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 رد امش سفنت و یسفنت یارجم
 یشوھیب نیح

 تیریدم ار نآ دیاب یشوھیب ناصصختم ارچ ،تسیچ یسفنت یارجم ھک دھدیم حیضوت هوزج نیا لوا شخب
 .دنھدیم ماجنا دیتسھ شوھیب امش ھک یماگنھ ار راک نیا ھنوگچ و دننک

 یسفنت یارجم یحارج زا شیپ یشوھیب ناصصختم ھنوگچ ھک دوشیم هداد حیضوت شخب نیا رد نینچمھ
 ار یسفنت یارجم تیریدم اب طبترم لومعم تارطخ و یلامتحا لکشم ھنوگرھ ات دننکیم یسررب ار امش
 .دننک ییاسانش

 و یزیر ھمانرب دنمزاین امش یسفنت یارجم رگا دینادب ات دراذگ یم رایتخا رد یرتشیب تایئزج مود شخب رد
 .دریگ یم تروص یتامادقا ھچ ،تسا یرتشیب یزاس هدامآ

 

 

 یسفنت یارجم تیریدم لوادتم شور

 یسفنت یارجم
 ھب ندیسر یارب اوھ ھک تسا یریسم ،سفنت ریسم نامھ ای ،یسفنت یارجم
 زا و هدش دراو ناھد و ینیب هار زا اوھ ،مد ماگنھ ھب .دنکیم یط ناتیاھھیر
 دروم نژیسکا امش ندب .دسریم امش یاھھیر ھب یان و هرجنح ،ولگ قیرط
 .دنکیم نیمات اوھ نیا زا ار دوخ زاین

 ات درک طولخم اوھ نیا اب ار یشوھیب یاھزاگ ناوتیم ،یشوھیب نیح رد
 .دینامب شوھیب یحارج لوط رد امش
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 دننک "تیریدم" ار یسفنت یارجم یشوھیب نیح رد دیاب یشوھیب ناصصختم ارچ

 اھنآ ھلمج زا .دنتسھ یحارج تدم لوط رد امش یتمالس ظفح لوئسم یشوھیب ناصصختم ،یشوھیب یوراد نداد رب هوالع
 .دسریم امش یاھھیر ھب نانچمھ نژیسکا یشوھیب ماگنھ رد ھک دنشاب بقارم دیاب

 لش امش یولگ و نابز فارطا تالضع اریز ،تسا مھم رایسب قیمع یشخبمارآ ای یمومع یشوھیب ماگنھ رد هژیو ھب رما نیا
 نیرتھب ھب روطچ ھک درک دھاوخ یزیرھمانرب شیپ زا یشوھیب صصختم .دننک دودسم ار یسفنت یارجم دنناوتیم و دنوشیم
 .دنمانیم یسفنت یارجم "تیریدم" ار راک نیا .دنک یریگولج قافتا نیا زا قیرط

 زاب یسفنت یارجم

 

 A الاب بل

 B ھناچ

 C نابز

 D ینیب هرفح

 E مرن ماک

 F کچوک نابز

 G )یسفنت یارجم( قلح

 دودسم یدحات یسفنت یارجم

 

 A الاب بل

 B ھناچ

 C نابز

 D ینیب هرفح

 E مرن ماک

 F کچوک نابز

 G تسا هدش اوھ نایرج عنام ھک نابز
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 دننکیم "تیریدم" ار یسفنت یارجم یشوھیب ناصصختم ھنوگچ

 کسام کی زا ھک دنھاوخب امش زا تسا نکمم یشوھیب عورش زا لبق .تسا نژیسکا دش دھاوخ هداد امش ھب ھک یزاگ نیرتمھم
 یاھھیر ھک دوشیم ثعاب لمع نیا .دینک سفنت نژیسکا ینیب یاھخاروس رد یمرن یکیتسالپ یاھھلول زا ای یکیتسالپ تروص
 .دننک تفایرد یفاضا نژیسکا یشوھیب عورش زا لبق امش

 ھتسب تازیھجت و اھشور نیا .دنراد یسفنت یارجم تیریدم ھب کمک یارب یفلتخم تازیھجت و اھشور یشوھیب ناصصختم
 .دوب دھاوخ توافتم ،دوش ماجنا امش یور تسا رارق ھک یلمع عون ھب و ،رامیب کی ناونع ھب امش ھب ھتسب ،اھنآ باختنا ھب

 و نژیسکا و دوش زاب یسفنت یارجم ات داد رارق یان ای ،ولگ لخاد ،ناھد رد ناوتیم ھک دنراد دوجو اھھلول زا یفلتخم عاونا
 ای( شوھیب تلاح رد امش ھکنیا زا دعب لومعم روط ھب اھهاگتسد نیا .دنوش لقتنم اھھیر ھب یتحار ھب یشوھیب یاھزاگ
 نیا ینامز ھچ ھک دمآ دھاوخن ناتدای و دش دیھاوخن ربخابً الصا امش سپ ،دنوشیم بصن ،دیتفرگ رارق )قیمع یشخبمارآ
 .دوشیم هدیمان "یان یراذگھلول" امش )یسفنت ھلول( یان رد ھلول نداد رارق .دندش نات ندب دراو ای دندش هدافتسا اھهاگتسد

 دننکیم یسررب ار امش یسفنت یارجم روطچ یشوھیب ناصصختم

 ات ،دیسرپ دنھاوخ امش زا لاوس نیدنچ یشوھیب میت زا یوضع ای یشوھیب صصختم ،یشوھیب یوراد زا هدافتسا زا لبق
 ھک تسا هدش ھتفگ امش ھب نیا زا شیپ رگا .دننک یزیرھمانرب لکش نیرتھب ھب ار امش یسفنت یارجم تیریدم و یشوھیب دنناوتب
 یشوھیب میت .دیراذگب نایرج رد ار یشوھیب صصختم دیاب ،ھتشاد دوجو یتالکشم ناتسفنت ای یسفنت یارجم تیریدم رد
 .دننکیم یسررب مھ ار امش یلبق یشوھیب قباوس ھنوگرھ نینچمھ

 ،هدعم ندرک شرت ای باوخ رد یدادسنا )یگفخ( ھنپآ ،ندرگ رد زورترآً الثم ،طبترم یاھیرامیب دروم رد امش زا نینچمھ
 .دننکیم لاوس

 مزال امش تیعضو یارب یسفنت یارجم تیریدم عون مادک ھکنیا ینیب شیپ ھب کمک یارب تسا نکمم ناتیشوھیب صصختم
 :لاثم ناونع ھب .دھد ماجنا شیامزآ دنچ ،تسا

 ھن ای دینک زاب تروص یانھپ ھب ار ناتناھد دیناوتیم ھک دننیبب ات دننکیم ھنیاعم و دننکیم یسررب ار ناتیولگ ھتً الومعم ■

 دیریگب زاگ ار ناتییالاب بل ای دیروایب ولج ار ناتنییاپ کف ھک دنھاوخب امش زا دیاش ■

 یسررب ار امش نکسایتیس ای یفارگونوس ریواصت ،دیشاب ھتشاد یمروت ای یگدمآرب دوخ ندرگ ای یسفنت یراجم رد رگا ■
 دننکیم

 .درادن یدرد راک نیا .دننک ھنیاعم ار امش ینیب لخاد ،کچوک ریذپفاطعنا نیبرود کی زا هدافتسا اب تسا نکمم نینچمھ ■
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 ییاوھ هار تیریدم اب طبترم لومعم عیاقو و تارطخ

 .تسا هدش ھئارا امش ھب کمک یارب سایقم نیا .دراد دادعا و تاملک زا یتوافتم ریسفت یسک رھ

 

 

 

 تردن ھب یلیخ تردن ھب لومعم ریغروط ھب لومعم لومعم یلیخ تروص ھب

 10 ھب 1
 صخش کی
 امش هداوناخ رد

 100 ھب 1
 صخش کی
 نابایخ کیرد

 1000 ھب 1
  رفن کی
 اتسور کی رد

 10000 رد 1
 رھش کی رد رفن کی

 کچوک

 100000 رد 1
 رھش کی رد رفن ھی

 گرزب

 دردولگ
 .تسا جیار رایسب نیا .دوش لمع زا دعب دردولگ داجیا بجوم تسا نکمم ناتیولگ رد یسفنت یارجم تازیھجت نداد رارق

 امش نابز ای اھبل ،نادند ھب بیسآ
 ای هدننکش جات ای اھنادند رگا .دراد دوجو نابز و اھبل ،اھنادند ھب بیسآ رطخ ،سفنت ھلول ندیشک نوریب ای نداد رارق ماگنھ
 بل رد کچوک فاکش ای یئزج یدوبک .تسا رتلمتحم قافتا نیا ،تسا زاسلکشم نآ تیریدم ھک دیشاب ھتشاد یایسفنت یارجم
 بیسآ .دنباییم دوبھب تعرس ھبً الومعم کچوک تاحارج .دتفایم قافتا راب ١ یشوھیب ٢٠ رھ ردً ابیرقت و تسا جیار نابز ای
 .دھدیم خر یشوھیب ۴۵٠٠ رھ رد راب کی ملاس نادند ھب بیسآ و تسا لومعمریغ دشاب ھتشاد نامرد ھب زاین ھک ینادند ھب

 قفومان یراذگھلول
 نیا .دشاب نکممریغ ای زاسلکشم یشوھیب صصختم یارب یان نورد ھلول نداد رارق تسا نکمم اما ،لومعمریغ ھچرگا
 لمع و دروایب شوھ ھب ار امش یشوھیب صصختم تسا نکمم ،دتفویب قافتا نیا رگا .دوشیم هدیمان قفومان یراذگھلول قافتا

 هدش یزیرھمانرب یاھ یحارج رد یشوھیب 2000 رھ رد راب کیً ابیرقت قفومان یراذگھلول .دزادنایب قیوعت ھب ار ناتیحارج
 مھ نآ زا دنراد یسناژروا یشوھیب ھک یرادراب نارامیب رد و تسا رتجیار یسناژروا یاھیحارج رد قافتا نیا .دھدیم خر
  .دھدیم خر راب ١ یشوھیب 300 رھ ردً ابیرقت و هدوب رتجیار

 یدج ضراوع
  .دماجنایب یدج ضراوع ھب نارامیب یسفنت هار رد یتالکشم تسا نکمم ،تردن ھب

 نیا ندناسر لقادح ھب روظنم ھب .دنیوگیم »نویساریپسا« نآ ھب ھک .دشاب اھھیر ھب هدعم تایوتحم دورو تسا نکمم لکشم کی
 نینچمھ دارفا یخرب ھب و دننکن فرصم اذغ یحارج زا لبق تعاس 6 تدم ھب نارامیب دوشیم ھیصوتً الومعم ،رطخ
 .دوشیم هداد هدعم دیسا نازیم شھاک یارب ییاھصرق

 نیا دنچرھ ،دوش هژیو یاھتبقارم شخب ھب هرظتنمریغ لاقتنا و یزغم بیسآ ،گرم ھب رجنم تسا نکمم رگید یدج ضراوع
 .تسا ردان رایسب تاقافتا

 ضراوع راچد یشوھیب ١۶٠٠٠ رھ رد رفن ١ً ابیرقت ھک تسا هداد ناشن ایناتیرب رد ٢٠١١ لاس رد هدش ماجنا ھعلاطم کی
 .دنوشیم یدج

 یمومع یشوھیب نیح رد یفداصت یرایشوھ
 رھ ردً ابیرقت و تسا ردان قافتا نیا .دیوش رایشوھ دیشاب شوھیب دیاب ھک یتدم لوط رد ھک دھدیم خر ینامز یرایشوھ

 .دتفایم قافتا راب 1 یشوھیب 20000

 ،دشاب زاسلکشم امش یسفنت یارجم تیریدم رگا .تسا رتجیار ندمآ شوھ ھب نامز رد و یشوھیب یادتبا رد یرایشوھ
  .تسا رتشیب تدم نیا رد یرایشوھ لامتحا

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 5 

 دینکب دیناوتیم ھچ تارطخ زا نتساک یارب

 نادند
 ھب زاین تروص رد( دنتسھ مکحم جیرب ای جات دننام یکشزپنادند میمرت ھنوگرھ و اھنادند ھک دیوش نئمطم یشوھیب زا لبق
 یسفنت یارجم رد نآ نداتفا و نادند ندش تسس رطخ و دھاکیم اھنآ ندید بیسآ رطخ زا راک نیا .)دینک ھعجارم کشزپنادند
 .دھدیم شھاک ار

 نویساریپسآ زا یریگولج یارب ییوراد یریگشیپ و یگنسرگ
 ،دیشونن و دیروخن یزیچ رگید یشوھیب زا شیپ تدم ھچ زا ھک نیا هرابرد ،تسا هدش هداد امش ھب ھک ار یلمعلاروتسد رھ
 ھک ار ییوراد رھ نینچمھ .دیشونن بآ رگید لبق تعاس ود زا و دیروخب یزیچ دیابن لبق تعاس شش زاً الومعم .دینک تیاعر
 .دینک فرصم تسا هدرک زیوجت نویساریپسا رطخ زا نتساک یارب یشوھیب صصختم

 باوخ رد یدادسنا ھنپآ
 زا یشوھیب زا دعب دیاب و تسا رتشیب امش یارب یسفنت یارجم تالکشم رطخ ،دیتسھ باوخ رد یدادسنا ھنپآ راچد رگا
 هاگتسد رگا .دیوش یرتسب ناتسرامیب رد بش دشاب مزال تسا نکمم مھ یئزج یاھلمع یارب یتح .دیشاب رظن تحت کیدزن

 دعب تھاقن تدم رد .دیروایب ناتسرامیب ھب دوخ اب ار نآ دیاب ،دیراد )CPAP( یسفنت یارجم رب ھتسویپ تبثم راشف ای پپ یس
 .درک دیھاوخ هدافتسا نآ زا اھراب یشوھیب زا

 تروص یوم و شیر
 امش تروص یور یبوخ ھب تسا نکمم تروص یاھکسام اریز دنکیم رتراوشد ار یسفنت یراجم زا تبقارم تشپرپ شیر
 ناتشیر ھک دھاوخب امش زا تسا نکمم یشوھیب صصختم .دوب دھاوخ دیفم نآ ندیشارت ای شیر ندرک تشپمک .دنریگن رارق
 .دیشارتب لماک ار

 رامیب باختنا قح
 ھب ار لماک تاحیضوت دیاب یشوھیب ناصصختم ،دمآ دھاوخ شیپ یتالکشم امش یسفنت یارجم تیریدم رد ھک دورب راظتنا رگا

 .دنراذگب نایم رد امش اب ار ناتیسفنت یارجم تیریدم یارب فلتخم یاھھنیزگ و دنھدب امش

 »زاسلکشم« یسفنت یارجم تیریدم
 ھچ ،دشاب ھتشاد زاین یرتشیب یگدامآ و یزیرھمانرب ھب ناتیسفنت یارجم تبقارم ھک یتروص رد ھک دھدیم حیضوت شخب نیا
  .دتفایم یقافتا

 دوشیم یسفنت یارجم ندش »زاسلکشم« ثعاب یزیچ ھچ

 امش یسفنت یارجم تیریدم ھک دنروآ دوجو ھب ار راظتنا نیا مھ رانک رد ای ییاھنت ھب تسا نکمم ھک دراد دوجو یددعتم لماوع
 ای تازیھجت زا نآ نیح رد و یشوھیب زا لبق دیاب یشوھیب صصختم ھک تسا ینعم نادب نیا .تسا "رتزاسلکشم"
 .دنک هدافتسا یرتیصصخت یاھکینکت

 :لاثم ناونع ھب ،دشاب امش ندرگ و کف ،ناھد تلاح و لکش تسا نکمم لماوع نیا یھلمج زا

 ناتناھد ندرک زاب رد لکشم ■

 قل یاھنادند ■

 کچوک نیئاپ کف ■

 دنلب شیر ■

 .)ندرگ ،ولگ ،کف ،ناھد( یسفنت یراجم مروت ای تحارج ■
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 :ینامرد قباوس ای اھیرامیب ھب طوبرم یرگید لماوع ای

 طرفم یقاچ ■

 باوخ رد یدادسنا ھنپآ ■

 غارفتسا ای هدعم دیدش یشرت ■

 یرادراب ■

 یلصفم مسیتامور ■

  )یناطرسریغ و یناطرس( یسفنت یاھهار رد هدغ ای روموت ■

 ناتندرگ ای رس ھیحان رد ینامردوترپ ■

 .یلبق یشوھیب زا یشان ضراوع ھقباس ■

 دننکیم تبقارم "زاسلکشم" یسفنت یارجم زا یشوھیب ناصصختم ھنوگچ

 باختنا امش یسفنت یارجم زا تبقارم یارب ار شور نیرتھب ،اھشیامزآ یھجیتن و شایبایزرا ساسارب ،یشوھیب صصختم
 نتشاد ھگن رود یارب ،دراد یرتشیب ھلخادم ھب زاین امش یسفنت یارجم زا تبقارم ھک دنک رکف یشوھیب صصختم رگا .دنکیم
  .دراذگیم نایم رد امش اب ار دوجوم یاھھنیزگ ،لمع نیح رد تارطخ زا امش

 شخبمارآ زا هدافتسا اب ای یرایشوھ تلاح رد یان یراذگھلول

 ھتشاد دوجو یراذگھلول لومعم شور زا هدافتسا تروص رد یدج تالکشم زورب لامتحا رگا ،تسین جیار راک نیا دنچرھ
 نیا رد .دنک داھنشیپ ار )شخبمارآ زا هدافتسا اب ای( "یرایشوھ تلاح رد" یراذگھلول تسا نکمم یشوھیب صصختم ،دشاب

 یراذگھلول رگا ،بیترت نیا ھب .دوشیم ماجنا دیاهدرک فرصم شخبمارآ یتقو ای امش یرایشوھ ماگنھ رد یراذگھلول تلاح
 زا هدافتسا تروص رد .دیشکیم سفن یعیبط تروص ھب امش و دننک فقوتم ار یراذگھلول تسا یفاک ،دوب قفومان ای زاسلکشم
 .دیشاب ھتشاد یحارج لمع زا یگنگ یهرطاخ تسا نکمم ،شخبمارآ

 یاھهاگتسد ھب ار امش یشوھیب صصختم .دوشیم ماجنا لمع قاتا ای یشوھیب قاتا رد یرایشوھ تلاح رد یراذگھلول
 یوراد رھ دننامھ .دشاب ھتشاد رظن تحت ار ناتنوخ نژیسکا حطس و بلق درکلمع ،نوخ راشف ات درک دھاوخ لصو یددعتم
 رارق امش یوزاب ای تسد رد )درک قیرزت ار اھوراد ناوتیم نآ قیرط زا ھک یکزان یکیتسالپ یھلول( لوناک کی ،یشوھیب

 هداد امش ھب نژیسکا ،دوشیم ناتینیب یاھخاروس لخاد ھک مرن یکیتسالپ ھلول کی ای کسام قیرط زا نینچمھ .داد دنھاوخ
  .دوشیم

 ناشسحیب ات دنکیم یرپسا ناتیولگ و ناھد ،ینیب رد ار یعضوم یسحیب یوراد طایتحا اب راب نیدنچ یشوھیب صصختم
 و تسا یعیبط نیا .دراذگب ریثأت امش ندیعلب ییاناوت یور و دوش امش ھفرس ثعاب تسا نکمم یعضوم یسحیب یوراد .دنک
 .دنکیمن دیدھت ار امش تمالس یرطخ دوش نئمطم ات تسا امش بقارم یشوھیب صصختم

 ای ناھد قیرط زا ار نیبرود ھب لصتم کچوک ریذپ فاطعنا ھلول کی یشوھیب صصختم ،دش سحیب ھیحان ھک یماگنھ
 رد نمیا تروص ھب یسفنت ھلول ھک ینامز .دوشیم تیادھ امش یان لخاد ھب یسفنت ھلول بیترت نیا ھب .دنکیم دراو ناتینیب
 .دش دیھاوخ شوھیب امش و درک دھاوخ عورش ار یمومع یشوھیب ،یشوھیب صصختم ،تفرگ رارق لحم

 نیا رد )Difficult Airway Society (DAS تیاس بو رد ،یرایشوھ تلاح رد یراذگھلول تحت رامیب کی زا ییوئدیو
 AFI_video-http://bit.ly/DAS :تسا دوجوم سردآ

 یارب دوش ھیصوت امش ھب تسا نکمم .دشاب سحیب ناتولگ و ناھد ،ندش رادیب زا سپ یتدم ات تسا نکمم ،لمع لوط ھب ھتسب
 .دیشونن یندیشون و دیروخن اذغ تعاس دنچ ات ،یگفخ زا یریگولج
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 زاسلکشم یسفنت یارجم رادشھ تراک

 یسفنت یارجم تیریدم رد ای ،دراد هژیو تیریدم ھب زاین ناتسفنت یارجم هدنیآ رد ھک دھدب لامتحا ناتیشوھیب صصختم رگا
 دھاوخ رپ ناتیارب مرف کی ای »زاسلکشم یسفنت یارجم رادشھ تراک« کیً الومعم ،دشاب هدروخرب یدج تالکشم ھب امش
 امش زا هدنیآ رد ھک یشوھیب ناصصختم ات ،دیشاب ھتشاد هارمھ ھب ار تراک نیا دیاب دیتفر ناتسرامیب ھب هاگرھ نآ زا دعب .درک
 ھک تسا بوخ .دننک یزیرھمانرب امش یدعب یشوھیب یارب دنناوتب و هدمآ شیپ ھتشذگ رد یتالکشم ھچ دننادب دننکیم تبقارم
 .تسھ امش یکشزپ قباوس رد تاعالطا نیا ھک دنوش نئمطم ات دیھد ناشن مھ دوخ یمومع کشزپ ھب ار تراک نیا

DAS )یسفنت یارجم تیریدم ھب یاهژیو ھجوت ھک تسا یشوھیب ناصصختم زا یھورگ )زاسلکشم یسفنت یارجم نمجنا 
 :دیبایب یسفنت یراجم هرابرد یرتشیب تاعالطا دیناوتیم DAS تیاس بو رد .دنراد

www.das.uk.com/patient_education 

 

 

 هراب نیا رد ینیمضت میناوتیمن اما ؛دنشاب زورھب و تسرد هوزج نیا رد هدشھئارا تاعالطا ات مینکیم ار نامشالت ھمھ ام
 هرابرد دیاب .دنشاب ناتمھم یاھھغدغد ای یلامتحا یاھلاؤس ھمھ یوگخساپ یلک تاعالطا نیا میرادن مھ راظتنا ،ھتبلا .میھدب
 رضاح هوزج .دیریگب رظن رد امنھار یعون طقف ار هوزج نیا و دینک تروشم ناتیکشزپ میت اب ناتیاھینارگن ای اھمیمصت
 ھعلاطم یارب .تسا عونمم یراجت ای یتاغیلبت فراصم یارب هوزج نیا زا هدافتسا .دشاب کشزپ یاھھیصوت نیزگیاج دناوتیمن
 دینک کیلک اجنیا ،تیلوئسم بلس ھیمالعا لماک نتم
)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( 

 یفیک یبایزرا اب .دناهدش ماجنا )زرم نودب نامجرتم( Translators without Borders نامزاس طسوت اھھمجرت ھمھ
 یضعب زا هابتشا تشادرب ای ھمجرت لامتحا ھشیمھ ،ھتبلا .میروآیم لمع ھب نانیمطا اھنآ یتسرد زا ،نکمم دح ات ،اھھمجرت
 .دراد دوجو تاعالطا

 دیراذگب نایم رد ام اب ار ناترظن
  .مینکیم لابقتسا هوزج نیا دوبھب یارب تاداھنشیپ ھمھ زا

 :دینک ناشلیمیا یناشن نیا ھبً افطل ،دیراذگ نایم رد ام اب ار نآ دیتسھ لیام و دیراد یتارظن رگا
patientinformation@rcoa.ac.uk 
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