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 امش یشوھیب
 گرزب یحارج لمع ماجنا یارب
 زا سپ هژیو یاھ تبقارم ای هدش یزیر ھمانرب دایز یگتسباو اب
 لمع
 هدش هداد عالطا اھنآ ھب و دنراد ار گرزب یحارج لمع ماجنا راظتنا ھک تسا یناسک یارب هوزج نیا
 )ICU( هژیو یاھ تبقارم شخب ای )HDU( الاب یگتسباو شخب رد دیاب لمع زا دعبً الامتحا ھک تسا
 .تسا هدش ھتشون نارامیب ناگدنیامن و نارامیب کمک اب ،یشوھیب ناصصختم طسوت هوزج نیا .دننامب
 ھمدقم
 تاراظتنا و ،درد نیکست و یشوھیب فلتخم یاھ ھنیزگ ،دتفا یم قافتا لمع زا شیپ ھچنآ دروم رد تسا یتاعالطا یواح هوزج نیا

 .تسا هژیو یاھ تبقارم ای الاب یگتسباو شخب رد یدوبھب ماگنھ رد امش

 ؟تسیچ یشوھیب
 تسین مزال و دوش ماجنا فلتخم یاھشور ھب دناوتیم یشوھیب .دنک یم فقوتم ار امش دنیاشوخان تاساسحا و درد یشوھیب یوراد
 .دشاب هارمھ یرایشوھ مدع اب ھشیمھ
 :دراد یفلتخم عاونا ،ماجنا شور ھب ھجوت اب ،یشوھیب
 سح ار یدرد اما دیتسھ رایشوھ .دننکیم سحیب ار ندب زا دودحم یشخب ھک دوشیم ماجنا یتاقیرزت قیرط زا یعضوم یسحیب ■

 .دینکیمن
 سحیب ار ندب زا یرت قیمع ای رتشیب شخب ھک دوشیم ماجنا یتاقیرزت قیرط زا )لارودیپا یسحیب ای یعاخن(یاھیحان یسحیب ■

 .دینک ساسحا ششک ای راشف تسا نکمم ھچرگا ،دیتسھ درد نودب اما ،دینک یم تفایرد شخب مارآ ای دیتسھ رایشوھ .دننکیم
 یرورض اھیحارج و اھلمع یخرب رد یشوھیب عون نیا زا هدافتسا .دنک یم داجیا ار هدش لرتنک یشوھیب تلاح یمومع یشوھیب ■

 .دینکیمن سح یزیچ و دیتسین رایشھ ،یمومع یشوھیب رد .تسا
 دربراک یاھقطنم ای یعضوم یاھیسح یب رد بلغا و دھدیم رارق »باوخ تیعضو ھب ھیبش« یتیعضو رد ار امش یشخبمارآ ■

 ،زیچھمھ تسا نکمم ،تلاح نیا زا ندش جراخ زا دعب .دربب ورف قیمع ای کبس یباوخ ھب ار امش دناوتیم یشخبمارآ .دراد
 .دیروایب دای ھب ار اھزیچ یضعب ای زیچچیھ

 تسا دوجوم ام تیاسبو رد ھک یشخب مارآ ھب طوبرم تاحیضوت هوزج ھبً افطل ،یشخب مارآ دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
 information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient :دینک ھعجارم

 یشوھیب ناصصختم
 :ناصصختم نیا .دناھتفرگ رارق یصصخت یاھشزومآ تحت ھک دنتسھ یناکشزپ ،یشوھیب ناصصختم
 عون باختنا ھب زاین ھک یتروص رد .دنراذگیم ناترایتخا رد ناتیحارج لمع اب بسانتم یشوھیب عاونا ای عون هرابرد ار یتاعالطا ■

 دننکیم ناتکمک ھنیزگ نیرتھب باختنا رد ،دیشاب ھتشاد فلتخم یاھھنیزگ نیب زا یشوھیب
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 دننکیم هاگآ یشوھیب یاھرطخ زا ار امش ■
 دننکیم یزیر ھمانرب نآ زا سپ درد لرتنک و یشوھیب یارب ار یاھمانرب ،امش تقفاوم اب ■
 .دنتسھ )یرواکیر( یروآشوھ قاتا رد و یحارج لمع یط امش ینمیا و تمالس ظفح لوئسم و دنھدیم ماجنا ار یشوھیب تایلمع ■
 تاعالطا .دینک تاقالم ،تسا هدید شزومآ رایسب یتشادھب یاھ تبقارم صصختم کی ھک یشوھیب رایتسد اب دیناوت یم نینچمھ امش
 :دیناوخب ام تیاسبو رد دیناوت یم ار یشوھیب میت و اھنآ شقن دروم رد رتشیب

team-ntinfo/anaesthesiawww.rcoa.ac.uk/patie 

 یحارج لمع زا لبق
 هدامآ لمع زا لبق ات دیھد ماجنا دیناوت یم یدایز یاھراک ، دیتسھ یحارج یزیر ھمانرب لاح رد رگا
 .دیوش
 لمع زا سپ و یشوھیب نیح رد یسفنت تالکشم کسیر یحارج لمع زا لبق ھتفھ دنچ یارب ندرک کرت ،دیشک یم راگیس رگا ■

 .دھد یم شھاک ار یحارج
 .دھد دوبھب ار امش یرواکیر و دھد شھاک ار یشوھیب زا یشان تارطخ زا یرایسب دناوت یم نزو شھاک ،دیراد نزو ھفاضا رگا ■

 .دینک تیاعر ار یصاخ ییاذغ میژر دیوش روبجم ،یحارج عاونا زا یخرب ماجنا زا لبق یاھ ھتفھ تسا نکمم
 یشوھیب نیح رد ار اھ نادند ندید بیسآ رطخ تسا نکمم کشزپنادند طسوت نامرد ،نادند جات ای اھ نادند ندوب قل تروص رد ■

 .دھد شھاک
 ،الاب نوخ راشف ای یبلق تالکشم ،دیئوریت تالکشم ،تیشنورب ای مسآ ،تباید دننام تدم ینالوط یکشزپ لکشم نتشاد تروص رد ■

 .دنشاب هدش لرتنک یحارج لمع زا لبق تالکشم نیا ات هدرک تبحص نات یمومع کشزپ اب دیاب.
 .دنک رتھب ار ناتمادنا بسانت و هداد دوبھب ار امش بلق درکلمع دناوت یم یحارج لمع زا شیپ یاھ ھتفھ رد یندب تیلاعف شیازفا ■

 .دنک یم داجیا یحارج لمع زا سپ امش یدوبھب هرود رد یدایز توافت اھ تیلاعف نیا ھک تسا هداد ناشن تاعلاطم
 ھب دنناوت یم ھنوگچ ھک دییوگب دوخ هداوناخ و ناتسود ھب و دینک یزیر ھمانرب رتدوز ،ھناخ رد یدوبھب یارب نآ زا سپ تسا رتھب ■

 .ریخ ای دیراد ھناخ رد یتارییغت داجیا ھب زاین نات یدوبھب تلوھس یارب ایآ ھک دینک رکف نیا ھب .دننک کمک امش ھب لکش نیرتھب
 زور رد نامز ندنارذگ یارب ار ییاھهار دیاب ،لیلد نیمھ ھب .دوش ینالوط ناتیحارج زا شیپ راظتنا نامز تدم تسا نکمم ■

 .دننک کمک ناتشمارآ ظفح ھب دنناوتیم نوفدھ قیرط زا یقیسوم ھب نداد شوگ ای امعم لح ،ھلجم ھعلاطم .دینک ادیپ یحارج
 لمع یارب ندش هدامآ و ناتینامسج طیارش دوبھب یارب مزال تاعالطا اب و دینک هدافتسا ام »رتدوز ،رتملاس ،رتیوق« عبانم زا دیناوتیم
 :دینک ندید ام تیاسبو زا رتشیب تاعالطا یارب افطل .دیوش انشآ

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

  یحارج لمع زا لبق یبایزرا کینیلک
 )یبایزرا شیپ کینیلک(
 یاضعا زا یکی نتشاد هارمھ .دینک ھعجارم لمع زا لبق یبایزرا کینیلک ھب ،لمع زا لبق ھتفھ دنچ ھک دوش یم ھتساوخ امش زاً الومعم
 :دیشاب ھتشاد هارمھ ھب دوخ اب ار ریز دراوم ً،افطل .تسا دیفم نات یمرگلد یارب ناتناتسود ای هداوناخ
 دیروایب دوخ یلومعم یدنب ھتسب رد ار دوخ یاھوراد ای یلعف ھخسن ■
 اھناتسرامیب ریاس رد هدشماجنا یاھنامرد و اھشیامزآ ھب طوبرم تاعالطا ■
 یشوھیب یاھوراد ھب ناتهداوناخ یاضعا ای ناتدوخ تالکشم ای اھ تیساسح ھب طوبرم تاعالطا ■
 .نوخ راشف یریگهزادنا جیاتن نیرخآ ■
 .دسرپ یم امش تیلاعف حطس و یتمالس تیعضو دروم رد یلصفم تالاوس امش زا راتسرپ
 امش زا تسا نکمم .دوش یم تساوخرد ای دوش یم ماجنا رگید یاھ شیامزآ یھاگ و )بلق یبایدر( بلق راون ، نوخ شیامزآ ■

 رد امش یاھ ھیر و بلق ھنوگچ دننک کچ ات دیھد ماجنا یشزرو ھخرچود اب ار )یویر یبلق شزرو شیامزآ( CPET دوش ھتساوخ
 یدوبھب و یحارج اب ھنوگچ امش ندب ھکنیا ینیب شیپ ھب کمک یارب تست نیا .دننک یم راک شزرو نیح رد و تحارتسا تلاح
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 یدوبھب ھب زاین امش ایآ ھکنیا و امش یارب یحارج رطخ دروم رد ات دنک یم کمک ناکشزپ ھب تست نیا .دوشیم هدافتسا دیآ یم رانک
 .دننک یریگ میمصت ،دیراد HDU ای ICU رد
 صصختم اب تاقالم نیا رگا .دنک تبحص امش اب تسامش ھجوتم ھک یصاخ تارطخ و یشوھیب دروم رد یشوھیب صصختم کی ■

 ھمانرب تاقالم نیا ھک دینک تساوخرد دیاب ،دینک تبحص یشوھیب صصختم کی اب دیھاوخ یم و دشن داھنشیپ امش ھب یشوھیب
 .دوش یزیر
 اھنآ دروم رد امش زا کینیلک نانکراک ، )عرص ای الاب نوخ راشف ، مسآ ، تباید لاثم ناونع ھب( دیراد یرگید یاھ یرامیب رگا ■

 دوخ یمومع کشزپ ای رگید ناصصختم ھب ھک دوش ھتساوخ امش زا تسا نکمم ،دیشخب دوبھب ار اھنآ ناوت یم رگا .دننک یم لاوس
 قیوعت ھب امش لمع دشاب مزال تسا نکمم تاقوا یھاگ .دشاب مزال امش نامرد رد یتارییغت تاقوا یھاگ تسا نکمم .دینک ھعجارم
 .دبای دوبھب امش یتمالس تیعضو ات دتفویب
 اب ار ناتیاھ ینارگن و تالاوس ات تسا یبسانم تقو .دھد یم ھئارا لمع زا دعب و نیح ، لبق تاقافتا دروم رد یتاعالطا راتسرپ ■

 .دینک حرطم راتسرپ
 مھم اھ ھیصوت نیا زا یوریپ .دوش یم هداد امش ھب لمع زا لبق یندیشون و اذغ فقوت نامز دروم رد یحضاو یاھ لمعلاروتسد ■

 .دوش دراو امش یاھ ھیر و ولگ ھب تسا نکمم ،دشاب ھتشاد دوجو امش هدعم رد عیام ای اذغ یشوھیب نیح رد رگا .تسا
 ھب ،ریخ ای دیھد ھمادا یحارج زور ات ار اھنآ فرصم دیاب ایآ ھکنیا و یفرصم یاھوراد دروم رد ییاھ لمعلاروتسد دیاب نینچمھ ■

 .دوش هداد امش
 

 تارطخ دروم رد ندرک رکف
 یم نینچمھ اھنآ .دھد رارق امش رایتخا رد لمع نیا یایازم و تارطخ دروم رد یتاعالطا دناوت یم امش یشوھیب صصختم و حارج
 تسا نکمم ناکشزپ دراوم یخرب رد .دنیوگب امش ھب ار نیزگیاج نامرد ھنوگرھ و یحارج لمع ماجنا مدع زا یشان تارطخ دنناوت
 .دشاب زیمآ تیقفوم دسر یم رظن ھب دیعب و تسا کانرطخ رایسب لمع ھک دننک داھنشیپ
 دیریگب میمصت دیناوت یم امش طقف اما ، دنھد یم حیضوت امش یارب ار تارطخ ناکشزپ .دریذپب دناوتیم ار یتوافتم ییاھرطخ یسکرھ
 یقافتا چیھ ،دینکن تقفاوم نآ اب و دینکن کرد ار تسا هدش یزیر ھمانرب امش یارب ھچنآ ھک یتقو ات .ریخ ای دیھد ماجنا ار لمع ایآ ھک
 .دیراد ار نآ زا فارصنا قح ،دیتسین تایلمع ماجنا ھب لیام رگا .داتفا دھاوخن امش یارب

 تایلمع زور رد
 صرق ای اھوراد فرصم و ندیماشآ ،ندروخ دروم رد ھک ار ییاھ لمعلاروتسد ھک تسا یرورض
 .دینک لابند تقد ھب ار تسا هدش هداد امش ھب اھ
 نات یشوھیب صصختم اب تاقالم
 و درد نامرد ، یشوھیب ھنیمز رد ھک تسا یکشزپ یشوھیب صصختم .درک دھاوخ تاقالم امش اب لمع زا شیپ ناتیشوھیب صصختم
 :دنناوتیم اھنآ .تسا هدید یصصخت شزومآ ICU رد نارامیب زا تبقارم
 حیضوت ،تسا هدش تبث یبایزرا شیپ کینیلک رد ھک ار یتاعالطا دنھاوخب امش زا و دننک لاوس نات یتمالس دروم رد امش زاً اددجم ■

 دینک دییأت ای دیھد
 دنک رورم ار نات شیامزآ جیاتن ■
 دھد شوگ نات سفنت و بلق نابرض ھب ■
 .دنک هاگن ناتیاھ نادند و ناھد ،کف ،ندرگ ھب ■
 اب ،دشاب زاین دروم ،لمع لوط رد امش زا تبقارم یارب تسا نکمم ھک یفاضا ھلحرم ھنوگرھ و یشوھیب دروم رد یشوھیب صصختم
 رھ دروم رد و دنھد خساپ امش تالاوس ھب دنناوتیم اھنآ .دنکیم وگتفگ و ثحب نیکست یاھشور دروم رد و ،دنک یم تبحص امش
 .دینک تبحص اھنآ اب دیراد ھک ینارگن

 دیسرپب ناتیشوھیب صصختم زا دیھاوخب تسا نکمم ھک یتالاوـس
 ؟دنکیم شوھیب ارم یسک ھچ ■
 ؟دینک یم ھیصوت ار درد نکسم عون مادک ■
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 ؟دراد دوجو درد نکسم عون نیا یارب ینیزگیاج ایآ ■
 ؟تسیچ یشوھیب عون نیا تارطخ ■
 ؟دنکیم مدیدھت یصاخ رطخ ایآ ■
 ؟تشاد مھاوخ یساسحا ھچ لمع زا دعب ■
 ؟منامیم ICU ای HDU رد تدم ھچ ■
 ؟مراد زاین یصصخت یاھنامرد ھچ ھب ICU ای HDU رد ■
 

 یحارج لمع یارب ندش هدامآ
 زا باروج نیا زا هدافتسا .دنریگب ار نات هزادنا دنلب قاس باروج یارب و دینک ضوع ار ناتیاھ سابل ھک دوش یم ھتساوخ امش زا ■

 .دنک یم یریگولج امش یاھاپ رد نوخ ھتخل لیکشت
 .دیشاب ھتشاد مزال یرتشیب نوخ شیامزآ تسا نکمم ■
 قاتا ھب ناتدوخ یاپ اب ای امش .دنک یم یھارمھ لمع قاتا ات ار امش و دنک یم لیمکت ار تسیل کچ ناتسرامیب نانکراک زا یکی ■

 .دینک یم هدافتسا یقرب نگاو ای رچلیو زا ای دیور یم لمع
 ار اھنآ دیاب یشوھیب عورش زا لبق .دینک هدافتسا لمع قاتا ات اھنآ زا دیناوت یم ،دیراد یعونصم نادند ای کعمس ،کنیع رگا ■

 .دنوشن هدنک اج زا ای دننیبن بیسآ ات دیرادرب

 )»لمع قاتا«( یتایلمع شخب
 ای لاوس رگا .دننک یم کچ ار تیساسح ھنوگرھ و یحارج لمع ،امش تیوھ لنسرپ ،دیوش یم لمع قاتا ھقطنم دراو ھک یماگنھ
 .دینک حرطم نانکراک زا یکی اب دیاب ، دیراد ینارگن
 امش بقارم ات ،دنکیم کمک لمع قاتا راتسرپ و یشوھیب صصختم ھب یتشادھب یاھتبقارم صصختم و یشوھیب صصختم ■

 .دنشاب ھتشاد روضح لمع قاتا رد مھ یکشزپ نایوجشناد و شزومآ لاح رد یشوھیب ناصصختم تسا نکمم نینچمھ .دنشاب
 یاھدپ .دننک یم لرتنک ار امش نژیسکا حطس و نوخ راشف ،بلق نابرض موادم روط ھب ھک دنتسھ لصتم امش ھب ییاھھاگتسد ■

 یارب نات شوگ ھلال ای تشگنا یور کچوک هریگ کی و تسا لصتم بلق روتینام ھب ھک درگیم رارق نات ھنیس ھسفق یور کانبسچ
 .دوش یم هدافتسا نوخ رد نژیسکا حطس یریگ هزادنا
 هدافتسا دعاس ای تسد تشپ رد یدیرو رد )کزان یکیتسالپ ھلول( الوناک کی نداد رارق یارب نزوس کی زا یشوھیب صصختم ■

 .دوش یم هدافتسا لمع لوط رد )هرطق ھب هرطق( تاعیام و اھوراد زیوجت یارب ھلول نیا زا .دنک یم
 یب .دنک تسد چم نایرش دراو ار یرگید الوناک تسا نکمم یشوھیب صصختم ، امش یمومع تمالس و یحارج عون ھب ھتسب ■

 الوناک نیا .دنیوگ یم ینایرش طخ الوناک نیا ھب .دوش یم هدافتسا الوناک ندرک دراو رتشیب یتحار یارب ادتبا رد یعضوم یسح
 لمع لوط رد رتشیب نوخ شیامزآ یارب دناوت یم نینچمھ و دوش یریگ هزادنا موادم روط ھب امش نوخ راشف ات دھد یم هزاجا
 .دریگ رارق هدافتسا دروم
 یم ماجنا یمومع یشوھیب ماجنا زا لبقً الومعم راک نیا ،دینک هدافتسا درد نیکست یارب لارودیپا ای یعاخن یسح یب زا دیھاوخب رگا ■

 .دوش
 نیمھ رد ،دینک سفنت نآ قیرط زا ات دھد یم نژیسکا کسام امش ھب یشوھیب صصختم ،دیسر نایاپ ھب اھ یزاس هدامآ مامت ھک یماگنھ
 یرگید زیچ چیھ زا ،دسرب نایاپ ھب تایلمع ھک ینامز ات ،ھلحرم نیا زا .دنک یم قیرزت الوناک ھب ار یشوھیب یاھوراد یمارآ ھب لاح
 .دیوشیم شوھیب و دش دیھاوخن هاگآ
 :دیھد ماجنا زین ار ریز دراوم تسا نکمم اھ یحارج زا یخرب یارب ،یشوھیب زا سپ
 دریگ یم رارق )سفنت ھلول( امش یان لخاد ناھد قیرط زا ھک یسفنت ھلول کی ■
 یدیرو راشف طخ نیا ھب .دریگ یم رارق نار ھلاشک رد ای هوقرت ناوختسا ریز ،امش ندرگ رد یدیرو رد رتگرزب الوناک کی ■

 سپ و لمع نیح رد نوخ راشف لرتنک یارب ییاھوراد نداد ای/و راشف یریگ هزادنا ،تاعیام نداد یارب نآ زا .دنیوگ یم یزکرم
 .دوش یم هدافتسا نآ زا
 دنک یم کمک یشوھیب صصختم ھب نیا .دوش یم دراو )اذغ ھلول ای ھلوگ( یرم ھب ناھد ای ینیب قیرط زا ھک توصارف ھلیم کی ■

 دنک لرتنک ار امش بلق درکلمع دناوت یم نآ قیرط زا و دنک یبایزرا ار دھدب امش ھب دیاب ھک یعیام نازیم ات
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 دراد یم ھگن یلاخ نآ زا دعب و لمع نیح رد ار امش هدعم ھک دوش یم امش هدعم دراو ینیب قیرط زا یا ھلول ■
 نازیم یریگ هزادنا یارب نینچمھ نآ زا .دراد یم ھگن یلاخ ار ھناثم ھک )دنوس کی( دوش یم دراو امش ی ھناثم ھب یا ھلول ■

 .دوش یم هدافتسا دننک یم دیلوت نآ زا سپ و لمع نیح رد امش یاھ ھیلک ھک یراردا

 نوخ لاقتنا
 ھب لیام رگا .دوش یم هداد ماجنا نوخ لاقتنا موزل تروص رد طقف .دراد دوجو گرزب یاھ یحارج مامت نیح رد نوخ لاقتنا ناکما
 .دیراذگب نایم رد دوخ کشزپ اب ار عوضوم نیا ،لمع زور زا لبق دیاب ،دیتسین نوخ تفایرد
 دوجو تسا نکمم ھک ینیزگیاج ھنوگرھ و نوخ لاقتنا دروم رد یرتشیب تاعالطا ،دوخ یشوھیب صصختم اب تروشم اب دیناوتیم
 :دینک ھعجارم NHS نوخ تامدخ تیاس بو ھب دیناوت یم ای .دینک تفایرد ،دشاب ھتشاد

transfusion-services/blood-do/blood-we-www.nhsbt.nhs.uk/what 

 درد نیکست
 و دینک ادیپ دوبھب رتعیرس ات دنک یم کمک امش ھب ،دیشاب ھتشاد یرتھب ساسحا دوش یم ثعاب نکسم .تسا مھم درد بسانم نیکست
 :دھد شھاک ار ضراوع زا یخرب لامتحا تسا نکمم
 .تسا رتمک ھنیس ھسفق تنوفع ھب امش یالتبا لامتحا ،دینک ھفرس بوخ و دیشکب قیمع سفن دیناوتب لمع زا دعب رگا ■
 یاھاج ای اھاپ رد )DVT ای یقمع دیرو نوخ یگتخل( نوخ ندش ھتخل لامتحا ،دیورب هار و دیھد تکرح ار دوخ یاھاپ دیناوتب رگا ■

 .تسا رتمک رگید
 دشاب بسانم امش یارب تسا نکمم .دوش یم هداد الوناک لخاد ای ناھد هار زا عیام ای صرق تروص ھب ای مظنم روط ھب نکسم امش ھب
 .درک دھاوخ تبحص امش اب امش یشوھیب صصختم ھک دیشاب ھتشاد ار ریز نکسم زا لکش دنچ ای کی ھک

 لارودیپا
 راک نیا .دنک یم هدافتسا امش رمک یاھ ناوختسا نیب فیرظ یکیتسالپ ھلول کی نداد رارق یارب نزوس کی زا امش یشوھیب صصختم
 یم هداد امش ھب ھلول نیا قیرط زا یعضوم یسح یب نآ زا دعب زور دنچ رد و لمع نیح رد .دوش یم ماجنا یشوھیب زا لبقً الومعم
 ھب امش یاھاپ تسا نکمم و دینک یسح یب ساسحا دوخ یاھاپ و مکش ،ھنیس ھسفق رد ،لارودیپا زا هدافتسا نیح رد تسا نکمم .دوش
 یسح یب نتفر نیب زا اب و دنتسھ راظتنا دح رد تسا ندرک رثا لاح رد لارودیپا ھک ینامز دراوم نیا .دنشابن یوق یداع هزادنا
 .دندرگ یمزاب یداع تلاح ھب دراوم نیا یعضوم

 یعاخن یشوھیب
 اپ ناتشگنا ات رمک زا باصعا ات دوش یم قیرزت دریگ یم رارق امش رمک یاھ ناوختسا نیب ھک ینزوس قیرط زا یعضوم یسح یب
 رتینالوط رثا اب نکسم یوراد کی تسا نکمم نینچمھ .دشک یم لوط تعاس راھچ ات ود نیب الومعم یسح یب نیا .دوش سح یب
 .دشکب لوط رتشیب ای تعاس ١٢ نآ یسح یب تسا نکمم ھک دوش قیرزت
  :دینک ھعجارم ام تیاس بو تاعالطا ھبً افطل ،یعاخن یسح یب و لارودیپا ضراوع و یبناج ضراوع دروم رد رتشیب تاعالطا یارب
 information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient و

 )PCA( رامیب طسوت هدش لرتنک یسح یب
 ھب )ھباشم یاھوراد ای( نیفرم گنرس کی یواح پمپ کی .دینک لرتنک ار نآ دیناوت یم ناتدوخ ھک تسا درد نیکست زا یعون نیا
 یم راشف ار ھمکد ھک یماگنھ .دوش یم هداد امش ھب دنک یم لاعف ار پمپ ھک یا ھمکد اب یشوگ کی .دوش یم لصتم امش یالوناک
 یم وراد دح زا شیب یفداصت تفایرد زا یریگولج یارب ینمیا تامیظنت یاراد پمپ نیا .دوش یم هداد امش ھب وراد زا یمک زود ،دیھد
 .دشاب

 مخز یاھدنوس
 یب ھیحان کی داجیا فدھ .دوش یم قیرزت امش مخز فارطا ھیحان رد کچوک یکیتسالپ ھلول دنچ ای کی قیرط زا یعضوم یسح یب

 دنتسھ لصتم یپمپ ھب اھ ھلول نیا .دھد یم رارق لمع نیح رد ار اھ ھلول نیا یشوھیب صصختم ای حارج .تسا مخز فارطا رد سح
 یقاب مخز فارطا رد لمع زا سپ زور دنچ ات دنناوت یم مخز یاھدنوس .دھد یم ھئارا ار یعضوم یسح یب یوراد موادم روط ھب ھک
 .دننامب
 .دشاب ھتشاد رییغت ھب زاین لمع زا سپ تسا نکمم درد نیکست هدش یزیر ھمانرب شور ،دارفا یخرب یارب
 ساسحا .دنھد یم ناشن یتوافتم شنکاو نکسم یاھوراد ھب ای دنراد زاین یرتشیب نکسم نازیم ھب نارگید ھب تبسن دارفا زا یخرب ■

 .دھد شیازفا ار دارفا درد دناوت یم بارطضا
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 هدافتسا اھ وراد زا یدیدج بیکرت زا ای و داد شیازفا ار وراد فرصم تاعفد دادعت ای زود ناوت یم ،دینک یم درد ساسحا رگا ■
 .درک
 ناتسرامیب نانکراک ھب دیاب ،دیراد درد رگا نیاربانب ،تسین بوخ زیچ ھمھ ھک تسا هدنھد رادشھ تمالع کی درد ،تاقوا یھاگ ■

 .دننک تبقارم امش زا ھک دییوگب

 یحارج لمع زا دعب
 هارمھ ھشیمھ یدوبھب شخب راتسرپ کی .دنوش یم رادیب یدوبھب شخب رد یحارج زا سپ دارفا رثکا
 .دنورب هژیو یاھ تبقارم شخب ھبً امیقتسم تسا نکمم دارفا زا یخرب .دوب دھاوخ امش
 :اھنآ
 .دننک یم لرتنک ار امش ضبن نابرض و نژیسکا حطس ،نوخ راشف ■
 دھد یم نژیسکا امش ھب ،تسا هدش هداد رارق ینیب لخاد رد ھک یمرن یکیتسالپ یاھ کخاش ای کسام قیرط زا ■
 دنھد یم امش ھب یرتشیب نکسم موزل تروص رد و هدرک یبایزرا ار امش درد نازیم ■
  .دنھد یم عوھت دض یاھوراد امش ھب عوھت تلاح ساسحا تروص رد ■
 .دنناشوپ یم ار امش هدننک مرگ یوتپ کی اب تسا ناتدرس رگا ■
 .دننادرگ یمرب امش ھب ار ناتکنیع و کعمس ،یعونصم نادند ،دیدش رادیب ھک یماگنھ ■
 ،دیتسھ تحاران رگا .دنک یم یسررب ار نآ رثا نازیم یدوبھب راتسرپ ،دیا هدرک هدافتسا درد نیکست یارب ار لارودیپا زا رگا
 .دھدب یرتشیب درد نیکست امش ھب ای دنک میظنت ار لارودیپا دناوت یم امش یشوھیب صصختم

 )HDU ای ICU( الاب یگتسباو ای هژیو یاھ تبقارم
 تحت زاین تروص رد ھک ییاج ،دش دیھاوخ لقتنم HDU ای ICU شخب ھب یدوبھب شخب زا ،دیتسھ تحار و دیدش رادیب ھک یماگنھ
 .تفرگ دیھاوخ رارق یصصخت نامرد و قیقد تراظن
 نیا ھب رگا .دیھد ھمادا ار یشوھیب ،دوش تیبثت امش تیعضو ھک ینامز ات ای تعاس دنچ ات لمع مامتا زا سپ تسا مزال تاقوا یھاگ
 دبای یم ھمادا یشوھیب .درب یم هژیو یاھ تبقارم شخب ھبً امیقتسم یحارج زا دعب ار امش یشوھیب صصختم ،دیراد زاین تبقارم عون
 هزاجا امش ھب ICU میت ،دوش دعاسم نات طیارش ھک ینامز .دوش یم هدافتسا امش سفنت لرتنک یارب )سفنت هاگتسد( ھیوھت هاگتسد زا و
 .دش دیھاوخ رادیب باوخ زا جیردت ھب و دیشکب سفن هاگتسد نودب ،ناتدوخ ات دھد یم
 یاھ تبقارم و الاب یگتسباو شخب رد ،صصختم ھیذغت ناصصختم و اھ تسیپارتویزیف ،ناراتسرپ ،ناکشزپ ،ICU ای HDU رد
 یم شیپ یبوخ ھب امش یدوبھب ھک دوش لصاح نانیمطا ات دننک یم یراکمھ امش یحارج میت اب اھنآ .درک دنھاوخ تبقارم امش زا هژیو
 .دیوش لقتنم HDU ھب ICU زا تسا نکمم ،دیشاب یدوبھب ھب ور یتقو .دور
 دننک یم لصاح نانیمطا اھنآ .دنک یم تبقارم رامیب ود زا ھک دشاب راتسرپ کی ای دیشاب ھتشاد دوخ ھب صوصخم راتسرپ تسا نکمم
 زا یخرب .دنھد یم امش ھب نوخ ندش ھتخل زا یریگولج و یرامیب لرتنک یارب ار هدش زیوجت یاھوراد و دیتسھ تحار امش ھک
 ھب ار تاعیامً الامتحا ادتبا رد .دنوش هداد رییغت ای عطق ،یدوبھب ھب کمک یارب ،تسا نکمم دیدرکیم فرصم ھناخ رد ھک ییاھوراد

 ھب راک نیا اریز دیروخب اذغ و دیشونب تقو عرسا رد ھک دنکیم قیوشت ار امش راتسرپ اما ،دننک ناتیاھگر دراو یناکچ هرطق تروص
 .دنکیم کمک امش یدوبھب
 شیامزآ تسا نکمم نینچمھ .دوش یم لرتنک تقد ھب امش ھیلک درکلمع و سفنت ، نوخ راشف ، بلق نابرض ، HDU ای ICU رد
 .دوش هداد صیخشت یلکشم رھ ای دوش یسررب نات یدوبھب دنور ات ،دوش ماجنا ناتیارب نکسا ای سکیا ھعشا اب یرادرب سکع ،نوخ
 فذح نات یاھروتینام و اھ ھلول ،اھمرس زا یخرب و تشاد دیھاوخ زاین یرتمک تراظن ھب ،دنک یم تفرشیپ امش یدوبھب ھک روطنامھ
 .دش دنھاوخ
 ندوب یرتسب نامز تدم مامت رد ھک تسا مھم رایسب .دنھد یم شزومآ امش ھب ار مظنم یسفنت تانیرمت اھ تسیپارتویزیف و ناراتسرپ
 .دنک یم کمک ھنیس ھسفق تنوفع زا یریگولج ھب راک نیا .دینک ھفرس رثؤم روط ھب و دیشکب سفنً اقیمع دیناوتب HDU ای ICU رد
 تکرح و تخت زا ندش جراخ .دینک تکرح و دیوش جراخ تخت زا تقو عرسا رد ات دننک یم کمک امش ھب نینچمھ اھ تسیپارتویزیف
 رد نوخ شدرگ دوبھب ،ینالضع تردق ظفح یارب ،هژیو ھب نتفر هار و ندرک تکرح .دنک یم کمک امش یسفنت تانیرمت ھب ،ندرک
 .دنتسھ مھم یتسردنت شیازفا و اھاپ
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 و تاقالم نامز تدم دروم رد دناوت یم راتسرپ .دیشاب ھتشاد هدننک تاقالم HDU ای ICU رد ندوب یرتسب ماگنھ رد دیناوت یم امش
 رایسب ھک دنراد دوجو یرگید نارامیب نآ رد ھک دیوش یرتسب یشخب رد تسا نکمم .دنک هاگآ ار امش ،زاجم هدننک تاقالم تارفن دادعت
 دودحم تاقالم ،تقوم تروص ھب تسا نکمم ،دایز تیلاعف تروص رد و تسین بسانم لاسدرخ ناکدوک یارب تاقالم .دنتسھ لاحدب

 .دوش

 شخب ھب تشگزاب
 .دیدرگ یم رب یحارج شخب ھب ،تشاد تیاضر نات یدوبھب دنور زا ،امش زا هدننک تبقارم میت یتقو
 تسا نکمم ھک یتمالس تالکشم ریاس و ھضراع ھنوگ رھ ،یحارج لمع عون ھب ،دینک یم یرپس HDU ای ICU رد ھک ینامز تدم
 .دراد یگتسب ،دیشاب ھتشاد

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

 یحارج لمع
 رد ندرک رکف .دراد نات یتمالس تیعضو و یمومع مادنا بسانت ،یحارج لمع عون ھب یگتسب نات یحارج لمع زا یشان تارطخ
 ھب ھتسب .دینک ھسیاقم یحارج لمع ماجنا مدع بقاوع اب ار اھنآ ھک تسا مھم اما ،دوش امش ینارگن ثعاب تسا نکمم تارطخ نیا دروم
 .دنک کمک تارطاخم نیا ندرک ھسیاقم یارب امش ھب دناوت یم یشوھیب صصختم و حارج نات ،یدرف طیارش

 یشوھیب
ً امومع اما ، دنھد یم خرً الومعم ضراوع نیا زا یخرب .دوش یم طوبرم یشوھیب یوراد دوخ ھب ھک دراد دوجو یتاقافتا ای ضراوع
 .دنتسھ ردان ای بایمک دراوم نیا اما ،دھد یم خر یدج ضراوع .دنتسھ تدم هاتوک ای یئزج
 و ھنیس ھسفق تنوفع داجیا ،مرس یاھلحم رد درد ،شراخ ،زرل ،دردولگ ،غارفتسا و عوھت ساسحا :زا دنترابع عیاش ضراوع ■

 .یجیگ تقوم یاھهرود
 لبق زا ھک یکشزپ تالکشم ندش رتدب ،اھ نادند ھب بیسآ ،یشوھیب نایاپ زا دعب یسفنت تالکشم :زا دنترابع لومعم ریغ ضراوع ■

 .یشوھیب لوط رد یرایشوھ و ،دنتشاد دوجو
 رد ،دوش یم هدز نیمخت .یبصع بیسآ و اھوراد ھب یدج تیساسح ،مشچ ھب بیسآ :زا دنترابع ردان رایسب و ردان ضراوع ■

 .تسا ردان رایسب ھک دوش یشوھیب زا یشان گرم راچد ،هدش شوھیب رفن 1 ،رفن 100000 رھ نیب زا ،ایناتیرب

 رتشیب تاعالطا
 .دنک تبحص امش اب ،هدش رکذ درادناتسا تارطخ اب ھسیاقم رد صاخ تارطاخم دروم رد دناوتیم یشوھیب صصختم
 دوجوم تاعالطا ھبً افطل ،جیار تارطخ و اھدادیور زا یا ھصالخ و یشوھیب رد یدرف تارطخ دروم رد رتشیب تاعالطا بسک یارب
 information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient :دینک ھعجارم ام تیاس بو رد
 

 ھفاضا یتاعالطا عبانم
 :دییامن ھعجارم جلاک تیاس بو ھب رتشیب تاعالطا بسک تھج

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient. شخب زا دیناوت یم ار اھروشورب نیا نینچمھ 
 .دینک تفایرد ناتسرامیب ییادتبا یبایشزرا کینیلک ای یشوھیب
 :دراد هژیو یاھ تبقارم شخب ناراتسرپ و نارامیب یارب یدیفم عبانم هژیو یاھ تبقارم نمجنا

relatives.aspx-and-www.members.ics.ac.uk/ICS/patients 
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 ،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 تاداھنشیپ زا
 patientinformation@rcoa.ac.uk :دینک لیمیا ام یاربً افطل ،دینک نایب ار نآ دیھاوخ یم و دیراد یرظن رگا

 یشوھیب یتنطلس جلاک
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
 2020 ھیروف ،مود ھخسن
 .دش دھاوخ یسررب راشتنا خیرات زا لاس ھس فرظ هوزج نیا

 یشوھیب یتنطلس جلاک 2020 ©
 رد روشورب نیا زا یشخب زا دیھاوخیم رگا .دینک رکذ یلصا عبنم مان ھب ار ھلاقم نیاً افطل .تسا زاجم نارامیب ھب یناسرعالطا تھج یبلاطم ھیھت یارب هوزج نیا زا یرادربھخسن
 .دیریگب سامت ام ابً افطل ،رتشیب تاعالطا بسک یارب .دینک فذح ار ھطوبرم ریواصت و اھدنرب ،اھوگول ،عبنم رکذ رب هوالع ،دیاب ،دینک هدافتسا رگید یاھیرشن

 


