انکدٟاااانا کدما
ّ ٢د اکا ٤اشا٣خ٤کا٧ش پ٤اٞٙ٣ی اَٝداااّٞیاٝش ـا٣ا د ان٦ا ٤اشان٤ٙ٤ساتد ٤یاّ ٢د ECGااانغ٤ااکٍ ٌاّ٢دمٗاّ ٢د ا
سىگ َای کلیًی:
سٔ٢ا٧ش اّ ٤ ٚاتدٞـاّم سدشٗا٧شااااکااس سدٜاخٞـاا٣ا اّ٦ ٚا ١شٟا ٝد٧د اا ٠ا٣ض قکا١يم ٙ٣د شز اا ١یا١شٛاکااک ا
ف٤ا٘ٝا ٘اکاات ْ٘اسٔ٢ا٧ش اّ ٤ ٚاَ١دااسشسیاکاا١د :ا
٣ 1اانکااااا 2نیاتحمّیا شاتحمُاّٜاااااا3ا کاا٧٣ش اخشراٝث٘انیادااّ٢٢د٥ا٧شا شاسش ْ٤تم٣ی ِا٧ش ا
ْٞٝکک٠ااسکککاکااخککدالهشاٝدککشنْ ٙ٤یاازٍب کک٘اَ١ککمسا کشاا٧ککش پمایشاات م٣ئ ککد اا ٙ٣کک٦اّکک٦اَٝشک مز ککشک ااس ک دا٣ا ِاّٚ٣س ک ٜاکاا کک٠ا
٣ض قکات ٙ٤دا٤ ٝک اسٔ٢ا٧شات ْ ٘اش١٤د ا
ن دم٤ٝاٍـ اا ٠اسٔ٢ا٧شاٍ٣دیاادا ٝد٢٧دا ّ٦اتقکشکٗاّٚکیانک ٠ا خ کم٥اابا٣ا١حکالٗاٝک٤اکا١سکبدشام کماٍشنک٘ادک٘اازاٍب ک٘ا کٟ٤ا٧کش ا
ٝقد١یا٣ااس داا٣ا ِاازان ٠اٝیاا٣کا٣اَٝشک ماز شک اازا٤ٝاکام ماٍشن٘اد٘ان٦اسٞکاتبد ٘ان٦اسٔ٢ای داٝیاا١٣د ا
سٔ٢ا٧ش اٝد ْ٘اازاِٞ١ا٧ش اّٚس ٜا( ق٢یاإکایاهشاّٚسک ٜا٣ىسکيششاّٚسک )ٜاااا کحاتکم ٠اسکٔ٢ا٧کشا٧سکد٢دا ات کْ ٘اا ک٠ا١ک٤ؿا
ازاسٔ٢ا٧شامشٙبشانی٤اشاخش٤١اکٕیااسک ا
شم ادشٗاهز ٛاتَم بشا ٞ٧ک٦اا ٣اکاکاٝدٞمّکیااسکک ا(سکٔ٢ا٧کش اّ ٚک ٤افٞکدتشاکاانک ٠اکاک١کشُاتکم ٠ان ٞشا ٨کش اکاخٚکیاٍکمااا
کاا١د) اٝق٤ٞهاکاااندکدااىکمکاٝد٤خک٦اادسکشسا١کشااددیا نیک٤اشاکاک اٝکبٜ٨ا٣ااد کش یاکاا کِایٚ٨ک٤اٝکیاشک٤ک ااکافکمضا29اتکشا69ا
کٍ َ٦اکاکان٦اسٞکاکاکاشد داات ی ای کمىکاٝکیاّ٢کداّک٦اْٞٝک٠ااسککاکاایٚ٨ک ا٤ا نٞش١کدا کشانک٦اسکٞکایکشئ ٠ا٣اخٚک ٤انک٦اّ کش٦ٙاااٟا
دمّکاّ٢د ادمّکاکاکا ١شٟاٝکیاک٧کداّک٦اسکٔ٢انک٦ا کِاسکٛ٤اتحدکش١یادشٙکبا٣ااکاشکد٥ااسکک اسکٔ٢ا٧کش یاّک٦اکایکشئ ٠اتکم ٠ا
با
ٍسٞکادشٙکب اکااکاٟ٣اک ک٤اا٥اا ٝثش١ک٦إ کماٝکیاّ٢٢کد امشٙبکشانشفکیافال کٜاٝثش١ک٦اا اازٍب ک٘اتْکماااکااااکااعکیاا٣زا کشاکااعکیاشک ا
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(شبااکاا ) اادسشسااضغماااکاااکااااّمکٟا٣ااکااااکاک١شُاٝکیاشک١٤د انک٦اک ٙک٘اا ْ٢ک٦اا ک٠اسک٦افالٝککااخکم ان کدمافي١٤ککاٝثش١ک ا٦ا
اااٝغم اٝیاّ٢د ات خ رااددٞشٙیان ٤ژ٥اکااز١شٟاٝیات٤ا١داْ٘ ٝانششد ا
٣خ٤کاخٟ٤اٍشن٘ا ٝش٧د٥ا کاااکااااکاا١٤ٞ١ک٦ا٧کش ااکااا إمىدک٦اشکد٥اکااعکیافبک٤ااسکٔ٢ا١ششکش ـا ١سکک اتکباٖٝکماکاا٤ٝاٍکـا٣خک٤کا
في١٤کککاٝقٞککٗ٤ا ١سککک اکاا٤ٝاٍککـاشککِانکک٦ا٣خکک٤کاسککٔ٢ا٧ککش اّ ٚکک ٤اس کشنَ٦ان ٞشا ٨ککش اٍبٚککیا٣اسککشنَ٦اخککش٤١اکٕیاىککمکااااددٞککشا
نٖ م د از مااّ٦ا٧ماک ٣مشٙبشااعالفششاٝي د اااىماٜ٧اٝیاّ٢٢د ا
ا ٠ان ٞشا انکد٘ ٙاکاکاز کشکاکااا ا٣ضکق دیانکیاٍکمااا٣ااّ دک٦ااٝکیانششک٢د ا ی٤سککاا٨١کشاٝقٞک٤هاا١کٔایم کد ٥اخ٢کِاٝ٣معک٤باٝکیا
نششد انس شاااا٥ا ٝم١٣دا٣اٝقش ٦٢اشْٜاکاا ٠ان ٞشااٟاْ٘ ٝاٝیانششد ا
ٝث٘ا ٦ ٞ٧اکاٝشٟانشاديؼااا ٥ا٤٧ا ی ات٢ياا٣إمک اخکٟ٤اشکم٣ؿاٝکیاشک٤ک ان ٞکشا انش کداکاا٣ضکق کااادککاٍکمااإ کمک ااٝکشااٝکشک٥ا
اسديماكا١ششیاازاکاکاشد دانشش د ان ٤ژ٥اإکمان ٞکشاااخکم ٠ا٣فکد٥امک ا یاخک٤کاااال٢کداسکشفکاٍبک٘اخک٤اک٥انششکد اکااٝسک ماا١دَکشٗانک٦ا
ن ٞشاسدش ٟانشاکسد٤ااییشِاٝمّیاٝسْ٠ا(١شاّ٤ت کِا٧کش)اند ٧کدإا اشکد٠اا١ژ ّ٤ککانکما اٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد ا کشاتدک ٤یاکاا٣اٝي ک ادا
اسک انم١ش٦ٝای ٖ م اٝق ٗ٤ٞاکاا ٤اشا ّکشىیانک٤کٟافْٚٞکمکاّ ٚک ٦اٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد انکما ان کدماشکدٟات ٙ٤کدااکاااا٣اخم کشٟا
اٟاکااس سدٜااکااا ااسک ا
عفًوت ادراری:
تَم بشا٦ٞ٧ا٤ٝااکافي١٤کااکااا انکشااّٚک ١٤ی٥اشکدٟاانکشّدما ا٧کشاکاٝثش١ک٦اازاعم کٌا٣ا٣کانک٦ای کشنما٥اشکم٣ؿاٝکیاشک١٤دان٢کشنما ٠از١کشٟا
کاّ٘انقٚکای شنما٥ا١سبدشاّ٤تش٥اخک٤کان کدماکااٝقکمضاانکدالانک٦افي١٤ککااکااا ا٧سکد٢د اسکش مإم٨٧٣کش اکااٝقکمضاخغکماانکدالانک٦ا
یاازان ٞکشااٟاک کشندیا٧سکد٢د ا٧کما٣ضکق دیا
في١٤کااکااا ااىماکاکلشااىٚحایش٧شا شان ٞکشااٟاکلکشااٍغکـافیکبانک٦اٝثش١ک ٦اازخٚٞک٦انقضک ا
ّ٦ااسدشزااکااا ا (ااکاااّمکٟان٦ا ٤اشا١شّش٘ٝا٣انکشٍیاٝش١کدٟااکاااکااٝثش١ک٦اّک٦انق٢ک٤اٟاٝکشک٥اٝنک

انکما ایکشتّٟ٤ا٧کشافٞک٘اّ٢کد)اااا

ن دماّ٢د اىمکاااان دماکاٝقمضاخغماندالان٦افي١٤کااکااا اٍماااٝیاک٧د ا
ز١ککشٟادشٚٝکک ٦انککد٘ ٙاى ککشاا١ششککیاازاادککٜادشٚٝکک ٦اکلککشاااسککدشزااکااا ا٧سککد٢د ااىککماکاکلککشاااخککدالٗافیککبیا(نقضککیاازان ٞککشااٟاکلککشاا
اسپ ٢شن ي داا شاکلشاا٤١ا٣یشتیاک کشندی)ا ١کیاکلکشاااسکدشزااکاااا٧سکد٢د اّک٦اا٨١کشااااٝسکدقدافي١٤ککاٝکیاّ٢کد ااسکديشک٥اازاّکشتدمااکااا اکاا
ن ٞککشااٟا ١شز٢ٝککدانکک٦ااٟا اا٨١ککشااااکااٝقککمضاخغککماددککیانککشهتم اٍککمااا ٝد٧ککد في١٤کا٧ککش ااکااا اّککالانکک٦افي١٤کککا٧ککش اٝدککشا ا
اکااا اتحدککش١یا ق٢ککی اا٣اتم کککا(اٙد٨ککشبا٣افي١٤کککای ککشنما )٥اس سککد ک(اٙد٨شبا٣افي١٤کککاٝثش ١کا )٦ا٣ایم٣سککدشت کا(اٙد٨ککشبا٣افي١٤کککا
مد٥ایم٣سدشش)ا٣افي١٤کا٧ش اٝدشا اىٍ٤ش١یااکااا ای ١٤ٚيم کا(اٙد٨شبا٣افي١٤کاّ)٦ ٚاتَس ٜاٝیاش١٤د ا
في١٤کا٧کش اٝدکشا اتحدکش١یااکااا انک٦اک٣اک ٙک٘ انسک شااشکش ـاتکماازافي١٤ککا٧کش اٝدکشا اىٍ٤کش١یااکااا ا٧سکد٢د اا ٗ٣إسکدم ا
في١٤کاازاعم ٌاخم شٟاخکٟ٤ا١شک ا اسکک اک ٛ٣اّٚک ١٤ی٥اشکدٟانکدٟ٣افالٝککانشّدم ٨کشاکاای کشنما٥انک ٤ژ٥اکاااىکماکا١٤ٝکیانسک شااشکش ـا
تمااسک اٝ٣یات٤ا١داىمکااااٝسدقدااندالءان٦افي١٤کانشانشّدم ٨ش ان ٞشا ازا اک ٖماّ٢د ا
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کااىماکاٝؤ١یا افي١٤کا٠ْٞٝااسکاٍ٣دیاشکم٣ؿاشک٤کاّک٦انشّدم ٨کش إکمٛا٢ٝيکیاّک٦انغک٤ااعب قکیاکااا٣ک٥انکیآا شىککاٝکیاشک ١٤ادا
(ى٤ٚااا٣ک٥اا )اکاای کشنما٥ا٣اٝثش١ک٦اّٚک ١٤ی٥اشک١٤د اا٣اتم ککاا– اٙد٨کشبانش ٤١ک٦انک٦افي١٤ککای کشنما٥ا–افالٝدکدا اانسک شاا١ششکش ـااسکک ا
اّثمااٍ٣ششا افي١٤کافالٝددااای شنما٥ا٣اٝثش٦١ا(ن٦اتمت باا٣اتم کا٣اس سد کاااانشٜ٧ا ٝش٧د٥اٝیاّ ٢د ا
یم٣سدشت ک ااٙد٨شبامکد٥ایم٣سکدششاّک٦اکاا ک٠اٝکد٠انک٦اٝق٢کیااٙد٨کشبانش ٤١ک٦انک٦افي١٤ککانشّدم کشئیا٣ا ١کیا٧مٕ١٤ک ٦ا٣ضکق کااٙد٨کشنیا
ّٚیااسک ایم٣سدشت کانشّدم کش یادکشکاکااٝکمکا ٟان کدم ٠ات کشن٦اااا نک٦اس سکد کادکشکاکااز١کشٟاکااک اتيکش٣شاا کٚیانک ٠ایم٣سکدشت کا
نشّدم شئیادشکا٣اس سد کادشک انم٣زانس شااّٞدمایم٣سدشت کاکاا ٝشٟاٝمکا١یااسکاّ٦ا ١شزان٦اّشتدماٝثش٦١ا١داا١د ا
في١٤کا٧ش ااکااا اىٍ٤ش١ی اٝق٤ٞهازافي١٤دیاا دشکاٝکیاشک١٤داّک٦انک٦اسکٞکاّ ٚکا ٦انکشهاٝکیاا١٣کدا٣إسکدمک٥اٝکیاشک١٤د ای ١٤ٚيم ککا
اٙد٨شبافي١٤یایشااٜ ١اّ ٦ ٚا ق٢کی ا١يکمٟ٣ا٧کش انشىککان ٢کشن ٢ی ا کشا٧کمک٣ااسکک ی ١٤ٚيم کادکشک اکااز١کشٟاک٥انمانکماشکش ـاتکماازاٝکمکاٟا
اسک اإمافي١٤ککای ١٤ٚيم ککاازانک ٠ا١کم٣ک اانسک٦ا٧کش اکاخک٘اّ ٚک ٤ا کشااعکماها١يم١٣کیاْٞٝک٠ااسککااداک٧کد ااناسک٦ا٧کش اکاخک٘ا
ّ( ٤ ٚا ٢دماا١شٗ) اکااکاٟ٣ایماٜ ١اّ٦ ٚات کْ ٘اٝکیاشک١٤د اإکماا ک٠اانسک٦ا٧کشایکشا٥اشک ١٤ادا٣اٝحد ٤کششاا٨١کشانک٦اکاٟ٣انشىککالمنکیا
ٝدش٣اانم یکا اانس٦ا٧ش ااعماها١يم١٣یا(یم ا١يم ِ)ا٠ْٞٝااسکاا دشکاش٤ک ا ا
شم ادشٗاهزٛاکاا٤ٝاکافي١٤کا٧ش ااکااا اتحدش١ی اٝق٤ٞهاا ٣اس٦افالٝک :ا
 1اکااااکاک١شُ ا
 2ادسشسااضغماااْٝماان٦ااکاااااّمک ٟا
 3اشْشٗاکااشم٣ؿا٣اکا٦ٝااکااااّمکٟاتٞمّیا٢ْ ٝد ا
کاکامشٙبشان٦ا ٤اشاادسکشسا١کشااددیااد کش یااسککاّک٦انک٦اسکٞکاکاک اشکد دا٣اس٤زشکی انک ٤ژ٥اکااعکیااکااااّکمکٟا٣انقکداازاا ٟا
ی مىکاٝیاّ٢د اکااٝمکاٟا٣از١کش ٟا٧کمک ٣اکاکامشٙبکا شاٝحکد٣کانک٦اٖٙک٠اٝکیانششکدا٣انک٦ا ک٤اشاکاکاکااٝثش١ک ا٦ا(اکااز١کش)ٟاا کشاٝثش١ک٦ا٣ا
یم٣سدششا(کااٝمکا)ٟاادسشساٝیاش٤ک ا٠ْٞٝااسکان ٞشااازان٤ئیات٢دا شاٝدقي٠اکاااکااااشْش کاکاشد٦انششد ا
ن ٞشااٟاکلشاای ١٤ٚيم کااددٞکشٗان کدم انکما اادسکشساّسکشٙکا٣اتکباکااانک٤کٟاکاا١کدا اا٨١کشاٝقٞک٤هاازاکاکاکائکٜا٣اٝد٤سکظ ا کشکاکا
شد داکاای٤ٚ٨ا شّٞم(کٍ َشایشئ ٠اٍيس٦اس )٦٢اشکْش کاکاا١کد اْٞٝک٠ااسککاکاکانک٦اشکش٦١ا کشإکمکٟاااخکشؿاشک٤ک اتم کشکادشٙککااضکغمااا
کااکااااّمک ٟکاکا٣ااشْشٗاکاااکااااّمک ٟاٝیات٤ا١دا٣خ٤کاکاشد٦انششدا شا٣خ٤کا١داشد٦ا١بششد ا
کااٝقش ٢کک٦اخسککٞش١یا ان ٞککشااٟاکلککشاافي١٤کککااکااا ا١شاادکککا٣انککدٟ٣ااااٛا٣اسککْٟ٤انکک٦ا١ؾککماٝککیااسکک٢د اٝقٞکک٤هان ٞککشااٟاکلککشاا
ی ١٤ٚيم ککک ا ن ککدمان ٞککشاانکک٦ا١ؾککماٝککیااسکک٢دا٣ان ککدمااددٞککشٗاکاشککد٠اتککبااااکاا١ککد ای٤سککک امشٙبککشاا١ککٔایم ککد٥اخ٢ککِا٣ا
ٝمع٤ب(کافي١٤ککا٧کش ااکااا اتحدکش١ی)انککشإکمٛا٣اخ کِا(کاافي١٤کککا٧کش اىٍ٤کش١یاتککباکاا)اخ٤ا٧کدانک٤ک افالئککٜاد کشتیانکشاکاخکک٦ا
ن ٞککشا ا٣اکاکاىککمًاخ٤ا٧ککداکاشککک اکااکًا٣اٞٙککا ااددٞککشهات٢ککدا١ااکاک١ککشُاا ٣ایکک٤ن ااکاافي١٤کککااکااا اتحدککش١یا٣ات٢ککدا١اا
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کاای ٤ٚ٨اکاافي١٤کااکااا اىٍ٤کش١یا٣خک٤کاکااک ا فالٝککا ٤ٙکد اّک٦ا٣خک٤کات٢کدا١ااکااٖ٢٧کشٛاکًاّٞکماا ٣ازا ٣ک ا٦اٝحک٘ااتیکشٗاک١کد٥ا
ن٦اسدٟ٤اىَماش()CVAااسک ااششا٥ان٦ای ١٤ٚيم کاکااک ا
کاٝشٟافي١٤ککااکااا انش کداا ٣ادٞش ککاازااا٥ا٧ک٤ا ی اتک٢ياا٣إکمک اخ١٤ک٤اس سکدٜإکمک اخکٟ٤اٝدٞمّکیاشک٤ک اإکماکاکاشکد دا
ٟااااکااعکیااسکديماكاکاا١ؾکماکاشکد٦انششک د ان٨دکم ٠ا
اسکان٦ا ن ٞشااِّٞاّ ٢داتشاکاا٣ضکق کااادککاٍکمااإ کمک ااٝکشاخغماسکپ م٥اّکمک ا
تِْ ٢ای ٖ م ا ٧داات٦اّمکٟان ٞکشاانکما ااىکیا داخم کشٟاخکٟ٤اازاعم کٌاّ ٚک٦ا٧کاشا٣اا دکشکااکاااااٍ کٌاتکمااسککااکاانسک شا اازا
٤ٝااک اا ٠اّشاانشاٝش ـاکاٝش١یا٣ا د اا١دشٛاٝیاش٤ک ا

درد شکم با مىشا شیىکًلًشیک:
بیماری التُابی لگه ))Pelvic Inflammatory Diseaseن ٞشا ااٙد٨شنیا٠ٖٙا() PIDافي١٤کاکسدٖش٥ات ٙ٤داٝثٚیاز١کشٟااسککاّک٦اْٞٝک٠ااسککات٤سکظانکشّدم ا ٣کم٣س ا کشاٍکشاذاا دکشکاشک٤ک ا
اد ش یاّ٦ای داازا٦ٞ٧اکإ ماٝیاش١٤دافبشات٢داز :ا
اد ٜااا٦ٙ٤ٙا٧ش اادٞیا٣ااتخ٢ٞداٟا٧ش ا ا
ٕککش٧یاسککشخدٞشٟا٧ککش اٝدککش٣ااٝثکک٘ا ککيشًا٣اا٣ک٥ا٧ککشا ١ککیاکإ ککماٝککیاشکک١٤د اPIDاشککش ـاتککم ٠افٚکککاکاکاشککْٜاکااز١ککشٟا٣اسکک٠ ٢ا
نشا٣ا ااسک ا
ف٤اٝکک٘اٝسککدقداّ٢٢ککد٥انککما اPIDاشککش:٘ٝاکاشککد٠اشککمّش اخ٢سککیاٝدقککدک اسککشنَ٦اPIDاٍبٚککی افٞکک٘اخمادککیااخ ککماز١ککشٟا ککشاIUDا
 ٝبششد ااس بان٦ا٦ٙ٤ٙا٧ش اادٞیاکااییافي١٤کا فٚککاشکش قیانکما ا١کشزا یااسکک اْٞٝک٠ااسککاPIDانیک٤اشادکشکا کشاٝکی٠ٝانششکد ا
إماPIDانکدٟ٣اکاٝکشٟااىم ککای کمىکاکاشکد٦اا نششکد اْٞٝک٠ااسککاسپسک اااداک٧کد افکال٥٣انکماا ک٠اْٞٝک٠ااسککاPIDا٤ٝخکبا
لسب٢دٕیا٧ش یاش٤کاّ٦اکاااٟااد شءانک٦اٞ٧کد ٖماٝکیالسکب٢د السکب٢دٕیا٧کشاافٚککاشکش قیانکما اکاک٧کش اٝکی٠ٝاا٢ٖٙکیا٣ااىکما دا
 ٝیاٟا١شنشا٣ا ا٣ادشٖٚٝیا١شندشا٧سد٢د اإکمالک٦اْٞٝک٠ااسککاّک٦ان ٞکشااٝبکدالانک٦اPIDانکدٟ٣افالٝککانششکد ان کدمان ٞکشااٟاازاکاکا
شْٜاششّیا٧سد٢د اکاکاامٚبا٢ٝد ما٣اکااٝحد٣ک٥انخکداتحدکش١یاشکْٜااسکک اْٞٝک٠ااسککاکاکاٝد٤سکظاتکشاشکد دانششکدانک٦ا١حک ٤ا
ّ٦إش٧یااىدماًااٟانشاایش١د س کاْ٘ ٝاٝیاش٤ک اْٞٝک٠ااسککاکاکاٍبک٘ا کشانقکداازایم ک٤کات کد داشک٤ک ا٧کٜال٢ک ٠اْٞٝک٠ااسککاکاا
عیا١یک ْیادمّکاسمْ ٣اانشفیات کد دا١کشااددیاشک٤ک ان ٞکشااٟاٝبکدالانک٦اPIDاکاٖ٢٧کشٛااا٥ااىکد٠ایکش اخک٤کااااا ٣ازٝک ٠اٝکیا
ّ ٢د از ماااا٥ااىد٠اامٚبانشفیاشد دتماشدٟاکاکشکشٟاٝکیاشک٤ک اکاٝک٤ااکاشکد داْٞٝک٠ااسکک اتکبا اٙمز ت٨ک٤ؿا٣ااسکديماكا کشاددکیا
سپس ااٞ٧کشا٥انکشاPIDانششکد إکش٧یاکاان ٞکشااٟاتمشکا حششا٣اّ ٢کشٗانکدن٤اامٚکبانک٦اا١کٔازاکانک٦اٞ٧کما٥ا١کش٢ٝؾٞیافکشکاشاٝش ٧ش١ک٦ا
٣خ٤کاکااک اخ١٤م ی اکاا ٝش٦١اس ْ٘اٍشفدٕیاشش ـااسک ا
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کااٝد٤ٞؿ اکااٝقش ٦٢اى ی ْی ان ٞشااٟاٝبدالان٦اPIDا ١شخ ٤ا شاتّ٤سک ِانک٦ا١ؾکماٝکیااسک٢د اى کشااخکٟ٤ا١مٝکشٗااسککانکشاا ک٠ادکشٗا
٠ْٞٝااسکاتقداکا١بضاٝخدیم ااىکیاا دا شنکد اْٞٝک٠ااسککاتکبا٣خک٤کاکاشکد٦انششکد اٞٙکااٍسکٞکاتحدکش١یاشکْٜافٝ٤ٞکشانکشاکاکا
ٝد٤سککظانککشاکاکاٝد٤سککظاتککشاشککد د اٞ٧ککما٥ااسککک إککش٧یاکاٝکک٤ااکاشککد د ااتسککشؿاشککْٜاٞ٧ککما٥انشت٢ککدا١اانشزٕ ککدیا( Rebound
) Tendernessا٣خکک٤کاکااک اکاال٢کک ٠اٝکک٤ااک ااْٝککشٟاکااکااىدککماًااٟاازاایش١د سکک کاکاااٍککداٝششایکک داان ٞشاسککدش١یام ککم٠ْٞٝا
نششد ا
کاٝکشٟاا ٙ٣ک٦انککما اPIDا ا١دکیان ٤ت کِااسککک اّک٦اامٚکبانیکک٤اشاکاخک٘ا٣ا کد اکااک٣ا٥اا ا٣سک ـاتدک ٤یاٝکیاشکک٤کاٖ٢٧کشٝیاّکک٦ا
ْ ٝم٣بافش٘ٝاا دکشکان ٞکشا اشک٢شخد٦اشکد اْٞٝک٠ااسککاهزٛانششکداّک٦اشکم ِاخ٢سکیان ٞکشاا ١کیاکاٝکشٟاشک٤ک اکاا کح ٦٢ا٧کدها
ا٦ ٙ٣اا ٠ااسکاّ٦ان ٞشااتشد داْٞٝک٠ااااٛاشک٤ک ااْٝکشٟاکااکّک٦اا٣انخ٤ا٧کدازا٧٤١کش دااااکااسک ٦٢اا اخٞکـاّ٢٢کد از کمااا ک٠ا٣ضکق کا
نشفیاّش٧داّ داا ٣ا کيشًاٝکیاشک٤ک اٝقش ٢ک٦اکاخٚکیا٣اّٟااااا١دکشٛا١د ٧کد اإکمان ٞکشااشکٞشافالئٞکیاازاسپسک ااکااک انکما دا
اّس ژٟاتد ٤یاّ ٢دا٣ااا٥ا٣ا د انماٍماااّ ٢د ا
پارگی کیست تخمذان:ّ سکا٧شاىضش٧ش یایماازاٝش ـا٧سکد٢د اٍ٣دکیاّ سکدیاکاتخٞکداٟاا دکشکاشکد اٝکیات٤ا١کدایکشا٥اشک٤کا٣انشفکیاا دکشکاکاکاشکْٜإکمک اک ا
ٍ٣دیاتخْٞیاازاتخٞداٟاازاکاٝیاش٤ک اکاٝح٘اازاکاشدٟاتخ ِٞاّ سدیاندشاٝیاٝش١داّ٦انق٤٢اٟاخسٜازاکاش٢شخد٦اٝیاش٤ک ا
ٕش٧یااٍ٣ششاّ سکا٧شاٝسدَ٘اازاتخِٞإ اا ات ْ ٘اٝکیاشک١٤داا ٍ٣دکیاّ سککا٧کشایکشا٥اٝکیاشک١٤د اَٝکداااّٞکیاخکٟ٤انک٦اکاخک٘ا
شْٜایشش د٥اٝیاش٤ک اازااٟاخشاّ٦اخٟ٤انشفیاتحم کِا کيشًاٝکیاشک٤ک اا ک٠ااٝکماٝکیات٤ا١کدانشفکیاکاکاشکْٜا٣ات٢کدا١اانشزٕ کدیا
ش٤ک ا٠ْٞٝااسکاّ سکا٧ش اتخٞکداٟاکااعکیاٝقش ٢کششاا٣تک ٠اٖٙک٠اش٢شسکش یاشک١٤د انکشاا ک٠ادکشٗاکاا کحا ٦٢ان ٞکشااشکٞشااددٞکشها
ازاکاکاٝد٤سظاتشاشد دا٣ا ِاعمى٦اشْٜاششّیااسکک اّک٦اْٞٝک٠ااسککانک٦ای ککاا١د کشااکاشکد٦انششکد ایکشا٥اشکدٟاّ سککاتخٞکداٟا
کااعککیا١یک ْککیا ککشاىقش ٙکککاى ی ْککی ااتيککشًا١ششککش قیا ١سککک اا کک٠ااتيککشًاامٚککبانشفککیاکاکشککد دا٣ا١شٕ٨ککش١یاشککْٜا٣اٍغککـا١شٕ٨ککش١یا
١یک ْیا شاسش ماىقش ٙکا٧ش اى ی ْیاٝیإمکک ایشإیاّ سکاتخٞداٟا٠ْٞٝااسکانشاخ١٤م ی ا٣اّ ٢شٗاٞ٧ما٥انششد ا
سیستیت:في١٤کاٝثش١ک ٦افٚککاشکش قیانکما اکاکاشکْٜا ٝبششکد انشّدم ٨کشاٝقٞک٤هاازاعم کٌای کشنما٥ا٣ااکاٝدکشا ااکااا اشکد٥انک٦اسکٞکانکشها
یا ٍکمااإمىدک٦ا٣اٍ٣دکیاٚٝد٨کباٝکیاشک٤ک انشفکیاا دکشکاکاکا
ق٢یاٝثش١ک٦ا٣دشٙکبا کق٤کاٝکیاّ٢٢کد اٝثش١ک٦اکاخٚک ٤ااد کشءات ٙ٤کداٝثٚک ا
ٝقٞکک٤هانالىش کک٦ٚانککشه اسککي یی٤ن ااٝککیإککمکک فال٥٣انککماکاکشککْ ٜاْٞٝکک٠ااسکککان ٞککشااازاتْککمااااکاااا اکاکا ککشاسکک٤ز اٞ٧ککما٥انککشا
اکااااّمکٟا٣اتباخي واششّیانششد إش٥ا٠ْٞٝااسکااکااااخٟ٤اا٤ٙکانششد ا
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ٕش٧یااٍ٣شش اتخِٞإ اا انکشاکاکاشکْٜاکاا ٝش١ک٦اسک ْ٘اٍشفکدٕیاٞ٧کما٥ااسککاّک٦انق٢ک٤اٟا ٝدک٘ااشکٞمزاشک٢شخد٦اٝکیاشک٤ک اىْکما
ٝیاّ٢٢داّ٦اا ٠اکاکانشاتحم ِا يشًانقٚکایشإیاىٗ٤ْ ٙ٤ا شاخ١٤م ی اکااٖ٢٧شٛاتخِٞإ اا اٝمتبظااسک ا
کاکا ِاعمى٦اکااانکـاتحدکش١یاشکْٜاّک٦اٝقٞک٤هاخک٤کاٝحکد٣کاشک١٤د٥ااسککا٣اْٞٝک٠ااسککا کشا ْٙاک٦ان ٢کیاکاا ٝش١ک٦اسک ْ٘اٞ٧کما٥ا
نششد اکاٝشٟان ٞشاانی٤اشافالٝدیاٝیانششد ا
آوذيمتریت:في١٤کاه ٦اکاخٚیاادٜاٝیانششد اازاف٤ااضاسکَظ ازا ٞکشٟا کشاافٞکشٗاخمادکیا ز١کشٟاٝثک٘اک التشسک ٟ٤ا٣اّ٤اتکشّاٝکیانششکد افالئکٜا٣ا
 ١ککش٦١ا٧ککش ااٟافبشات٢ککدااز:اکاکاخي ککواتککشاشککد داٍسککٞکاتحدککش١یاشککْ ٜاتمشککحاخکک١٤یا٣انککدن٤ا٣تککبا38/2اتککشا49اکاخکک٦اٝککیانششککد ا
شم٣ؿافالئٜاٝق٤ٞها48اتشا72ا سشفکایااازاف٘ٞاخمادکیاز١کشٟا کشاسکَظااسککاا ک٠افي١٤ککا٧کشاامٚکباتؾکش٧ماشاPIDااااتَ ٚکدااٝکیا
کافک٤ااضاا١کدٝ٣دماکا
ّ٢٢دا٣اإمان٦اسمفکانشاا١دکیان ٤ت کِا٢ٝشسکباکاٝکشٟا ١ک١٤داٝکیات٤ا٢١کداّکشٝالاخغم١کشُانششک٢د اْٞٝک٠ااسک ا
شش٘ٝا١شنشا٣ا اسپس ا ا شاددیاٝمٓانششد ا
آوذيمتریًز:ن ٞشا ااسکاّ٦اکاااٟاا١کدٝ٣دماکاخکشاجاازادکٜاٝکیانششکد اشکش ـاتکم ٠اٝحک٘اا اٟاٖٙک٠ا٣اشکْٜااسکک الکٟ٤انک٦اتن کماشا٤٧اٝک١٤یا
ٞ٧ما٥ا نشاسک ْ٘اٍشفکدٕیایشسکاا ٝد٧کداسکپاانیک٤اشاک٣ا٥اا اخک١٤م ی اٝکیاّ٢کد اا ک٠اخک١٤م ی اناشفکیاا دکشکااٙد٨کشب ازخکٜاکاا
ن شىکا٧ش ااعماها٣اکاییالسب٢دٕی انخیک٤راکاديکم٥اٖٙک٠ا ٝک٤ک اا ک٠ان ٞکشا اکااسک٠ ٢ا39تکشا49اسکشٗاک کد٥اٝکیاشک٤ک اشکش ـا
تککم ٠افالٝکککااٟاکاک٧ککش اٝککبٜ٨ا٣ای چ ککیاٖٙکک٠ااسکککاّکک٦اٝقٞکک٤هاکااااتبککشطانککشایم کک٤کاٝش٧ش١کک٦ا٧سککد٢د اکاٝککشٟاا ککٚیااٟاشککش٘ٝا
کاٝشٟاعبیانشا٤٧اٟ٤ٝا٧کش اضکداکاک٧کشا٣اکاا٧٣کشا اضکدااٙد٨کشباٝکیانششکد ٣شاخمادکیانک٦ا٢ٝؾک٤ااخکشاجاّکمکٟانشىککاا١ک ادٝ٣دم ا کشا
لسب٢دٕیا٧ش اسش مااد شءانششد ا
حاملگی وابجا :EPفبشاشااسکاازاه٦١إی ٢یاخ٠ ٢اکاخشاجاازاادک ٜاشکش ـاتکم ٠اٝحک٘ااٟاکااکاخک٘اٙ٤ٙک٦ا٧کش اادٞکیااسکک اا ک٠ا ٝکْ٘ا کِاٝک٤اکا
ا٣اّا١ااخمادیااسکاز ماا٦ٙ٤ٙا٧شٝیات٤ا٢١دا یکشا٥اشک١٤دا٣ا کِاخک١٤م ی اشکد داامکشزاشک٤کاا ک٠ان ٞکشااٟاامٚکباکاکا کِاعمىک٦اشکْٜا
کاا١داّ٦ا٠ْٞٝااسکان٦اشش٦١اسٞکاٝبدالاا١د شااکاشد٦انششد ا
ا
ارزیابی کلی بیماران با درد شکم حاد:
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ااز شنیان ٞشااّ٦اازا١شااددیاشْٜاشکْش کاکااکا کشاّسکیاّک٦ا ٝکُْ٤انک٦اکاشکد٠ا ٝکْٚیاکااشکْٜااسکک ا ٝکشن٦اااز کشنیاتمٝ٣کشانک٦ا
ٞ٧ما٥اشم ادشٗا٣س ـااسک اتشازٝش١یاّک٦ایکشُانک٤کٟا کح٦٢اازا٧مٕ١٤ک٦اخغکماؽکش٧م ا ٝکخراشک٤ک اشکٞشا٣اْٞ٧شاتکشٟانک٦ان ٞکشاا
١یک ِا ٤ ١د ا٦ ٞ٧ااٍکداٝششا٢ٝشسکباخداسکشز اتمشکحششانکدٟااااا١دکشٛاک ٧کد اّک٦اشکش٘ٝای٤شک دٟاکسکدْد اف ٢کِ اٝشسکِا٣ا
ٕشٟا ْبکشااٝیکمهانکما اخٚک ٕ٤م اازااٙک٤اک٥اشکدٟااسکک اکااٖ٢٧کشٛا١یک کِاشکدٟاا نک٦ان ٞکشا ا کح٦٢اااانک٦اخکشعماشک٤ا٧دااددٞکشٙیا
ْ٘ ٝان ٞشاانماسیاّ ٢د انما اٝثشٗاٍ٤عیا ٧کش اکاا ٣اش ک٦ا٧کش ااْٚٙکیاز مسک ٖشا اسکغ٘ادکش ٣ااسکديماكا کشاخٚکظاٝکیات٤ا٢١کدا
اعالفششااازش٢ٞد ااااىماٜ٧اّ٢٢د ا
ارزیابی صحىٍ ي ارزیابی ايلیٍ:
کاادشٗا١یک ِاشد ٟان٦ان ٞشا ان٦اک١بشٗاْٝش ١سٜا٧ش ااسک بانٖمک کد از کماانک٦اتق ک ٠اکاخٚکیانک٤کٟا کشاتمٝ٣کش یانک٤کٟادشکنک٦اّٞکِا
ٝیاّ٢د اإماُ٤ْ ٝان٦اتمٝ٣کشا٧سکد د ا ٞ٧ک٦اسکدٟ٤اىَکماشإمک١کیاااانکیادمّککاّ ٢کدا٣اّيش ککااا٥ا٧ک٤ا یا٣اسکغحا٤٧شک شا ا
ن ٞشاااااااز شنیاّ ٢د اکاااّثمان ٞشااٟاکاخٚکی اٝکیات٤ا ١کا دا٣اّک٢دانک٦اتحم ْکششا٣انکشزانک٤کٟااا٥ا٧ک٤ا یاااانکشایمسک دٟا١کشٛا٣اشکْش کا
ا ٚیا(لماااٝم٣زانک٦اا٣اّا١کااتٞکشسإمىکک)ا٣ات٤خک٦انک٦ایشسکااسک٤اهشانماسکیاّ ٢کد اشکٞشاٝکیات٤ا ١کداسکمفکا افٞکٌ ا٣اّ ي ککا
ت٢ياان ٞشااااا١سبدشاسم ـا٣اندٟ٣اْ٘ ٝاز شک ا٤ٝاکاااز شنیان دماٍماااک ٧د ا
ٍ٣دیافْٚٞمکا ت٢يسیااااااز کشنیاٝکیاّ ٢کد انک٦اسکمفکا١کبضان ٞکشاااااٞٙکااّ ٢کدا٣اا١کٔای٤سکک اکٝکش ا٣ضکق کاخم کشٟاخکٟ٤اا ٟا
شش٘ٝا ١ش٦١ا٧ش اخک١٤م ی ا٣ایکماشکدٟاٝک ٤مٕیاااانماسکیاّ ٢کد ا إکماکااعکیاااز کشنیاا ٙ٣ک ٦ا٣ضکق کاخغم١کشّیااااّ کواّمک کد ا
اٟااااکاٝشٟاّ ٢دا٣انما اش٢شسش یاسش ما٤ٝااکاخغم١شُاسم قشان٦اااز شنیااکا٦ٝاک ٧د ا
شرح حال ي معایىٍ جسماوی:
نقداازااتٞشٛاااز شنیاا٦ ٙ٣ا٣کاٝشٟا٤ٝااکانش٥٤َٙاخغم١شُا٣اّ ٢د ٥اشم ادشٗا٣اٝقش ٦٢اخسٞش١یاهزٛااااا١دشٛاک ٧د ا
ت٤ا١ش یاشکٞشانکما إکمىد٠اشکم ادکشٗاازان ٞکشاانسکدٖیانک٦اسکغحا٤٧شک شا اا٣اکااک اکاانقضکیاٝک٤ااک اکاادکشٗإکمىد٠اشک ام ادکشٗ ا
٠ْٞٝااسکاندتماشدٟا٣ضق کا٤٧ش شا ان ٞشااااانشإ شکازٝشٟاش٢شسش یاّ ٢د ا
شرح حال:
ِاشم ادشٗاکٍ ٌا٣اّش٘ٝاٝیات٤ا١دااعالفششااازش٢ٞد ااااىماٜ٧اّ٢د انقداازاا١دشٛإمىد٠اشم ادشٗ SAMPLEا
Symptomsاااااا ١ش٦١ا٧ش ا
Allergiesاااااااٙمّ ا
Medicationsااااااکاا٧٣ش ا
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Past medical historyااااااشم ادشٗاعبیاٍبٚی ا
Last oralbintovceاااااااخم ٠ام ا اخ٤اک٥اشد ٥ا
Events leading up to the emergencyاااااد٤اکثا٢ٝدمان٦اتٞشسانشاا٣اّا١ا ا
ٝیات٤ا ١داشم ادشٗاهزٛاّشٝک٘اتکم اااانکشاّ کواشکْش کاا کٚی اشکم ادکشٗان ٞکشا ا٤ٝخک٤ک اشکم ادکشٗاعبکیاٍبٚکی ا٣ا٣ضکق کا
سالٝدیاىقٚیان ٞشااندسکاا٣ا د اشم ادشٗان ٞکشا ا٤ٝخک٤کا٣اشکم ادکشٗاعب قکیاٍبٚکیان ٞکشا انک٦اکسکد٦ان٢کد ا ١کش٦١ا٧کشا٣فالئکٜا٣ا
تٚي ٌاا٨١شانشاٜ٧انما اا دشکاتی ٤ما٣اضحیاازایشت٤ى ی  ّ٤ٙ٤از٦٢ ٝاا اِّ٨اٝیاّ٢د ا
شرح حال بیماری مًجًد:
شم ادشٗاOPQRST-ASPNانما ان ٞشااٟاکلشااْ ٝالشإ٤ااشیانش دان٦اٝسشئ٘اخشراز مانپمکاز١د :ا
( Onset-Oشم٣ؿ)ااااال٦اٍ٤ٝکـاکاکانکما ااٙ٣ک ٠انکشااشکم٣ؿاشکد؟اشکم٣ؿااٟاخ ٚکیا١شٕ٨کش١یانک٤کا کشاتکدا دی؟اشکم٣ؿا١شٕ٨کش١یاکاکا
شْ ٜافٞدتشات٤سظاس٤ااداشدٟااد شءاکاخ٘اشکْٜا کشاّپسکٗ٤ا٧کش اکاخٚکیااٟاا دکشکاٝکیاشک٤ک اشکم٣ؿاتکدا دیاکاکاٝقٞک٤ها١ششکیا
ازاا١سداکااد شءات٤خشٙیاشْٜااسک ا
Provacation/Palliantion-Pا(تخي و/شککم٣ؿ)اااااالکک٦افککشٚٝیانشفککیات ککد داکاکاٝککیاشکک٤ک؟الکک٦افککشٚٝیانشفککیان٨بکک٤کاکاکا
ٝیاش٤ک؟اٍ٣دیاّ٦ان ٞشاایش٧ش داااانک٦اکاخک٘اٍيسک٦اسک ٦٢اخکٜاٝکیاّ٢کدا کشاا ٣ا کِاعکمهاکاازاٝکیاّ کداإکماکاکاّٞدکماشک٤کا ا
ٝق٤ٞهااششا٥ان٦ااٙد٨شبا کيشًاکااک اّک٦امشٙبکشا ٢ٝکشااٟاازاکسکدٖش٥إک٤اا ااسکک اإکمانکشااا٥ااىکد ٠اکاکانکماعکمهاٝکیاشک٤ک افٚککا
٠ْٞٝااسکاکااکسکدٖش٥إک٤اا ا کشااکااا انششکد اّک٦ااددٞکشهاا١سکداکاّ سک٦ا کيماا کشاسکٔ٢إ کمااىدکشک٥اکاا٢ٖٙچک٦اّ ٚک٦ا کشادشٙکبا
اسک ا
-QاQualityا(ّ ي ککک)اااااااکاکالٖ١٤کک٦ات ٤ک واٝککیاشکک٤ک اٝککب٨ا ٜات ککی کائ ٜاٝديککش٣ش؟اکاکاشککْشى٢د٥ا٤ٝضککقیاٝقٞکک٤ها١ششککیاازا
یشإیا ْیاازااإشٟا٧شااسک اکاکاٝبٞ٨یاّ٦انغک٤اانشنککاز کشکاٝکیاشک٤ک اْٞٝک٠ااسککااشکشا٥انک٦اا١سکداکاا٣ک٥اکاشکد٦انششکد اکاکت کی ا
ن ٤ژ٥اکاای ٤ٚ٨ا٠ْٞٝااسکااششا٥ان٦اسٔ٢اّ٦ ٚاکاشد٦انششد ا
-RاRegion/radiationا(ا١د ککشا ١/شد ٦اا )اااااا ا ککشاکاکانکک٦اٍسککٞکاک ٖککم اازنککدٟاٝککیاا٣ک؟اکاکاا١د ککشا ا ککشاکاک اّکک٦انکک٦ا
١ؾماتن ماٝح٘اٝیاک٧داشش ـااسک از مااٞ٧کشٟاٝسک م٧ش افیکبیاکاکاااخکشفیااااکاانکماٝکیإ کمک اکاکاااخکشفیاشک١٤د٥انک٦اشکش٦١ا کشا
ٕمکٟاازاٍب ٘اتحم ْیاّ٦اکااّ٦ٚاس سد کااداٝیاک٧د اٝق٤ٞها١ششیاازاتحم ِاک شىمإٜااسک ا
Severity–Sا(شککدش)اااااااشککدشاکاکااااازا1تککشا19اکاخکک٦ان٢ککد اٝککیاّ٢٢ککد اٞ١ککم٥ا19انککدتم ٠اکاکاْٞٝکک٠اااا ١ککشٟاٝککیاک٧ککد ا
شدشاکاکاٝق٤ٞهانشای مىکایشت ّ٤ٙ٤ا(ا سْٞی ااٙد٨شبا شاّ د)ااإشٟاندتماٝیاش٤ک ا
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Time–Tا(زٝککش)ٟااااااکاکانککما اا ٙ٣ک ٠انککشزالکک٦اٖ٢٧ککشٛاشککم٣ؿاشککد؟اتخ ٞک ٠ازٝکشٟاشککم٣ؿاکاکانککما اتق ک ٠افٚکککا٧ککش ااددٞککشٙیا
اددٞشٙیاٜ٨ٝااسک ا٧ماکاکاشْٞیاّ٦ایک داازا6ا سکشفکاعکٗ٤انْ کد اٝک٤اکاخمادکیاکاا١ؾکمإمىدک٦اٝکیاشک٤کا٣ا ١کشزانک٦اااز کشنیاکاا
نخداا٣اّا١اان ٞشاسدشٟاکااک
-ASاAssociated Symptomsا(فالئککٜاٞ٧ککما)٥ااااااا ککشانکک٦اٞ٧ما٧شدسککشسا١ککشااددی اکلککشاات٨کک٤ؿا٣ا ککشااسککديماكاشککد٥اا ککد؟ا
کا ٤اتد٤اباٝثبک اسقیاّ ٢داٝحد ٤کشش اا١کٔ ٣انک ٤اٝکشک٥ااسکديمامیاااتق ک ٠اٞ١شئ کد اا کشاٝکشک٥ااسکديمامیادکش ٣اخکٟ٤انک٦اا١کٔا
ٍمٝیاا٣ش ٠ا٤ٝاکاکااا از٦٢ ٝاٍ٥٤٨اا ا کشاٙخدک٦اٝکیانششکد اتق ک ٠ا٣خک٤کاخک١٤م ی إ٤ااشکیاىقکشٗاکاان ٞکشا ااخبکشا ااسکک اتن کم ا
کااخشنکاٝکیاجا-ا ب٤سککا کشااسک٨شٗا-ا نک٦اٞ٧کما٥اادسکشسا١کشااددیا٣ا کشاکاکاکاشکد٦اا کد؟انکما اتق ک ٠ا٧مٕ١٤ک٦اتن کم اکااٝکدى٤ؿاازا
ٍب ٘اٝدى٤ؿاس ش٥اٍ م اندن ٤اس٤اهشان دم اازان ٞشاانپمس د :ا
تن ککماشاکااشککْ٘ اا١ککٔا٣انکک ٤اٝککدى٤ؿاٝککیات٤ا١ککدات٨٢ککشااا٥ا ١ککشٟاکاکٟاشککما غ شزاٍب کک٘اخکک١٤م ی إ٤ااشککدحدش١ی إشس کدام ک ا ککشا
ک ٤ات ْٗ٤اکادشٗاخ١٤م ی انششد ان ٞشاا١یاّ٦اکلشااشْٜادشکاشد٥اا١د اٝق٤ٞهانیااشد٨ش یاکاا١د ا
-PNاPertinent Negativeا(ٝکک٤ااکا٢ٝيککیاٝمن٤عکک)٦ااااافککدٛا٣خکک٤کافالئککٜاٝمنکک٤طان کا٦افْٚٞککمکإ٤ااشککیا ککشادضکک٤اافالئککٜا
ٝمن٤طان٦افْٚٞمکااکااا اٝیات٤ا١دانک٦اا ک٠اٝق٢کیانششکداّک٦ا ٢ٝکشاٝا کْ٘اازاس سکدٜااکااا ااسکک اکاکایکش ٠اتکم ٠اٍسکٞکاشکْ ٜا
 ٠ٖٙاٝیات٤ا١کدا١ششکیاازا ٝکْالشاکسکدٖش٥ات٢شسکٚیانششکد اکاااخکم انک٦ا کشکانسکپشا داّک٦اا١يکشاّد٤ساتحدکش١یاٝکیات٤ا١کداک کشىمإٜاااا
تحم ِاّ٢دا٣اا ٤ٖٙاکاکاااخکشفیااٟااااا دکشکاّ٢کدا اکاا ک٤اشا٣خک٤کاا ک٠ااٖٙک ٤اکاک(کاکاکاا١شد ک٦اشکش٦١ا ا٣ا کشإکمک)ٟاشکم ادکشٗا
ٍٚبی-فمٍ٣یان ٞشاااااددٞشانماسیاّ ٢د ا
٦ٞ٧اا٣اّا١کاا٧کش اشکْٜانشفکیاکاکاشکْٜاٞ١کیاشک١٤دانقضکیاازاا٨١کشاْٞٝک٠ااسککانشفکیاکاکٍيسک٦اسک ٦٢اشک١٤داّک٦اٝقٞک٤هاکاکا
ااخشفیااسک اا٣اّا١اا٧ش إ٤ااشیاشش ـاّک٦اٝکیات٤ا٢١کدانشفکیاکاکٍيسک٦اسک ٦٢اشک١٤د اشکش٘ٝااىالّکااازاٝقکد٥انک٦اٝکم ا()GERا ا
زخٜا٧ش اٝقد ٥ازخٜا٧ش اک٣ازک٦٧ا٣اکاانقضیا٤ٝااک ان ٞشا اّ س٦ا يماا٧سد٢د ا
ْ١د:٦اشم ادشٗان ٞشا ا٤ٝخ٤کا٣اشکم ادکشٗاعبکیإ شکد ٦انک ٤ژ٥اکااا دکشکاتیک ٤ما٣اضکحیاازایکشت٤ى ی  ّ٤ٙ٤از٢ ٝک٦ان ٞکشا اّٞکِا
ّ٢٢د٥ا٧سد٢د ا
معایىٍ جسماوی:
کادشٗا ٕکمىد٠اشکم ادکشٗاٝکیات٤ا ١کد اٝقش ٢ک٦اخسک ا ٞش١یاااا ١کیاا١دکشٛاک ٧کد اؽکش٧ماّٚکیا٣ا٣ضکق کاٍماإ کم ان ٞکشااٍ ٤کشا٣ضکق کا
سالٝدیا٣اشدشاشْش کاا٣ااااٝغکم اٝکیاّ٢٢کد اٝقٞک٤هان ٞکشااٟاکلکشاا ٝکْ٘اشکْٞیاشکد د ااااٛا٣انکدٟ٣ادمّککاکاازاٝکیاّ ک٢دا
٣إش٧یا٣ضق کاخ٠ ٢اااان٦ااخ٤کاٝیإ م١کد اا٨١کشاا ٣اّکوازٝک ٠انک٦اخک٤کاٞ١کیای چ٢کد ا کشاىم کشکا ٞ١اکیاز٢١کد از کمااا ک٠اّکشااکاکاااا
ن دماٝیاّ٢د اٜ٧ال٠ ٢انش داسغحا٤٧ش شا ان ٞشااااانک٦اخکشعما٧مٕ١٤ک٦اتن کما١کشل ی اّک٦ااشکشا٥انک٦ا ١کش٦١ا٧کش اا ٙ٣ک٦اشکُ٤اکااک ا
نغ٤ااٝداٛ٣اّ٢دمٗاّ ٢د ا
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٠افالئکٜاشکش٘ٝاسکمفکا
ِاسم اّش٘ٝاازافالئٜاااانما اکاشکد٠اٝب٢کش یاخ٨ککاااز کشنیاخ٨ککاااز کشنیان کدما٣اکاٝکشٟانٖ م کد اا ک ا
ضمنشٟاٍٚب اسمفکات٢يا اى کشاخٟ٤ا٣ایکشٙاااّسک ٞدم ااسکک ا٧کٜال٢ک  ٠اٝکیات٤ا ١کدااعالفکششا٨ٝکٜان کدم ااااازاٍب ک٘اکٝکش ا
ندٟاىماٜ٧اّ ٢د ا
شککْٜااااٍبکک٘اازاٞٙککااا ٟا ککشادمّکککان ٞککشاا ٝککش٧د٥اّ ٢ککد انککما ا ٝککش٧د٥اازاکاّکک٘اشککْ ٜاٙبککشسان ٞککشاااااکاادککداضککم٣ئ ششاکاا
ن ش٣ا د ااتسش ؿاشْ ٜاٝیات٤ا١کدا ١کش٦١انکد انششکد ااتسکشؿاشکْٜاٝکیات٤ا١کدات٤سکظا٧ک٤ا اازاکا١ششکیاازاا١سکداکاا٣ک٥اا دکشکاشک٤ک اإکما
فٚکااتسشؿاشْ ٜاخ١٤م ی انششد ان ٞکشااددکٜاز کشک اازاخکٟ٤اکاإکمک ااااازاکسککاکاک٥ااسکک اشکْٜاٝکیات٤ا١کدا4اتکاشا6ا ٙدکماٝکش ـا
اااکااخ٤کا٦ٖ١اکااک اٍب٘اازاا ٦ْ٢اتن کماٍشنک٘اتا ٤خک٦اا اکااٝحک ظاک٣ااشکْٜااداک٧کد ا ١کش٦١ا٧کش اک ٖکماازاکسککاکاکٟاٝکش ـاشکش٘ٝا
اّ ٤ٞزاکاااعماها١شها(فالٝکاّش)٠ٙا٣ااّ ٤ٞزاکاای٤ٚ٨ا(فالٝکإم ا–تم١م)ااسک ا
إککماشککْٜااااسککٞـاٝککیاّ ٢ککد انش ککداا کک٠اّککشاااااٍبکک٘اازاٞٙککاااٟاا١دککشٛاک ٧ککد ا٧ککماانککـاشککْٜاااادککداٍ٘ا2کٍ َکک٦إکک ٤اّ ٢ککد اازا
ک٣اتم ٠اانـاشْٞیان٦ا١شد ٦اٝبدالاشم٣ؿاّ ٢دا٣ا١شد ٦اٝبدالااااکاااخماسٞـاّ ٢د ا
کًاشْٜا ااعالفششا١شل یا٣اندٟ٣اىش کد٥اا کمااکاا کح٦٢اىکماٜ٧اٝکیاّ٢کد ااٝکشاٞٙکااشکْٜاٝکیات٤ا١کدااعالفکششانسک شا اااانک٦اشکٞشا
ند٧د ا ا ٠اّشااٝکیات٤ا١کدا١شد ک٦اکاکاشکْٜااا ٝکخراّ٢کدا٣اافضکش اٝمن٤عک٦ااااش٢شسکش یاّ٢کد ااٍبک٘اازاٞٙکااازان ٞکشاانخ٤ا ٧کدانک٦ا
خککش یااشککشا٥اّ٢ککداّکک٦ان ککدم ٠اادسککشسا١ککشااددیااااکااک اسککپااکااخککالهاخ٨کککافٞکک٘اّ ٢ککدا٣ااٟا١شد کک٦ااااکاااخککماٞٙککااّ ٢ککد ا
شْٜاااانشاى شااٝال  ٜانک٦اخکشعماادسکشساسکيدیافضکالشا کشافکدٛا٣خک٤کااٟا ا٣ا ١کیانخکشعماتک٤ک٥ا٧کش اضکمنشٟا٧کش ا٣ات٢کدا١ااز کما
فضالشاٞٙااّ ٢کا د اإکماتک٤ک٥اضکمنشٟاکاا انک٦اکسککاشکٞشانمخک٤اک اىک٤اااٞٙکااااٝدٍ٤کواّ ٢کد ااىکیا داى کشااٝکیات٤ا١کدانشفکیا
یمإیاآاخ١٤یا شااإشٟاٝبدالاش٤ک ا
درمان کلی:نقککداازااتٞککشٛاااز ککشنیاا ٙ٣کک ٦ا٣اشککم ادککشٗا٣اٝقش ٢کک٦اخسککٞش١یاهز ٛاٝککیات٤ا ١ککداکاٝککشٟا٣اا١دَککشٗااااا١دککشٛاک ٧ککد اکااٖ٢٧ککشٛاکاٝککشٟا
ن ٞش ا اّ٦اکلشااکاکاشْٜااسکک انکشهتم ٠اا ٤ٙ٣ککاديشؽککا٣اٖ١ک٦اکاا اازااا٥ا٧ک٤ا ی اتک٢ياا٣إکمک اخکٟ٤ااسکک ااٝکشک٥اسشّ ک٠ا
ّمکٟااسکديماكا٣اخکٟ٤اازااا٥ا٧ک٤ا یانششک د انسکد٦انک٦ا٣ضکق کان ٞکشا اکاکٟااّسک ژٟامٚک ؼا٣انکشاسکمفکاز کشکا٣اّ٢دکمٗات٨کشخٞیااا٥ا
٤٧ا ی اشش دا٤ٝاکاکاشد٦انششد انشااتیشٗا ١٤ٝد٤ااٍٚبیان٦ان ٞشاا٣اااز شنیاْٝمااى شاخ ٟ٤إمک اخٟ٤ان ٞشااااّ٢دمٗاّ ٢د ا
ا١ژ ّ٤کککانیإککیااااکاا٣ا ککدان ٞککشااکلککشااادسککشسا١ککشااددیاکااشککْٜاٍککماااک ٧ککد اتککشاکااٍ٤ٝککـا ١ککشزانکک٦اا١دَککشٗاخککٟ٤اا٣اّا١سککیاازااٟا
اسديشک٥اش٤ک اشٞشا ٝد٤ا ١داازااٟانما اتیا ٌاکاا٣ا شاٝکش ـاکاٝکش١یا٣ا کد انکما ا اتکش٠ ٝاٝش قکششاازاکسککااىدک٦انک٦اک ٙک٘اخک١٤م ی ا کشا
ک ٧دااتشس ٟ٤ااسديشک٥اّ ٢د اکااّ٘ا ا ١شزانک٦ااخد٢کشباازاٝخيکیاّکمکٟا٧مٕ١٤ک٦اکاکاشکْٜانک٦اخکشعماااز کشنیان کدم اتدک ٤یاکاا٧٣کش ا
تخي ککواک٢٧ککد٥افال ککٜاازاٍب کک٘اضداسککديماكااااٝحککد٣کاٝککیاّ٢ککد ان ٞککشاااااکاا٣ضککق کااادکککاٍککماااک ٧ککد الٖککٖ١٤یاا١دَککشٗان ٞککشا ا
نسدٖیان٦ا٣ضق کاى ی ِ ّ٤ٙ٤اا٣اکااک اا١دَشٗانشاٝال ٝکااٝکشاسکم ـ اّکشىیااسکک انک٦ا کشکانسکپشا داّک٦اکاکاشکْٜایش کداااّک٦ان کدماازا
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6ا سشفکاعٗ٤انْ د انق٤٢اٟاٝک٤اکاا٣اّا١سکیاخمادکیاتَٚکیاٝکیاشک٤کا٣ا ٞ٧ک٦ا ١کشزانک٦اا١دَکشٗاکااک اکااٞ٧ک٦اٝک٤ااک اددٞکشا٣ضکق کا
٤٧ش شا ا٣افالئٜاد شتیااااکائکٜاّ٢دکمٗاّ ٢کدا٣اازااا٥اک٧کشٟانک٦ان ٞکشاال کی اخ٤اا١کد٥ا ١ک٤کااٝکشک٥ااسکديمامیاااانکما ااااز کشنیانک٦ا
نخدان ٞشاسدشٟان ش٣ا د ا
وکات مُم در بیماران دچار شکم حاد غیرتريمایی: 1اشْٜادشکاٍب٘اازإ اشد٠ات خ راکاا ح ٦٢ا ١شزان٦إمىد٠اشم ادشٗا٣اٝقش ٦٢اخسٞش١یاّش٘ٝاکااک ا
 2اایش١د اان دماازا٧ماشْٜادشکاک ٖم اکاانخداا٣اّا١ااااز شنیاٝیاش٤کا٣اکاا٨١ش کاکااتشًاف٘ٞاکاٝشٟاٝیاش٤ک ا
 3اٍغق٦اکلشااا١سداکاا٣ک ٥اکاا ٤اشافدٛات خ را٣اکاٝشٟاسم ـ اٝیات٤ا١داىشخق٦اا٣اانششد ا
 4ااخدالٗا ٢٧یا شاّکش٧دا٣اضکحاکاسکغحا٤٧شک شا ان ٞکشا اّک٦اٍکبالافْٚٞکمکا ا٢٧کیاخک٤نیاکاشکد٦ااسکک اARFاشکد دا٣ات٨د کدا
نش٥٤َٙانما اد ششااااٝغم اٝیاّ٢د ا
 5اند٘ ٙاا ٦ْ٢اARFا ٝکیات٤ا١کدا٢ٝدکمانک٦ااخکدالهشاٝدشن ٙ٤کِاّ ک٢د٥اشک٤ک اّ٢دکمٗا٣ادٞش ککاازاا٥ا٧ک٤ا یاتک٢ياا٣إکمک اخکٟ٤ا
د شتیااسک ا
 6اکااٖ٢٧شٛاسمّ٣شااکاشد٠انکشاCRFاٞ٧کما٥اٝماٍکباشکُ٤ا کشاسکش ما١شیش کداا ٨ش اا ى ی  ّ٤ٙ٤کِافٞکد٥انششک د اددکیاٍ٣دکیاّک٦ان ٞکشاا
کاااندداایش داااان٦ا١ؾماٝیااسد ا
 7اکاا٤ٝااکا CRFاخدااّمکٟا شىد٦ا٧ش اٝی٠ٝاازا شىد٦ا٧ش یاّ٦اخد دااشم٣ؿاشد٥اا١دا شاخد دااندتماشد٥اا١داا ٞ٧کاکااک ا
 8اسٔ٢ا٧ش اّ ٤ ٚان دماکااتشنسدشٟا٣ایش یااداٝیاک٢٧د ا
 9ان٦ان ٞشااکلشااکاکاّْ ٙ٤یاّ٦ ٚاٝسْ٠ا٧ش ا١شا٤ّ٣ت ِاتیا ٌاٞ١شئ د ا
 19اکاای ١٤ٚيی کادشک ان ٞشااٝق٤ٞهاؽش٧ماّشٝالان ٞشااکااک اکااس س ک ان ٞشاااادکا ١سک ااٝشاؽش٧مان ٞشاا١دااک ا
 11اٝق٤ٞه ان ٞشااٟاکلشاایشت ّ٤ٙ٤اشْٞیاشد د اتشادداْٝشٟانیادمّکاکاازاٝیاّ ٢دا٣إش٧یا٣ضق کاخ٢س دیان٦اخ٤کاٝیإ م١د ا
 12ااتسشؿاشْٜاٝیات٤ا١دا ١ش٦١اند انششد ا
 13انشهتم ٠اا ٤ٙ٣کانما ان ٞشااکلشااکاکاشْ ٜاديشؽکا٣ا٨ٖ١داا اازااا٥ا٤٧ا ی ات٢ياإ٣مک اخٟ٤ااسک ا
 14اکاکاشْٜایش داا اّ٦ان دماازا6سشفکاعٗ٤انْ د ا٤ٞ٧اا٥ا ١شزان٦اا١دَشٗاکااک ا
٢ٝشنـ :ا
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ٝبش١یاعباکاخٚیاس س ٘ ا ٣ما دا ٧دٜا ا 2919ا
ٝبش١یاعباکاخٚیا٧شا س ٟ٤ا 2919ا
ا٣اّا١اا٧ش ای دان ٞشاسدش١یایش  ٦ا
ا٣اّا١اا٧ش ای دان ٞشاسدش١یا ٝش١ی ا
ا٣اّا١اا٧ش ای دان ٞشاسدش١یای مىد ٦ا
ّدشبایمسدشا اکاخٚیا–اخمادیانم١٣ما٣اس٤کااث ا 2919ا
ّدشبایمسدشا اکاخٚیا–اخمادیانِٚا٣اّ٤٧ا ا2919ا
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اورژانسهای شکمی غیر ترومایی

مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی
گرد آورنده  :علیرضا سلطانپور
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