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 یحارج لمع یارب امش یشوھیب
 بلق
 بلق یحارج لمع یارب امش یشوھیب یوراد هرابرد تسا یتاعالطا یواح روشورب نیا
 .دیشاب ھتشاد راظتنا دوخ یحارج لمع زا دعب و نیح ،لبق دیناوتیم ھچنآ و نالاسگرزب
 
 ،امش صاخ نامرد هرابرد یتایئزج امش حارج و یشوھیب صصختم ،یبایزراشیپ کینیلک رد
 .داد دنھاوخ ھئارا امش ھب نآ یاھرطخ و ایازم
 
 یحارج عاونا ریاس زا یحارج لمع عون نیا اریز ،دراد دوجو تفایرد یارب یدایز تاعالطا
 ار دوخ ناتسرامیب طسوت هدش ھئارا تاعالطا ریاس و روشورب نیا دیاب امش .تسا رتهدیچیپ
 .دیناوخب
 
 ؟موش هدامآ بلق یحارج لمع یارب دیاب ھنوگچ
 ،دیرادن یروف نامرد ھب یزاین رگا .دنباییم دوبھب رتعیرس یحارج زا سپ ،رتشیب مادنا بسانت اب نارامیب ھک تسا هداد ناشن تاقیقحت
 دیھد ماجنا دیناوتیم ھک یراک رھ نکمم دح ات یحارج لمع زا لبق دینک یعس و دینک رکف دوخ ینونک یکشزپ طیارش دوبھب هرابرد دیاب
 نینچمھ .تسا هدمآ ریز رد دیرادرب دیناوتیم دوخ تمالس دوبھب یارب ھک ییاھماگ زا یاھصالخ .دیسرب دوخ مادنا بسانت ھب ات
 .دراد دوجو )Fitter Better Sooner( رنوس رتب رتیف رازبا ھبعج رد یحارج لمع یارب ندش هدامآ هرابرد یدیفم تاعالطا

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
 
 ندیشک راگیس
 کرت ھک تسا نیا بوخ ربخ .تسا رتشیب یحارج لمع زا سپ امش رد ضراوع زورب لامتحا ،دیشکیم راگیس رگا ھک مینادیم ام
 نامز و دننک راک رتھب امش یاھھیر ھک دوش ثعاب ،دشخب دوبھب ار مخز دوبھب دناوت یم یحارج زا لبق یھاتوک تدم یارب یتح راگیس
 (Stop Smoking Service( امش راگیس کرت یلحم تامدخ ای )GP( یمومع کشزپ .دنک هاتوک ار ناتسرامیب رد امش یرتسب

www.nhs.uk/quit smoking دوجو ناتیارب ھک ییاھھنیزگ نیرتھب هرابرد .دننک کمک راگیس کرت ای ندرکمک رد دنناوتیم 
 .دیسرپب اھنآ زا ،دراد
 
 و ندیشک راگیس هرابرد مادقا یھیجوت ھسلج :دینک ادیپ دیناوتیم اجنیا رد ار یحارج لمع و ندیشک راگیس هرابرد رتشیب تاعالطا

 www.ash.org.uk  یحارج و ندیشک راگیس :)ASH( یتمالس
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 یلکلا تابورشم
 ھک دیوش نئمطم .دشاب یدوبھب یارب مزال یبیکرت داوم دیلوت ھب رداق رتمک دبک دوشیم ثعاب لکلا .دراد ندب رب یدایز تاریثات لکلا
 تاعالطا دیناوتیم .دور رتالاب یحارج زا سپ یدوبھب یارب ناتندب ییاناوت ات دیشون یم نآ زا رتمک ای ھنازور هدش ھیصوت هدودحم رد
 NHS Better Health website تیاسبو رد نآ یایازم و لکلا فرصم شھاک یگنوگچ دروم رد یدیفم

less-health/drink-www.nhs.uk/better دیبایب. 
 
 ییاذغ میژر
 .دینک هدامآ ھجو نیرتھب ھب یحارج زا سپ یدوبھب یارب ار دوخ ندب ات دینک هدافتسا ملاس ییاذغ میژر کی زا دینک یعس
 
 راشف دناوتیم نینچمھ نزو شھاک .دنک کمک امش یاھھیر و بلق یور راشف شھاک ھب دناوتیم نزو شھاک ،دیراد نزو ھفاضا رگا

 دنک کمک امش ھب و دنک مک ار یحارج زا سپ نوخ ندش ھتخل رطخ ،دشخب دوبھب ار امش تباید لرتنک ،دروایب نییاپ ار امش نوخ
 .دینک شزرو رتتحار
 
  .دینک تبحص ،دنتسھ ناتسرتسد رد ییاھکمک و عبانم ھچ ھکنیا هرابرد دوخ GP یمومع کشزپ اب
 دیبایب ام تیاسبو رد دیناوتیم ار دوخ نزو و یشوھیب دروم رد رتشیب تاعالطا
 tions/farsiinformation/transla-www.rcoa.ac.uk/patient 

 
 شزرو
 ای یمومع کشزپ ابً افطل .دنک کمک یحارج نامز یلاوح رد یفاضا راک یارب امش یاھھیر و بلق یزاس هدامآ ھب دناوتیم شزرو
 .تسا رطخیب امش یارب یشزرو ھچً اقیقد ھک دینک تبحص دوخ حارج
 
 نمیا تروص ھب دناوتیم نانچمھ امش یحارج ،دیھدن ماجنا یفاضا یندب تیلاعف ھنوگچیھ ھک هدش ھیصوت امش ھب رگا یتح ،لاح نیا اب
 .دوش ماجنا

 
  دوجوم یکشزپ تالکشم
 دوخ یمومع کشزپ اب یحارج زا لبق یلیخ ،دیراد یویر یاھیرامیب ریاس ای مسآ ،الاب نوخ راشف ،تباید دننام یکشزپ تالکشم رگا
 رد ریخات زا یریگولج ھب دناوتیم نیا .دینکیم فرصم حیحص زود و تسا زورھب امش یوراد ایآ ھک دنک یسررب ات دینک تروشم
 .دھدب امش ھب یدوبھب و لمع ماجنا یارب ار تصرف نیرتھب و دنک کمک امش یحارج
 
 نیا .دینک تبحص یحارج زا لبق ناتنوخ یاھلوبلگ دادعت دوبھب یارب نامرد هرابرد دوخ یمومع کشزپ اب دیاب ،دیتسھ نوخمک رگا
  .دینکن ادیپ نوخ لاقتنا ھب زاین تسا نکمم و دھد یم تھاقن نارود لوط رد یرتشیب یژرنا امش ھب تروشم
 
 رد ار تنوفع لامتحا و دشخبیم دوبھب ار مخز دوبھب راک نیا .دینک لرتنک یبوخ ھب ار نوخ دنق حطس ھک تسا مھم ،دیتسھ یتباید رگا

  .دینک لرتنک ار دوخ نوخ دنق ناکما دح ات ،یحارج زا لبق ات دینک یراکمھ دوخ تباید میت و یمومع کشزپ اب .دنکیم مک امش
 
 اھزتورپ و اھنادند
 کچوک کسیر کی .دیھد ماجنا ار مزال نامرد و دینک ھعجارم دوخ کشزپنادند ھب یحارج زا لبق ،دیراد قل ینادند جات ای نادند رگا
 ھک تسا مھم .دننیبب بیسآ دنناوتیم قل یاھ نادند ،دریگیم رارق دوخ یاج رد یشوھیب ماگنھ یسفنت ھلول ھک ینامز ھک دراد دوجو
 دورو ھب رجنم دناوتیم رما نیا اریز ،دناهدشن ینوفع و دنتسھ یبوخ تیعضو رد اھھثل و اھنادند ھک دیوش نئمطم یحارج زا لبق
 .دوش بلق رد تیدراکودنا مان ھب یدج تنوفع داجیا و نوخ نایرج ھب اھیرتکاب

 
 ؟دش مھاوخ یبایزرا ھنوگچ لمع زا لبق
 و دنکیم هدامآ بلق یحارج یارب ار امش کینیلک نیا .دنراد )شریذپ زا لبق کینیلک( لمع زا شیپ یبایزرا کینیلک اھناتسرامیب رثکا
 ھتشاد تاقالم رارق کی زا شیب دشاب مزال تسا نکمم .دھدیم بیترت ار امش یاھھیلک و اھھیر ،بلق ،نوخ مزال شیامزآ ھنوگ رھ
 .دیشاب

 
 ای یشوھیب صصختم .دسرپیم امش یاھتیلاعف حطس و یمومع تمالس هرابرد لمع زا لبق راتسرپ ای یشوھیب صصختم کی
 یتالاؤس امش ھتشذگ یشوھیب یاھوراد الامتحا و یبلق تالکشم ،یژرلآ ھنوگرھ ،دینکیم فرصم ھک ییاھوراد هرابرد راتسرپ

 زا یپک کی دیناوتیم( دیشاب ھتشاد هارمھ دینکیم فرصم الومعم ھک ییاھوراد مامت زا یتسرھف ھک تسا یبوخ رکف .دیسرپ دنھاوخ
  .)دیریگب دوخ یمومع کشزپ ای زاسوراد زا ار تسیل نیا
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 ناتندرگ نداد تکرح ای ناھد ندرک زاب رد یلکشم ایآ ھکنیا و امش یعونصم یاھزتورپ ای اھنادند جات ،اھنادند هرابرد نینچمھ اھنآ
  .دنسرپیم دیراد
 
 .دینک عطق ار ندیماشآ و ندروخ دیاب یحارج لمع زا لبق ینامز ھچً اقیقد ھک دھدیم عالطا امش ھب یشوھیب صصختم ای راتسرپ کی
 یخرب رد تسا نکمم .دیشونب بآ یحارج زا لبق تعاس ود ات و دیروخب اذغ دیناوتیم یحارج لمع زا لبق تعاس شش اتً الومعم
  .دشاب رتمک اھنامز نیا دراوم
 
 رد .دھدیم دینک فرصم یحارج زور رد دیاب ھک ییاھوراد دروم رد ییاھلمعلاروتسد امش ھب راتسرپ ای یشوھیب صصختم کی

 .درک فرصم یحارج نامز ات بآ ھعرج کی اب ار اھوراد ناوتیم موزل تروص
 
 ھک ینارگن ھنوگ رھ دروم رد و دیسرپب ار یلاوس ھنوگرھ ھک تشاد دیھاوخ ار تصرف نیا امش ،یحارج زا لبق یبایزرا کینیلک رد
 نامرد هرابرد یریگمیمصت رد یلاعف شقن ھک ینارامیب .دینک وگتفگ ،دیشاب ھتشاد یشوھیب یوراد و یحارج لمع دروم رد تسا نکمم
 دیفم یاھرازبا و کرتشم یریگمیمصت هرابرد دیناوتیم .تشاد دنھاوخ یحارج زا سپ یرتھب جیاتن و رتمک یاھینامیشپ ،دنراد دوخ
 .دیبایب یرتشیب تاعالطا لمع زا دعب یاھتبقارم زکرم تیاسبو رد تمالس یاھتبقارم ناصصختم اب وگتفگ ھب کمک یارب
)).making-decision-www.cpoc.org.uk/shared 
 
 ؟دتفایم یقافتا ھچ یعقاو یحارج لمع نامز رد
 صصختم ،اھناتسرامیب یخرب رد .دنکیم تیزیو ناتسرامیب رد ار امش ،لمع زا لبق دنک یم تبقارم امش زا ھک یشوھیب صصختم
 .دنک کمک ناتشمارآ ھب ات دھد داھنشیپ امش ھب شخبمارآ یوراد کی یشوھیب زا لبق تسا نکمم یشوھیب

 
 ھنوگرھ ،موزل تروص رد و امش یتیوھ تاعالطا ناتراتسرپ .دیشوپب لمع قاتا سابل ھک دوشیم ھتساوخ امش زا ،لمع زا لبق
 نوخ ندش ھتخل زا ات دیشوپیم یراشف یاھباروج ،اھلمع یخرب یارب .دسیونیم ددنبیم ناتتسد ھب ھک یدنبتسد یور ار ناتتیساسح
 .دنک یریگولج ناتیاھاپ رد
 
 هاگتسد نیدنچ ھب ار امش اھنآ سپس .دنکیم یسررب ار امش تایئزج ھمھ و تاقالم ار امش یشوھیب رایتسد ،لمع قاتا ھب دورو ماگنھ
 راشف هاگتسد ،)امش بلق نابرض رب تراظن یارب( )ECG( مارگویدراکورتکلا زا دنترابع اھهاگتسد نیا .دننکیم لصتم )روتینام(
 ناتیناشیپ یور بسچرب دنچ تسا نکمم .امش نوخ رد نژیسکا حطس یریگ هزادنا یارب شوگ ای تشگنا یور هریگ کی و ،نوخ
 .دننک یریگهزادنا ار ناتزغم رد نژیسکا نازیم و یشوھیب ماگنھ امش قیمع باوخ نازیم ات دنراذگب

 
 امش تسوپ یعضوم هدننک سحیب .دنھدیم رارق امش گرخرس کی و اھگرھایس رد )ناکچهرطق ای یکیتسالپ یاھھلول( ھلول ھس ای ود
 یارب شخبمارآ تسا نکمم ،تدم نیا لوط رد .دشاب ھتشاد درد یلومعم نوخ شیامزآ کی زا شیب دیابن نیاربانب ،دنکیم سحیب ار
 .دوش داھنشیپ سفنت یارب یفاضا نژیسکا و امش ندرک مارآ

 
 ؟دتفایم یقافتا ھچ لمع نیح رد
 صصختم ،لماک یشوھیب زا سپ .دنوشیم قیرزت یمارآ ھب امش یوزاب لخاد یاھھلول زا یکی قیرط زا یشوھیب یاھوراد
 یب زاگ نینچمھ و ناتیاھھیر ھب ار نژیسکا روتالیتنو مان ھب یھاگتسد سپس .دھدیم رارق امش ناھد لخاد ار یسفنت ھلول کی یشوھیب

  .دمدیم ناتنتشاد ھگن شوھیب یارب ار هدننکسح
 
 سپ .دوشیم لصتم امش ھناثم ھب ناتیاھھیلک طسوت راردا دیلوت نازیم نداد ناشن یارب )دنوس( مرن ھلول کی ،یشوھیب زا سپ نینچمھ
 ار ))TOE( بلق یرم یوکا ای یرم هار زا یفارگویدراکوکا( دنوسارتلوا ھلول کی نینچمھ یشوھیب یاھصصختم ،ندش شوھیب زا
 ناتندش رادیب زا لبق ھلول نیا .دھد ھئارا لمع لوط رد ار ناتبلق زا یریواصت ات دنھدیم رارق امش هدعم تمس ھب ناھد قیرط زا
  .دوشیم هدروآ نوریب

 
 یخرب نداد یارب نیا .دریگیم رارق امش ندرگ رد رگید رتگرزب ھلول کی )یشوھیب هدام اب نتفر باوخ ھب( ندش شوھیب زا سپ
 ھک دوشیم ماجنا ینامزً الومعم راک نیا .دنکیم ژاپمپ بوخ ردقچ امش بلق ھک دوش صخشم ات دنکیم کمک و دوشیم هدافتسا اھوراد
 زا هدافتسا اب( دراد دوجو ھلول نیا نتشاذگ ھب زاین یشوھیب زا لبق ھک دنکیم رکف امش یشوھیب صصختم رگا .دیباوخ امش
  .درک دھاوخ تبحص امش اب دروم نیا رد ،)تسوپ ندرک سحیب یارب یعضوم هدننکسحیب
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 قدص امش یحارج یارب دروم نیا رگا .تسین ریذپناکما یحارج ،دشاب شپت لاح رد امش بلق رگا ،بلق یاھلمع زا یرایسب یارب
 راک هاگتسد نیا .دنکیم لصتم )ھیر-بلق هاگتسد( یویر-یبلق سپیاب هاگتسد مان ھب صوصخم پمپ کی ھب ار امش ،یحارج میت ،دنک
 نادب نیا .دیازفایم نژیسکا امش نوخ ھب نینچمھ .دنک یم ژاپمپ امش ندب فلتخم یاھتمسق ھب ار نوخ و دریگ یم هدھع ھب ار بلق
 جنپ ات ھس نیب بلق یاھلمع زا یرایسب .دنک فقوتم لمع زا یشخب یارب ار امش بلق نابرض رطخ نودب دناوتیم میت ھک تسانعم
 ریز کیدزن زا ار امش تدم نیا رد ،دراد تراظن تحت ار سپیاب هاگتسد ھک ینیسینکت و یشوھیب صصختم .دنشکیم لوط تعاس
 .تشاد دنھاوخ رظن

 
 زا نوخ ات دننکیم قیرزت اھھلول قیرط زا ار تاعیام امش یحارج میت .تسا یعیبط بلق یحارج لوط رد نوخ یرادقم نداد تسد زا
 )یلولس ظفاحم( صوصخم هاگتسد زا هدافتسا اب ار ناتدوخ نوخ ،تسا نکمم ھک اج رھ امش یحارج میت .دنک نیزگیاج ار ھتفر تسد
 دروم نوخ .دیشاب ھتشاد نوخ لاقتنا ھب زاین لمع زا دعب ای نیح رد تسا نکمم لاح نیا اب .دنھدیم لاقتنا امش ھب و هدرک یروآعمج
 مزال امش نمیا یدوبھب یارب ھچنآ زا شیب اھنآ .تسا نمیا رایسب نردم نوخ لاقتنا و دوشیم یسررب تقد ھب نوخ لاقتنا یارب هدافتسا
 صصختم .دیشاب ھتشاد زاین تکالپ ای دمجنم هزات یامسالپ دننام نوخ یازجا ریاس ھب تسا نکمم نینچمھ .دنھدیمن نوخ امش ھب تسا
 اضما ار ھناگادج تیاضر مرف کی ھک دھاوخب امش زا تسا نکمم و تشاذگ دھاوخ نایم رد امش اب ار دراوم نیا ھمھ امش یشوھیب
 .دینک
 
 ؟دتفایم یقافتا ھچ لمع زا دعب
 ھک تسا لیلد نیا ھب اھشخب نیا ھب لاقتنا .دنربیم HDU شخب ای )ICU( هژیو یاھتبقارم شخب ھب ار امش ،یحارج لمع زا سپ

 ھئارا لباق یلومعم شخب کی رد ھک دیراد زاین یرتیصصخت تازیھجت و یکشزپ و یراتسرپ یاھتبقارم زا یرتالاب حطس ھب امش
 .تسین

 
 ناتراتسرپ .تشاد دھاوخ رظن ریز ار امش ھیلک درکلمع و سفنت ،نوخ راشف ،بلق نابرض تقد ھب )ICU( هژیو یاھتبقارم میت
  .دنکیم میظنت امش زاین ساسا رب ار وراد و تاعیام
 
 زا امش لماک ندروآ نوریب یارب بسانم نامز ات دننکیم لصتم روتالیتنو ھب و دنرادیم ھگن یشوھیب یاھوراد یور ار امش اھنآ
 .دسرب ارف یشوھیب

 
 .دنھدیم نژیسکا امش ھب ینیب و ناھد یور کسام قیرط زا و دنروآیم نوریب ار امش یسفنت ھلول سپس )ICU( هژیو یاھتبقارم میت
 دناوتیم ھلحرم نیا ،یسفنت تالکشم ای هدیچیپ دراوم رد .دتفایم قافتا امش لمع نایاپ زا سپ تعاس شش ات راھچ الومعم ھلحرم نیا
 دنھاوخ تبحص امش اب عوضوم نیا ھب زاین دروم رد لمع زا لبق امش یشوھیب صصختم و حارج .دشاب )اھزور یتح( نیا زا رترید
 .درک
 
 لصتم امش ھب ھلول ود ای کی نینچمھ .دوب دیھاوخ لصتم اھروتینام و اھھلول ھمھ ھب نانچمھ ،دیوشیم رادیب باوخ زا ھک یماگنھ
 ای زاسنابرض یاھمیس( امش بلق ھب فیرظ میس یدادعت تسا نکمم .دنکیم ھیلخت امش ھنیس ھسفق زا ار تاعیام ھک ،دوب دھاوخ
 .دنک هدافتسا امش بلق نابرض لرتنک یارب نآ زا موزل تروص رد دناوتیم یشوھیب صصختم ھک دشاب لصتم )بلق تقوم رکیمسیِپ
 ھب ات دیشاب ھتشاد دوخ ھناثم رد ار دنوس نانچمھ تسا نکمم نینچمھ .دنوشیم ھتشاد ھگن لصتم زور دنچ یارب طقفً الومعم اھمیس نیا
 .دنک کمک راردا عفد
 
 ھک یماگنھ .دیشاب تحار ات دھد یم امش ھب مرس قیرط زا یوق نکسم یاھوراد یشوھیب صصختم نآ زا سپ و یحارج لمع ماگنھ
 تروص ھب ار اھصرق دیناوتیم نآ یاج ھب و تشاد دیھاوخ زاین یوق یاھنکسم ھب رتمک ،دندرک جراخ ار امش ھنیس لخاد یاھھلول

 .دینک فرصم )ناھد قیرط زا( یکاروخ
 
 یاھسفن دیناوتب ات دیشاب ھتشاد درد نیکست یفاک هزادنا ھب ھک تسا مھم .دنکیم یسررب ار امش درد حطس بترم روط ھب ناتراتسرپ

 ھسفق تنوفع ھب التبا زا یریگولج و اھھیر بوخ درکلمع ظفح یارب ھفرس قیرط زا طلخ عفد .دینک ھفرس یبوخ ھب و دیشکب قیمع
 ھفرس یتسرد ھب ھنوگچ ھک دھدیم ناشن امش ھب و دھدیم حیضوت ار یسفنت تانیرمت امش یارب تسیپارتویزیف کی .تسا مھم ھنیس
 .دینک
 
 دادعت و تاقالم تاعاس دروم رد دناوتیم امش راتسرپ .دیشاب ھتشاد هدننکتاقالم دیناوتیم HDU ای ICU رد ندوب یرتسب ماگنھ امش
 نآ رد ھک دیریگب رارق تبقارم تحت یشخب رد تسا نکمم ھک ییاجنآ زا .دنک هاگآ ار امش هداوناخ و امش ،زاجم هدننکتاقالم تارفن
 .دشابن بسانم لاسدرخ ناکدوک یارب تاقالم تسا نکمم ،دنشاب یرتسب تخس یرامیب اب نارامیب
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 ودً الومعم لاقتنا نیا .دش دیھاوخ لقتنم شخب ھب ،دیتشادن هژیو یاھتبقارم شخب رد نامرد و اھتراظن ھمھ ھب یزاین رگید ھک ینامز
 .دوب دھاوخ امش لمع زا سپ زور ھس ای

 
 ھناخ ھب دیناوتب تسا نکمم ینامز ھچ و دنکیم ینیبشیپ تدم ھچ ار امش یدوبھب نامز ھک دینک تبحص دوخ حارج اب دیناوتیم
 .دیدرگزاب

 
 ؟تسیچ بلق یحارج ضراوع رطخ
 امش یمومع تمالس و ناتبلق درکلمع نازیم ،امش بلق یحارج لمع عون ھب یگتسب نآ زا دعب ای یحارج لمع ماگنھ ضراوع رطخ
 .دراد یحارج زا لبق

 
 بلق یحارج لمع یارب امش یشوھیب لوط رد
 یاھتمسق ریاس ھب بیسآ و تنوفع ،یزیرنوخ لماش تارطخ .دراد یتارطخ گنیروتینام هاگتسد و اھھلول و اھمیس نداد رارق ▪

  .دروم ١٠٠ زا دروم ١ – دنتسھ جیار تارطخ نیا .دنکیدزن اھنآ ھب ھک دنتسھ امش ندب
 .دروم ١٠٠٠٠ رھ رد دروم ١زا رتمک - تسا ردان TOE یارب یفارگونوس ھلول قیرط زا )اذغ ھلول( یرم ھب بیسآ رطخ ▪
 :دنراد دوجو زین یبلق یاھلمع دروم رد یمومع یشوھیب زا یشان یبناج ضراوع و درادناتسا تارطخ مامت ▪

 .تسا عیاش نآ زا سپ دردولگ و یرامیب ساسحا ●
 .اھمشچ و باصعا ،اھنادند ھب بیسآ زا دنترابع عیاشریغ تارطخ ●
 هدش شرازگ ندمآ شوھ ھب رطخ ھک داد ناشن گرزب ھعلاطم کی - تسا عیاشریغ بلق یحارج لمع ماگنھ ندمآ شوھ ھب ●

 .تسا دروم ٨۶٠٠ رد دروم ١ بلق یحارج نیح رد درف دوخ طسوت
  .تسا ردان یشوھیب یاھوراد ھب )یژرلآ( تیساسح یاھشنکاو ●

 
 :دنسرتسد رد جلاک تیاسبو قیرط زا یشوھیب تامادقا ای اھوراد تارطخ هرابرد ییاھروشورب

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
 
 بلق یحارج زا سپ امش تھاقن نارود رد
 دنمزاین تسا نکمم ،ناتصاخ طیارش ھب ھجوت اب .دشاب اھیحارج ریاس زا سپ یدوبھب زا رتهدیچیپ دناوتیم بلق یحارج یدوبھب
  :لاثم یارب .دیشاب یرتشیب ینامرد تامادقا

 
ً الومعم تدم نیا رد و دنشاب ھتشاد زاین روتالیتنو هاگتسد کمک ھب لومعم دح زا رتینالوط تدم یارب تسا نکمم امش یاھھیر ▪

  دروم ١٠ رھ زا دروم ١ دودح - تسا عیاش رایسب نیا .دیشوھیب
 ھب دیاب امش ناھد لخاد یسفنت ھلول ،دیشاب )روتالیتنو( یعونصم سفنت هاگتسد یور زور دنچ زا شیب ھک تسا مزال رگا ▪

 دروم ١ - تسا عیاش نیا .دوریم امش ییاوھ هار ھبً امیقتسم امش ندرگ یولج زا ھک تسا یاھلول نیا .دبای رییغت »یموتسوئکارت«
 .درک ادج رامیب زا یناسآ ھب ار ھلول ناوتیم ،یموتسوئکارت ھلول ھب رامیب زاین عفر تروص رد .دروم ١٠٠ رھ زا
 تحت تقد ھب ار عوضوم نیا امش یاھراتسرپ و اھکشزپ و دھد خر یلخاد یزیرنوخ یرادقم یحارج زا سپ ھک تسا یعیبط ▪

 قاتا ھب ار امش ھک دنریگب میمصت تسا نکمم حارج و یشوھیب صصختم ،دشاب دح زا شیب یزیرنوخ رگا .تشاد دنھاوخ رظن
 دنچ ات امش نتشاد ھگن شوھیب لیالد زا یکی نیا .دوش ماجنا یزیرنوخ فقوت یارب رگید یحارج لمع کی ات دننادرگرب لمع
 .تسا یحارج لمع مامتا زا سپ تعاس
 لالتخا راچد یردق ناشبلق متیر ،تھاقن نارود لوط ردارود یط ،دنریگیم رارق بلق یحارج لمع تحت ھک رفن ١٠ رھ زا رفن ھس ▪

 ھب زاین تروص رد ات دنوشیم هداد رارق دوخ یاج رد یحارج ماگنھ امش حارج طسوت بلغا تقوم زاسنابرض یاھمیس .دوشیم
 ادیپ زاین )pacemaker( مئاد زاسنابرض ھب یحارج لمع زا سپ اھرامیب زا یکدنا دادعت .دننک کمک امش بلق یعیبط نابرض
 .درک دنھاوخ
 دروم ١٠٠ رھ رد دروم ۵ ات ٣ نیب رطخ نیا ،یحارج عون ھب ھتسب – دراد دوجو بلق یحارج لمع زا سپ یزغم ھتکس رطخ ▪

 .دراذگیم ریثأت امش علب و ندرک تبحص ،تکرح هوحن رب ھک دنک داجیا یتدمزارد ای تقوم تالکشم دناوتیم یزغم ھتکس .تسا
 .دشاب هدنشک دناوتیم هاگ
 ماگنھ دئاز داوم زا امش نوخ یزاسکاپ یارب تسا نکمم و دنراد زاین یرتشیب کمک ھب بسانم درکلمع یارب امش یاھھیلک هاگ ▪

 صصختم ،زاین تروص رد .دروم ۵٠ رھ زا دروم ١ دودح - تسا عیاش نیا .دوش هدافتسا زیلاید هاگتسد زا ناتیاھھیلک یدوبھب
 .دھد رارق امش یاھگرھایس زا یکی رد ار یرگید گرزب ھلول دیاب امش یشوھیب
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 .دروم ١٠٠ رھ زا دروم ١ - تسا عیاش نیا .دشاب ھتشاد زاین کمک ھب نوخ ژاپمپ یارب تسا نکمم امش بلق ،یدوبھب نارود رد ▪
 ات دوشیم هدافتسا یعونصم یاھپمپ زا هاگ اما ،دیھد ماجنا ار راک نیا ات دھدیم وراد امش ھب یشوھیب صصختم دراوم رتشیب رد
 .دنک راک دوخ یدوخ ھب هرابود دناوتب بلق ھک ینامز
 رد دروم ١ زا رتمک - تسا ردان نآ رطخ .دراد دوجو بلق لخاد رد تنوفع رطخ ،دیشاب لصتم سپیاب هاگتسد ھب لمع ماگنھ رگا ▪

 .دروم ۵٠٠٠
 
 .دننکیم تبحص امش اب لمع زا لبق ناشتارطخ دروم رد دیراد زاین یکشزپ تامادقا نیا ھبً الامتحا ھک دننک رکف رگا امش یحارج میت
 نآ ماجنا مدع زا یشان ضراوع نامرد زا رتمک رایسبً الومعم امش یارب رطخ ،دیتشاد زاین یفاضا یاھنامرد نیا زا کی رھ ھب رگا
  .تسا اھنامرد
 ایناتیرب بلق داینب و )SCTS( سکاروت و بلق یحارج نمجنا تیاسبو رد ار یلامتحا ضراوع و بلق یحارج هرابرد رتشیب تاعالطا
)BHF( تفای ناوتیم.  
 
 www.scts.org/patients اھرامیب ▪
 
 :نوخ شدرگ هاگتسد و بلق یاھیرامیب یارب دوجوم یاھنامرد ▪

www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments 
 
 .تسا هدش ھئارا امش ھب کمک یارب سایقم نیا .دنراد دادعا و اھهژاو زا یتوافتم ریسافت فلتخم یاھناسنا

 
  

 
  

 
 ردان رایسب ردان عیاشان عیاش عیاش رایسب
 ١٠٠٠٠٠ رد ١
 کی رد رفن کی
 گرزب ناتسرھش

 ١٠٠٠٠ رد ١
 کی رد رفن کی
 کچوک ناتسرھش

 ١٠٠٠ رد ١
 رفن کی

 اتسور کی رد

 ١٠٠ رد ١
 رفن کی

 نابایخ کی رد

 ١٠ رد ١
 رفن کی

 امش هداوناخ رد
 
 

 ؟منک ھعجارم اجک ھب رتشیب تاعالطا تفایرد یارب
 یتاعالطا یواح اھروشورب نیا زا یرایسب .دننکیم ھیھت بلق یحارج هرابرد یناسرعالطا یارب ار ییاھروشورب اھناتسرامیب رثکا
 .دنتسھ یشوھیب هرابرد
 
 :دیبایب جلاک تیاسبو رد دیناوتیم ار رتشیب یتاعالطا یاھروشورب

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient. شخب زا تسا نکمم نینچمھ اھروشورب نیا 
 .دنشاب سرتسد رد امش ناتسرامیب یبایزراشیپ کینیلک ای یشوھیب

 
  



7 
 

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

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

 

 .دیراذگب نایم رد ام اب ار ناترظن
 .مینکیم لابقتسا روشورب نیا دوبھب یارب ناتتاداھنشیپ زا ام
 
 patientinformation@rcoa.ac.uk :دینزب لیمیا سردآ نیا ھبً افطل ،دیراد یرظن رگا

 
 
 یشوھیب یاھصصختم یتنطلس جلاک

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020-7092-1500 

 

www.rcoa.ac.uk 
 
 ٢٠٢٢ لیروآ ،مود شیاریو
 .دش دھاوخ یرگنزاب راشتنا خیرات زا لاس ھس فرظ روشورب نیا

 
 

 یشوھیب یاھصصختم یتنطلس جلاک ٢٠٢٢ ©
 نیا زا یشخب زا دیھاوخیم رگا .تسا زاجم یلصا عبنم رکذ اب روشورب نیا یاوتحم زا هدافتسا .تسا زاجم اھرامیب ھب یناسرعالطا تھج یبلاطم ھیھت یارب روشورب نیا ریثکت
 .دیریگب سامت ام اب رتشیب تاعالطا بسک یارب .دوش فذح ریواصت و یراجت مان ،اھوگول ،بسانم ینادردق و رکشت رب هوالع دیاب ،دینک هدافتسا رگید یاھیرشن رد روشورب

 
 


