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 امش نزو و یشوھیب
 و یحارج نیح رد رتشیب تارطخ و تالکشم داجیا ثعاب دناوت یم ھفاضا نزو ھنوگچ و ارچ ھک دھد یم حیضوت هوزج نیا
 یم ھتسجرب ،داد ماجنا تارطخ نیا شھاک یارب یحارج زا دعب و نیح رد ،لبق ناوت یم ھک ار یدراوم نینچمھ .دوش یشوھیب
 .دنک

 یفرعم
 زا یرتشیب تارطخ ضرعم رد ار امش دناوت یم نزو ھفاضا ،دیھد ماجنا یحارج لمع دیراد دصق و دیراد نزو ھفاضا رگا

 .دشاب دیراد زاین لمع ماجنا یارب ھک یشوھیب ای یحارج دوخ لیلد ھب دناوت یم رما نیا .دھد رارق صاخ ضراوع

 دیابن ،دوش یم طوبرم یناتسرامیب یاھتبقارم ھب ھک ییاجنآ ات اما ،دوش یم هدید یعامتجا لکشم کی ناونع ھب بلغا یقاچ
 یاھ ناتسرامیب .دیشاب ھتشاد رارق یرباربان تیعضو رد ای دیریگب رارق نامرد تحت یرگید ی ھنوگ ھب ھک دیشاب ھتشاد راظتنا

NHS دنشاب ھتشاد امش تزع ظفح ھب کمک یارب ییاھ تسایس و دنھد ھئارا ار امش زا تبقارم یاھدرادناتسا نیرتالاب دیاب. 
 یم رظن رد یکشزپ یرامیب کی ناونع ھب ھکلب تواضق یارب یشور ناونع ھب ھن ار یقاچ ،یحارج و یشوھیب ناصصختم
 ینارگن و تارطخ دروم ردً احیرص ھمھ ھک تسا مھم بیترت نیمھ ھب .دراد هارمھ ھب یحارج نیح رد یرتشیب رطخ ھک دنریگ
  .دشخب یم اقترا ار دوبھب و یحارج رد ندوب زیمآ تیقفوم لامتحا رما نیا اریز دننک تبحص اھ

 و یقاچ نمجنا .دنا هدید شزومآ ،دنراد طرفم یقاچ ھک ینارامیب رد یلامتحا تالکشم تیریدم یارب یشوھیب ناصصختم
 ھب یشوھیب ناصصختم طسوت رتھب تبقارم و شزومآ اقترا یارب )SOBA( )www.sobauk.co.uk( یقاچ یشوھیب
 .دش سیسات یقاچ یاراد نارامیب

 میراد یقاچ ھک میمھفب ھنوگچ
 نزو باسح نیشام زا هدافتسا اب .ریخ ای تسا ملاس ناتدق ھب امش نزو تبسن ایآ ھک تسا یا ھبساحم )BMI( ندب هدوت صخاش
 :دیبایب دروم نیا رد ار دوخ BMI دیناوت یم NHS BMI یتمالس

calculator-weight/bmi-well/healthy-www.nhs.uk/live 

 BMI یدنب ھقبط

 18.5 ریز نزو رسک یاراد

 ٢۴.٩ ات ١٨.۵ نیب ملاس نزو

 ٢٩.٩ ات ٢۵ نیب نزو ھفاضا یاراد

 ٣٩.٩ ات ٣٠ نیب طرفم یقاچ

 ۴٠ یالاب یضیرم طرفم یقاچ
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 یرامیب ھب التبا رطخ ھک ،ریخ ای دینک یم لمح دوخمکش رود ھب یدایز یبرچ ایآ ھک تسا نیا ھناشن نینچمھ رمک رود هزادنا
 .دھد یم شیازفا ار ھتکس و تباید ،یبلق یاھ

 :ناترمک رود رگا ،دینک مک ار دوخ نزو دیاب ،BMI و دق زا رظن فرص

 نادرم یارب رتشیب ای )چنیا ٣٧( رتم یتناس ٩۴ ■

 .تسا نانز یارب رتشیب ای )چنیا ٣١.۵( رتم یتناس ٨٠ ■

 :دیریگب سامت یمومع کشزپ کی اب دیاب و دیتسھ ییالاب رطخ ضرعم رد امش تسا نیا ناترمک رود رگا

 نادرم یارب رتشیب ای )چنیا ۴٠( رتم یتناس ١٠٢ ■

 .نانز یارب رتشیب ای )چنیا ٣۴( رتم یتناس ٨٨ ■

 .)Z-NHS Health A )www.nhs.uk/conditions :عبنم

 تارطخ و یشوھیب ،طرفم یقاچ ھب طوبرم یکشزپ تالکشم
 ٢ عون تباید
 یم ناشن تمواقم ،دنک یم میظنت ار امش نوخ دنق حطس ھک نیلوسنا نومروھ ربارب رد امش ندب ھک دتفا یم قافتا ینامز تباید
  .دھد

 .تسا هارمھ طرفم یقاچ اب و دھد یم خر یلاسنایم نینس رد الومعم ٢ عون تباید ■

  :ھلمج زا دوش یم یتالکشم ھب رجنم هدشن لرتنک تباید

 یویلک یرامیب ■

  یبلق ضرم ■

 ییانیب نداد تسد زا ■

 دوش وضع عطق ھب رجنم دناوت یم ھک ،اھاپ قاس و اھاپ رد نوخ شدرگ اب یتالکشم ■

 .دوش یم درد ای درکلمع نداد تسد زا ،یسح یب ھب رجنم ھک یبصع بیسآ ■

 :دیروآ تسدب ٢ عون تباید درومرد یرتشیب تاعالطا تیاسبو نیا ھب ھعجارم اب دیناوت یم
diabetes-2-itions/typewww.nhs.uk/cond 

 یشوھیب و ٢ عون تباید
 ھب التبا رطخ .تسا رتدنک اھنآ یدوبھب اریز دنتسھ یحارج زا سپ تنوفع رطخ ضرعم رد رتشیب تباید ھب التبم نارامیب

  .تسا مھم امش یحارج نامز هدودحم رد نوخ دنق بسانم لرتنک نیاربانب ،دبای یم شیازفا نوخ دنق حطس شیازفا اب تنوفع

 اب رتدوز .دبای شھاک یلامتحا تارطخ ات دوش لرتنک یبوخ ھب یحارج زا لبق دیاب نات نوخ دنق حطس ،دیراد تباید امش رگا
 .ریخ ای دننک داجیا امش نامرد رد یرییغت تسا مزال ایآ دینیبب ات دینک تروشم دوخ یمومع کشزپ ای تباید راتسرپ

 )OSA( باوخ یدادسنا ھنپآ
OSA نابز و ندرگ ھیحان رد یرتشیب یبرچ تفاب ھک اریز تسا طرفم یقاچ ھب التبم نالاسگرزب رد عیاشً اتبسن یرامیب کی 

 و سفنت رد لالتخا داجیا بجوم ھک دوشیم سفنت هار ندش گنت ثعاب و طسبنم قلح ی هراوید ،باوخ نیح رد .دراد دوجو
  .دوشیم لومعم باوخ

 :دوش ریز دراوم بجوم دناوتیم باوخ یدادسنا ھنپآ

 ھنابش سفنت رد ثکم ■

 اھ ھیر و بلق رب راشف ■

 باوخ دوبمک ■
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 زور لوط رد طرفم یگتسخ ■

 .دوش نژیسکا حطس شھاک و نبرک دیسکا ید عمجت ثعاب دناوت یم ھک ،مظنمان سفنت ■

 :دینک ھعجارم اجنیا ھب دیناوتیم باوخ یدادسنا ھنپآ دروم رد رتشیب تاعالطا یارب
apnoea-www.nhs.uk/conditions/sleep 

 یشوھیب و باوخ یدادسنا ھنپآ
 نیا .دنک ساسح یشوھیب یاھوراد ای اھ نکسم ،لکلا ،شخب مارآ یاھوراد ھب تبسن ار امش تسا نکمم دیدش ای میالم ی ھنپآ
 سرتسد رد بلغا یعضوم ای یعاخن یسح یب دننام یرگید یاھ هار ،ھناتخبشوخ .دنک دیدشت ار ھنپآ مئالع دناوتیم اھوراد
 .)۵ ھحفص( دینک ھعجارم رطخ شھاک شخب ھب .تسا

 کینیلک کی ھب ار امش ھک دیھاوخب دوخ کشزپ زا دیاب ،دیشاب ھتشاد ھنپآ تسا نکمم امش ھک دینکیم رکف ناترسمھ ای امش رگا
 ،ھلیسو نیا .دیتسھ )CPAP( اوھ موادم تبثم راشف هاگتسد زا هدافتسا یارب طیارش دجاو امش ایآ دینیبب ات دنک یفرعم باوخ
 و ینیب ای ینیب ھک دنکیم نیمات باوخ ماگنھ مکحم کسام قیرط زا ار هدرشف یاوھ موادم روط ھب ھک تسا کچوک پمپ کی
 .دوشیم امش قلح ندش ھتسب زا یریگولج ثعاب هدرشف یاوھ .دناشوپیم ار ناھد

 یژرنا اب ،زور لوط رد ندوب رترادیب ،ندیباوخ رتھب رد امش ھب ندرک کمک اب ،دوش هدافتسا یتسرد ھب رگا CPAP هاگتسد
  .دوش یگدنز رد لوحت ثعاب دناوتیم ،نزو شھاک رد امش ھب ندرک کمک و رتشیب

 هاگتسد ،رت مھم ھمھ زا .دوشیم رتھب باوخ ھب کمک و رخرخ فقوت ثعاب ھک ،امش بلق یور رب راشف شھاک ثعاب نینچمھ
CPAP دنک لمحت رطخ نودب ار رت یوق یاھ نکسم امش ندب ات دھدیم هزاجا امش ھب.  

 .دینک هدافتسا نآ زا یحارج زا سپ ھلصافالب ات دیروایب ناتسرامیب ھب ار دوخ CPAP یصخش هاگتسد امش ھک تسا مھم رایسب
 هاگتسد دنناوتب اھنآ ات دیھد عالطا یحارج رداک ھب دیاب امش ،تسین مھارف امش یارب CPAP هاگتسد زا هدافتسا ناکما رگا

 .دنھد ماجنا ار امش لمع لماک نانیمطا اب و دننک مھارف نیزگیاج

 )نوخ ندش ھتخل( زوبمورت
 .دوش گرم بجوم دناوتیم زغم ای اھ ھیر ،بلق رد ھتخل .دوشیم نوخ ندش ھتخل رطخ شیازفا ثعاب نزو ھفاضا

 دارفا ،)مظنمان بلق نابرض ای یمتیرآ( یزیلھد نویسالیربیف ھب التبم ھک یدارفا ،یراگیس دارفا رد نینچمھ یزاس ھتخل رطخ
 یاھروتکاف ھچ رھ .تسا رتشیب دنتسھ یرتسب ینالوط تدم یارب ھک یضیرم رھ ای دنلب ناوختسا رد یتسکش ،ناطرس ھب التبم
 .تسا رتشیب یزاس ھتخل لامتحا ،دنشاب رتشیب رطخ

  یشوھیب و یزاس ھتخل
 کرحت اب دناوتیم رطخ نیا .دشاب رتشیب دنراد نزو ھفاضا ھک یدارفا رد دناوتیم یحارج زا دعب و نیح رد ھتخل داجیا لامتحا
 .دسرب لقادح ھب یحارج زا دعب و لبق نتشاد

  :زا معا .دننکیم تبحص امش اب دھد شھاک ار رطخ نیا دناوتیم ھک یاھ راکھار ی هرابرد ناتسرامیب نانکراک

 ).دنکیم کمک باروج نیا ندیشوپ رد امش ھب امش راتسرپ( سیراو باروج ندیشوپ ■

 عقوم رد نوخ شدرگ ثعاب اھاپ نییاپ تمسق ندرک هدرشف اب اھ ھمکچ نیا -اپ قاس ضابقنا یاھروسرپمک زا هدافتسا ■
 .دوشیم یدوبھب نارود رد و یحارج

 نآ زا دعب زور ای یحارج زور نامھ رد تخت یور زا ندش دنلب ینعی نیا اھ یحارج عاونا رتشیب یارب -ماگنھدوز کرحت ■

 نکمم .دوش زیوجت یقیرزت ای صرق تروص ھب داقعنادض وراد امش یارب تسا نکمم ،هدش ماجنا یحارج عون ھب ھتسب ■
 .دینک هدافتسا مھ ھناخ رد داقعنا دض وراد زا امش دشاب مزال تسا

 اب بلغا .دناسرب ندب ھب یفاک نژیسکا دناوتب ات دنک راک رتشیب ھک دوشیم ثعاب و دھدیم رارق راشف تحت ار بلق ،نزو ھفاضا
 ھتکس ،)یمتیرآ( مظنمان بلق نابرض .دوشیم یبلق یرامیب ھب رجنم تیاھن رد ھک ،تسا هارمھ الاب لورتسلک و الاب نوخ راشف
 .تسا رت جیار رایسب دنراد نزو ھفاضا ھک یدارفا رد یویلک یرامیب و
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 یشوھیب و یبلق یرامیب
 لامتحا شیازفا ثعاب دناوتیم نزو ھفاضا .دوش بلق و ندب یور رب ھفاضا راشف داجیا ثعاب تسا نکمم یحارج و یشوھیب

  .دوش یحارج زا دعب ای یحارج نیح رد یمتیرآ ای یبلق ییاسران ای یبلق ھتکس

 شھاک یلامتحا رطخ رھ ات دوش لرتنک الماک یحارج زا لبق دیاب دیراد یرگید یبلق لکشم رھ ای الاب نوخراشف لکشم امش رگا
 ھک دنتسھ راکدوخ یاھ هاگتسد لماش لومعم یاھ یحارج یضعب-دینک یسررب یحارج زا رت شیپ یلیخ ار ناتنوخراشف .دبای

 ار امش یاھوراد دناوتیم جلاعم کشزپ ،تسالاب امش نوخ راشف رگا .دینک هدافتسا نآ زا دیھاوخب تقو رھ دیناوتیم امش
 .دنک لامعا ار مزال تارییغت لمع زا شیپ و دنک یسررب

  لد رس شزوس
 دوشیم سح قلح فرط ھب الاب تمس ھب هابتشا تھج رد هدعم دیسا تشگرب رثا رب ھک ھسفق رد شزوس ینعی لد رس شزوس
  .دنوش یم راچد تیعضو نیا ھب رتشیب دنتسھ قاچ ای دنراد نزو ھفاضا ھک ییاھ ضیرم .)دیسا سکالفیر(

  یشوھیب و لد رس شزوس
 ی ھلول الومعم .دباییم شیازفا یشوھیب ماگنھ رد اھ ھیر لخاد ھب هدعم تایوتحم ندش ھتخیر رطخ لامتحا ،لد رس شزوس اب
 نزو ھفاضا ھک یدارفا یارب دناوتیم ،سفنت ھلول نداد رارق ،دنچ رھ .دھد شھاک ار رطخ نیا لامتحا ھک دوشیم هدافتسا سفنت
 .دشاب رت تخس دنتسھ قاچ ای دنراد

 .دشاب دیفم دناوتیم یحارج زور رد و یحارج زا لبق دیسا دض یوراد زا بترم هدافتسا و یحارج زا لبق نزو شھاک

 رگید ضراوع و تارطخ
 و ،دوش رت تخس دناوتیم ،دشاب ھجوت لباق امش نزو ھفاضا نازیم رگا ،لاح نیا اب .تسا رطخ یب رایسب هزینردم یشوھیب
 :لاثم یارب ،دشکب لوط رتشیب یشوھیب و یحارج ماگنھ رد اھ لمع زا یضعب ماجنا تسا نکمم

 ،دوش امش تسد یدوبک ثعاب تسا نکمم و دریگب یریگمشچ نامز دناوتیم .تاعیام و وراد قیرزت یارب گر ندرک ادیپ ■
 تسا یرورض رایسب امش ھب یشوھیب ندناسر یارب رایسب اما

 ناتنوخ راشف یور رب تراظن ■

 دیراد ھنپآ امش رگا صوصخ ھب ،شخب مارآ یوراد تسرد زود میظنت یارب ■

 یا ھفقو ھنوگرھ رگا .دنک کمک لمع ماگنھ ندیشک سفن رد امش ھب دناوتیم امش قلح رد )روتالیتنو( سفنت ھلول ندادرارق ■
 رطخ نیا شھاک ھب دناوتیم یشوھیب زا لبق نژیسکا نداد .دنک تفا تعرس ھب دناوتیم امش نژیسکا حطس دشاب

 ناتتیعضو ناتدوخ ھک دوش ھتساوخ امش زا تسا نکمم .دنک کمک لمع یارب تسرد تیعقوم رد امش یتکرح تالکشم و ■
 شیازفا ثعاب دناوتیم نزو ھفاضا .دوش مک رداک طسوت امش ییاج ھب اج ھب زاین ات دینک تسرد یحارج تخت یور ار
 راشف زا یشان تامدص لامتحا

 یحارج زا دعب مخز و ھنیس تنوفع لامتحا شیازفا ■

 .دوش یحارج زا دعب ناتسرامیب رد یرتسب نامز تدم شیازفا ■

 .دنشاب ھتشاد یشوھیب زا دعب یرت ینالوط یدوبھب نارود دنناوتیم دنراد نزو ھفاضا ھک ینارامیب ،هوالع ھب

 رطخ شھاک
 لومعم یشوھیب یاج ھب یعضوم یشوھیب یاھ کینکت زا هدافتسا
 تارطخ زا )شوھ ھب( یحارج ماگنھ رد ندوب رایشوھ و یعضوم یسح یب زا هدافتسا اب دیناوتیم امش اھ لمع زا یضعب یارب
 یعضوم یسح یب رگید یاھ لمع یارب .دننک مارآ ار امش شخب مارآ اب دوشیم تاقوا یضعب .دینک زیھرپ لومعم یشوھیب
 رگا .دوشیم سح یب زین دراد یحارج ھب زاین ھک امش وضع فارطا باصعا .دوش هدافتسا لومعم یشوھیب ناونع ھب دناوتیم
 بقارم لمع ماگنھ رد هورگ یاضعا زا یکی .دشاب بسانم دناوتیم یعاخن یسح یب ای لارودیپا دشاب ندب ینییاپ شخب رد لمع
  .دینیبب ار یحارج دیناوتیمن امش و تسامش
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 لومعم زا رتدوز ار یحارج زا سپ امش نداتفا هار ناکما تسا نکمم ھک تسا نیا یعضوم یسح یب یایازم زا رگید یکی
  .دھد شھاک ار زوبمورت رطخ لامتحا و دنک مھارف

 تسامش سرتسد رد ام تیاسبو رد ود رھ ھک ار یعاخن یسح یب و ندرک دودسم ی هرابرد رتشیب تاعالطا دیناوتیم امش
  :یعاخن یسح یب و تسد ای وزاب ،ھناش یحارج یارب یبصع یاھ هدننک دودسم یاھ هوزج .دیناوخب

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 

 نیا تسا نکمم دارفا یضعب یارب .دشاب رت لکشم تسا نکمم یا ھقطنم دادسنا دیشاب ھتشاد نزو ھفاضا رگا ،لاح نیا اب
 اب یعضوم یسح یب ندرک نیزگیاج ،رطخ شھاک تھج رد و هوقلاب یایازم لیلد ھب ،لاح نیا اب .دشابن ریذپ ناکما کینکت
  .تسا دنمشزرا رایسب لماک یشوھیب

 یاھ ھنیزگ هرابرد امش اب یشوھیب صصختم دینک یم ھعجارم کینیلک ھب یحارج زور ای لمع زا لبق یبایزرا یارب ھک ینامز
  .دنکیم تبحص نآ تارطخ و یحارج یارب یشوھیب

 یحارج زا لبق یگدنز هویش دوبھب
 نما رد ار لمع و دیھد شھاک ار رطخ دیناوت یم اھ نآ ماجنا اب ھک دراد دوجوھدش یزیر ھمانرب یحارج یارب یدایز دراوم
 لامتحا ھک دیھد ماجنا یحارج یارب راظتنا ماگنھ دیناوتیم امش ھک تسا یلحارم ریز دراوم .دیھد ماجنا نکمم تلاح نیرت

  .دنکیم کمک امش دوبھب ھب و دھدیم شھاک ار ضراوع

 نزو شھاک
  .دراد یدایز عفانم امش لمع زا لبق نزو شھاک

 اب ییاذغ میژر ،رکش مک ،برچ مک یاھاذغ ندروخ و مرگولیک دنچ یتح شھاک ،)دیلک خاروس( یپوکسوراپال یحارج یارب ■
 هزادنا ندش عمج ثعاب دناوتیم .دھد شھاک ار یمکش هرفح شخب یبرچ نازیم دناوتیم یحارج زا لبق الاب نیئتورپ
  .دشاب ھتشاد دوجو لمع ماگنھرد حارج یارب یرتشیب یاج دھدیم هزاجا ھک ،دوش دبک صوصخ ھب ،امش یلخاد یاضعا

 یحارج زا لبق ھتفھ ود یارب برچ مک ییاذغ میژر .تسا لوادتم رایسب نزو ھفاضا اب نالاسگرزب رد برچ دبک یرامیب ■
 .دنک کمک امش دبک درکلمع دوبھب ھب دناوتیم و تسا مھم رایسب

 .دوش رت تحار لمع زا دعب یپارتویزیف و ندرک تکرح دوشیم ثعاب راک نیا ،دیراد لصفم ای ناوختسا یحارج امش رگا ■

 نینچمھ و دوشیم رتناسآ ناشماجنا ،یعاخن یسح یب و لارودیپا دننام ،یشوھیب طسوت درد نیکست یارب ھتفرشیپ یاھ هار ■
 .دوشیم رتشیب یسح یب ریثات لامتحا

 ھب .دبای یم شھاک یشوھیب زا دعب نوخ ھتخل لیکشت و ھنیس تنوفع ،باوخ ھنپآ ،یسفنت تالکشم زا یشان تارطخ لامتحا ■
 دوبھب یارب امش ندب ھب کمک یارب یفاک نیئتورپ و نیماتیو نازیم نتشاد زا نانیمطا یارب ملاس یاھاذغ ندروخ ،هوالع
  .تسا مھم رایسب یحارج زا سپ

 .دنک یم کمک ھنپآ و تباید دننام ،دوجوم یاھیرامیب ندرک لرتنک رد امش ھب ■

 لکلا و تایناخد زا هدافتسا فقوت
 ھفیظو ھک دوش یم ییاھ مزیناکم زا یضعب ھب بیسآ ثعاب و دوشیم نوخ نژیسکا نازیم شھاک ثعاب تایناخد فرصم
 ھب ،یحارج زا لبق ھتفھ شش لقادح لآ هدیا روط ھب ،تایناخد زا هدافتسا فقوت .دنراد تنوفع ربارب رد اھ ھیر زا تظفاحم
 تارطخ و دشاب رتھب اھ مخز دوبھب ،رت نما یشوھیب ھک دوشیم ثعاب راک نیا .دنکیم کمک امش نوخ نژیسکا نازیم شیازفا

  .دشاب ھتشاد شھاک لمع زا دعب ھنیس تنوفع و ندرک ھفرس

  .دوشیم ھنپآ تدش شھاک و دبک درکلمع دوبھب ثعاب ،دینک عطق ار لکلا ندیشون یحارج لمع زا لبق امش رگا
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 رتشیب شزرو
 رد ندرک شزرو .دشاب ھتشاد یحارج زا دعب امش دوبھب تعرس رد یریگمشچ ریثات دناوتیم لمع زا لبق کرحت نازیم شیازفا
  .دوشیم ھیر و بلق درکلمع دوبھب ثعاب رت مھم ھمھ زا یلو دنکیم کمک نزو نداد تسد زا

 تسا نکمم نینچمھ امش .دوش نوخ ھتخل لیکشت رطخ شھاک ثعاب دناوتیم یحارج زا دعب و لبق ناکما دح ات نتشاد کرحت
 ندب یاضعا رگید ای نگل ،یدپوترا لصافم تیوقت یارب لاثم یارب ،ھچیھام تردق شیازفا یارب ار صاخ یاھ شزرو یضعب

  .دیشاب ھتشاد رظن رد یحارج عون ھب ھتسب ،دوخ

 .دینک تبحص تسھ نما امش یارب ھک یشزرو ماجنا ی هرابرد دوخ کشزپ ای حارج اب افطل

 لمع زور
 یاھ ھناشفا و اھوراد ی ھمھ دوخ هارمھ و دیروخب لمع زور ات دنا هدش زیوجت ناتیارب ھک روطنامھ ار ناتیاھوراد دیاب امش
 ھب .دنکیم زیوجت امش یارب ناتسرامیب ،دشاب ناتیاھوراد زا کی رھ عطق ھب یزاین رگا .دیروایب ناتسرامیب ھب ار یقاشنتسا

 لبق ھچنانچ .دوب دھاوخ رادروخرب یصاخ تیمھا زا رما نیا ،دینکیم فرصم نوخ هدننک قیقر یوراد ھنوگ رھ رگا صوصخ
  .ددرگ وغل امش یحارج لمع تسا نکمم ،دینکن فرصم لمعلاروتسد اب قباطم ار دوخ یاھوراد یحارج لمع زا

 .دنراد یدایز تیمھا اھ لمعلاروتسد نیا .دھدب ندیماشآ و ندروخ هوحن دروم رد یقیقد لمعلاروتسد امش ھب دیاب ناتسرامیب
 ھب اھنآ ندمآ الاب اب ھک تسا نکمم ،دشاب هدنام یقاب امش مکش نورد تاعیام ای و اذغ ،یشوھیب یوراد قیرزت ماگنھ رد ھچنانچ
 .دتفیب رطخ ھب امش ناج ،اھ ھیر و ولگ تمس

 یحارج لمع زا لبق
 یارب ھک یھاگتسد ،تبقارم هرود رد .ددرگیم یریگ هزادنا شریذپ ماگنھ ھب رگید راب امش یندب هدوت صخاش و نزو ،دق ■

 .ددرگ هدافتسا دناوتیم تسا رطخ یب امش نزو

 .دش دھاوخ هداد بسانم هزادنا رد یزاس هدرشف نامرد صوصخم یاھباروج و لمع قاتا صوصخم سابل امش ھب ■

  .دیشکب زارد لمع قاتا تخت یور رب و دیوش لمع قاتا دراو دوخ ات دوش تساوخرد امش زا ھک دراد ناکما ■

 یور رب نژیسکا کسام قیرط زا ات درک دھاوخ تساوخرد امش زا امش یشوھیب رتکد ،دیورب یشوھیب ھب امش ھکنآ زا لبق ■
 .دینک سفنت تروص

 هزادنا یحارج لمع لوط رد ار نژیسکا حطس و نوخ راشف ،بلق نابرض ناوتب ات ددرگیم لصتم امش ندب ھب یھاگتسد ■
  .درک یریگ

 یحارج زا سپ ھلصاف الب
 .دنناشنیم فاص ار امش ،رتھب سفنت ھب کمک یارب و دمآ دیھاوخ شوھ ھب یرواکیر قاتا رد امش یحارج زا دعبً الومعم ■

 .دینک ادیپ زاین دوخ سفنت ھب رتشیب کمک یارب یسفنت ھناشفا ای رزیالوبن ھب تسا نکمم امش ■

 .دینک هدافتسا نآ زا ات درک دنھاوخ کمک امش ھب لنسرپ ،CPAP هاگتسد دوجو و یدادسنا ھنپآ لکشم نتشاد تروص رد ■

 شخب رد تبقارم ھب زاین امش ھکنیا لامتحا ،صاخ یحارج یاھ لمع زا یخرب زا دعب صوصخ ھب ،یقاچ تروص رد ■
 ،دوش ھتفرگ میمصت نیا ھچنانچ .تسا رتالاب دیشاب ھتشاد )ICU( هژیو یاھتبقارم شخب ای و )HDU( طسوتم یاھ تبقارم
 یاھ یحارج یارب یشوھیب مان ھب ام روشورب ھعلاطم اب دیناوتیم امش .دش دھاوخ ھتشاذگ نایم رد امش اب یحارج زا لبق
 یاھتبقارم شخب ای و طسوتم یاھتبقارم شخب رد هدش یزیر ھمانرب شیپ زا ندش یرتسب ھب عجار یرتشیب تاعالطا ،مھم
 :دشابیم سرتسد لباق ام تیاسبو رد ھک دیروآ تسد ھب هژیو

ons/farsiinformation/translati-www.rcoa.ac.uk/patient  
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 یرواکیر قاتا رد
 زاین امش ھب کمک یارب صوصخم لیاسو ای و رتشیب لنسرپ ھب تسا نکمم ،دیتسین دوخ نداد تکرح ھب رداق امش ھچنانچ ■

 .دشاب

  .دینک هدافتسا نآ زا ات درک دنھاوخ کمک امش ھب لنسرپ ،CPAP نیشام زا هدافتسا تروص رد ■

 داجیا رطخ لامتحا راک نیا ،دینک تکرح فارطا رد و دیزیخرب اج زا دوخ لمع زور رد ھک دش دھاوخ ھیصوت امش ھب ■
 .دنکیم کمک امش یدوبھب ھب و دھدیم شھاک ار نوخ یاھھتخل

 یدنب عمج
  .دنشاب ھتشاد ار نارامیب رگید ھباشم لحارم نامھ دنناوتیمً الومعم یقاچ ھب التبم نارامیب

 ار یلامتحا تارطخ نیا ،یحارج زا شیپ ینامز تصرف نتشاد تروص رد لاح نیا اب ،دراد دوجو کسیر نتفر الاب لامتحا
  .داد شھاک ،یحارج زا شیپ لکلا ندیشون و راگیس ندیشک فقوت و نیرمت شیازفا ،نزو شھاک ھلیسو ھب ناوتیم

 یرازگساپس
 عبنم نیا ھیھت رد ناش ییامنھار و ھیصوت یارب ).Weight Concern )ukwww.weightconcern.org زا ام
 .مینک رکشت

 رتشیب تاعالطا یارب عبانم
 امش یارب
 .)NHS( )well-www.nhs.uk/live( یلم تشادھب تامدح ■

 امش یمومع کشزپ یارب

 )Fitter Better Sooner( رتعیرس و رتھب رتبسانتم هوزج -یحارج یارب ندش هدامآ ■
 )siinformation/translations/far-www.rcoa.ac.uk/patient(. 

 .)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( نآ تارطخ و یشوھیب ■

  یریوصت عبانم و یتاعالطا یاھروشورب ■
)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( 

 .)www.diabetes.org.uk( ناتسلگنا تباید ■

 امش ناکشزپ یارب
 .)ww.sobauk.co.ukw( نزو شھاک یاھ یحارج و یقاچ هژیو یشوھیب نمجنا ■

 .)patient-obese-https://bit.ly/periop( یقاچ ھب التبم نارامیب یحارج لمع نیح رد تیریدم ■
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 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 کارتشا ھب ام اب ار دوخ تارظن افطل
  .مینک یم لابقتسا روشورب نیا دوبھب یارب تاداھنشیپ زا ام
 :دینک لیمیا یناشن نیا ھب ار اھنآ افطل دیراذگ نایم رد ام اب ار دوخ تارظن دیتسھ لیام رگا

patientinformation@rcoa.ac.uk  

 Royal College of Anaesthetists یشوھیب نیصصختم یتنطلس هدکشناد
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

 020 7092 1500 نفلت
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