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 یشوهیب هرابرد تاعالطا
 امش کدوک یمومع

 رد یزیچ هچ دیآ یم ناتسرامیب هب یمومع یشوهیب اب یحارج یارب امش کدوک یتقو هک دهد یم حیضوت روشورب نیا

 ناکدوک نیدلاو و نیدلاو ناگدنیامن اب یراکمه رد و ،یشوهیب ناصصختم طسوت تاعالطا هگرب نیا .دوب دهاوخ شراظتنا

 .تسا هدش هتشون

 یشوهیب ناصصختم و یشوهیب

 .دنک یمن سح ار درد یحارج تایلمع یط و هدوب سح یب ناتدنزرف هک دهد یم ار نانیمطا نیا امش هب یمومع یشوهیب

 دنزرف تحص تیعضو نآ زا دعب و یحارج یط رد ،یشوهیب یوراد قیرزت نمض هک تسیا هفرح رتکد یشوهیب صصختم

 زین ناتدنزرف درد لرتنک نایرج رد لمع زا دعب قیقد روط هب نینچمه یشوهیب صصختم .دهد یم رارق لرتنک تحت ار امش

 .تسا لیخد

 .دوش یم هداد رامیب هب یحارج تایلمع یط رد نینچمه و عورش ماگنه رد هک تسا ییوراد یشوهیب یوراد

 اما ،دننک یم زاغآ ار یشوهیب الوناک مان هب یکیتسالپ یا هلول هلیسو هب گر رد قیرزت کی اب یشوهیب نیصصختم یخرب ■

 .دریگ تروص زاگ قاشنتسا قیرط زا یشوهیب موزل تروص رد یحارج تایلمع همادا رد تسا نکمم

 یتقو ار الوناک ی همادا رد و هدرک عورش زاگ قاشنتسا قیرط زا ار یشوهیب ادتبا رد یشوهیب نیصصختم رگید یخرب ■

 .دننک یم دراو وا گر رد تسا باوخ ناتدنزرف

 هتشاد ار قیرزت ای یشوهیب هبرجت البق ناتدنزرف ایآ هک دیسرپ دنهاوخ امش زا الومعم هطوبرم راتسرپ ای یشوهیب صصختم

 هک دنسرپ یم امش زا و دننک یم تبحص امش اب ناتدنزرف ندرک شوهیب فلتخم یاه شور هرابرد نینچمه اهنآ .ریخ ای تسا

 ندرک شوهیب صوصخرد یصاخ شور یکشزپ لیالد هبانب تاقوا یهاگ .دیهد یم حیجرت ار شور مادک ناتدنزرف و امش

 و دنک زاغآ ار یشوهیب دهد یم حیجرت وا هک یصاخ شور هرابرد یشوهیب صصختم ،عقاوم نیا رد .دوش یم زیوجت رامیب

 .تسا مهم رایسب ناتدنزرف و امش یاه هتساوخ .دنک یم تبحص امش اب نآ لیالد

 تاقوا یخرب .ددرگ یم باختنا تفرگ رارق ثحب دروم امش اب هک ییاه شور زا یکی ،یشوهیب صصختم تبحص مامتا زا دعب

 .دنک رییغت ساسح یاه نامز رد ناتدنزرف ندب یاه شنکاو بسحرب تسا نکمم هدش باختنا شور
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 .دیراذگب نایم رد ]یکشزپ میت اب[ نآ زا دعب ای لمع زور رد ار دوخ یاه ینارگن و لئاسم دیناوت یم امش

 دیناوت یم .دیشاب هتشاد هرواشم زین دنتسه یشوهیب هربخ ناصصختم لماش هک یشوهیب میت رگید دارفا اب دیناوت یم امش

  دینک هعجارم سردآ هب ام تیاس بو هب یشوهیب میت و اهنآ شقن زا رتشیب یهاگآ یارب

team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia 

 دینک هدامآ ار ناتدنزرف روط هچ

 .دینک هدامآ ناتسرامیب هب ندمآ یارب ار ناتدنزرف دیناوتیم یفلتخم یاه شور هب

 :دینک هدامآ ینهذ رظن زا ار وا دیاب دیراد لاسدرخ رایسب دنزرف رگا

 دور یم ناتسرامیب هب دراد وا هک ■

 دریگ رارق هنیاعم ای یحارج لمع تحت تسا رارق وا هک دیهد حیضوت ناتدنزرف یارب دیاب ■

 .دیهدب یلک تاعالطا وا هب دتفیب قافتا هدوب ناتسرامیب رد هک یتدم رد وا یارب تسا رارق یزیچ هچ هک نیا صوصخ رد ■

 کی اهنت هک تسا نکمم یناتسبد شیپ ناکدوک .تسا توافتم رگید لفط هب یلفط زا تاعالطا نیا نداد یارب نامز نیرتهب

 .دنشاب هتشاد زاین یرتشیب نامز هب تسا نکمم رتگرزب ناکدوک .دنشاب تاعالطا نتشاد هب زاین ناتسرامیب زا لبق زور

 نایبرم و نیدلاو ،ناکدوک یارب یتاعالطا لماش هک دشاب یم دوجوم زین فلتخم نینس رد ناکدوک صوصخ رد ییاهروشورب

 :تسا دولناد لباق سردآ نیا قیرط زا و هدوب

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

 ناشیارب لاسگرزب درف کی هک نتم و سکع یاراد لاس ۶-۳ نینس یارب( هشاب هتشاد یشوهیب هرارق سیر سرخ  ■

 .)دناوخب

 )لاس ۱۱-۷ نینس یارب( یشوهیب هرابرد تاعالطا یوجتسج :یوید هاگآراک  ■

 )لاس ۱۲ یالاب نینس یارب( ناکدوک یارب هصالخ یتاعالطا :یمومع یشوهیب  ■

 Error! Hyperlink referenceدیبایب تیاسبو نیا رد دیناوت یم ار رگید یعبانم و هداس ینتم :نم هزورکی یحارج 
not valid.  

 تسا دیفم لاس ۱۲ یالاب ناکدوک یارب هک "هداوناخ یارب یشوهیب یامنهار - مورآ یولوچوک باوخ" مان هب زین نشیمینا کی

 www.vimeo.com/138062201 :دیبایب سردآ نیا رد دیناوت یم ار

 

 .دیوش انشآ لنسرپ و لمع قاتا طیحم اب یحارج زا لبق هک دنهد یم ار تصرف نیا ناتکدوک و امش هب اه ناتسرامیب یخرب

 رتات نوچمه یتامدخ اه ناتسرامیب رتشیب .تسوا بارطظا شهاک و کدوک ینهذ یزاس هدامآ یارب بوخ شور کی نیا

 .دوش یم هداد نارامیب قیوشت و یشوهیب صوصخ رد یتاحیضوت شیامن نیح رد و هداد هئارا ینامرد

 دییوگب ناتکدوک هب ار یزیچ هچ هک نیا یارب ییاه هدیا

 یرادقم ای یلک روط هب شتیعضو هب هجوت اب ات دنک کمک وا هب دناوت یم شیامزآ ای یحارج لمع هک دیهد حیضوت وا هب ■

 .دوش رتهب

 هب دناوت یم ناتساد و یزاب عاونا ،باتک .دییامن یحارج لمع هرابرد لاوس ندیسرپ و تبحص هب قیوشت ار دوخ دنزرف ■

 تسا دوجوم دولناد یارب جلاک تیاس بو رد یشاقن یاه باتک نوچمه یددعتم عبانم .دنک کمک ناتکدوک

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient  
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 تدم هچ یارب ؟دریگ ماجنا شیامزآ ای یحارج لمع تسا رارق تقو هچ .دینک تبحص ناتکدوک اب لمع یدنب نامز هرابرد ■

 ؟)دیراد هنیمز نیارد یتاعالطا رگا( دنامب ناتسرامیب رد تسا رارق

 صوصخ رد رگا .هن ای دینامب وا هارمه دیناوت یم امش هک دییوگب وا هب ،دنامب ناتسرامیب رد ار بش ناتدنزرف تسا رارق رگا

 .دیسرپب ناتسرامیب تاعالطا زا نفلت اب دیناوت یم دیتسین نئمطم عوضوم نیا

 یوراد ناتدنزرف رگا اما دیروایب ناتسرامیب هب نات هارمه دیاب ار ییاهزیچ هچ هک دیوگب امش هب دناوت یم ناتکدوک راتسرپ

 و ریز سابل ،هناش ،کاوسم ،یتحار سابل ،باوخ سابل هفاضا هب دیشاب هتشاد هارمه ار نآ امتح دنک یم فرصم ار یصاخ

 تکراشم دنربب ناتسرامیب هب هک یلیاسو باختنا رد دنراد تسود بلغا اه هچب .وا هقالع دروم کسورع ای یزاب بابسا

 .دیربن دوخ هارمه دایز یزاب لیاسو هک تسا نیا رتهب یلو دنشاب هتشاد

 .دیروایب دوخ هارمه نوفده و رژراش هک دیشاب هتشاد دای هب امتح یلو دشاب دیفم رایسب دناوت یم تلبت و لیابوم

 .دیشاب هتشاد هناخ رد ار لوماتساراپ و نفوربوبیا لثم اه نکسم عاونا هک هدوب نئمطم هناخ هب ناتکدوک نتشگرب ماگنه رد

 .دهد یم ار اهنآ فرصم صوصخ رد مزال تاروتسد امش هب ناتسرامیب

 ؟دوبن بوخ ناتکدوک لاح لمع زا لبق رگا

 تشاد غارفتسا ای لاهسا یحارج زا شیپ زور دنچ یط ای و هتشاد دیدش هفرس ای بت لمع زا لبق هتفه ود ناتکدوک رگا

 .دیزادنا قیوعت هب ار یحارج لمع دوش رتهب ناتکدوک هک ینامز ات هک دشاب مزال دیاش .دیریگب سامت ناتسرامیب اب امتح

 شیازفا اهنآ رد یشوهیب نامز رد ار سفن یگنت لامتحا دناوت یم لاسدرخ ناکدوک رد صوصخ هب یگدروخامرس و هفرس

 شوخان ناتکدوک رگا هک تسا مهم رایسب نیاربانب .دهد شیازفا اهنآ رد زین ار هنیس تنوفع لامتحا دناوت یم هوالع هب .دهد

 .دینک هاگآ عوضوم نیا زا ار ناتسرامیب نیلوئسم ،تسا هدوب

 ار ناتسرامیب نیلوئسم تسا هدش ینوفع یاه یرامیب رگید ای و کخرس ،ناغرم هلبآ راچد ناتکدوک اریخا رگا نینچمه افطل

 .دینک هاگا عوضوم نیا زا

 تامدخ یاه لمعلا روتسد هک مینک یم بیغرت ار ناردام و ناردپ همه و تسا مهم ینامرد هلخادم کی ،نویسانیسکاو

  .دننک لابند www.nhs.uk/conditions/vaccinations هناماس رد ار یلم تشادهب

 دنک یمن داجیا لکشم ،دریگ یم رارق یشوهیب تحت هک یکدوک یارب الومعم ،دشاب هدش ماجنا یگزات هب هک ینویسانیسکاو

 هک تسا رتهب تاقوا یهاگ تروص نیا رد هک ؛دشاب هتشاد ییالاب ترارح هجرد کدوک ،یحارج لمع زا شیپ تسرد هکنیا رگم

 نویسانیسکاو هک تسا نیا نیدلاو هب ام هیصوت نیاربانب ،دتفا یم قافتا مک یلیخ الومعم دروم نیا .دتفایب قیوعت هب لمع

 .دنزادناین قیوعت هب ار نسکاو ،یحارج همانرب لیلد هب و دنهد همادا همانرب قبط ار

 لمع زا شیپ هاگنامرد رد شجنس/ینفلت یرگلابرغ

 ییاهوراد و ناتکدوک تمالس تایئزج دروم رد ات دریگب سامت امش اب ناتسرامیب زا یراتسرپ ،یحارج زور زا لبق تسا نکمم

 ار رگید یاه شیامزآ ای تازیهجت یگنهامه یارب یفاک تصرف ،یحارج زور زا لبق ،راک نیا اب .دنک لاوس ،دنک یم فرصم هک

 .تشاد دنهاوخ زاین تروص رد

 هک دنهاوخیم ،دراد ور شیپ یمهم یحارج ای دراد ینمزم یرامیب هک یکدوک صوصخب کدوک زا ،اه ناتسرامیب زا یرایسب

 یم فرصم هک ییاهوراد ،کدوک یمومع تمالس هرابرد .دنک هعجارم ناتسرامیب هب لمع زا شیپ یاه شجنس ماجنا یارب

 کاپ شوگ هیبش یا هلیم ( دننک یم یرادرب هنومن تسوپ زا بآوس کی اب .درک دنهاوخ لاوس ،دراد هک ییاه تیساسح و دنک

 هک ینوخ شیامزآ ره و درادن دوجو یتنوفع دنوش نئمطم ،یحارج لمع زا شیپ ات )دنلام یم تسوپ یور یمارآ هب هک نک

 یتاعالطا و دنهد ناشن کدوک و امش هب ،دننک یم یحارج نآ رد ار کدوک هک یشخب تسا نکمم .دنهد یم ماجنا ،دشاب مزال
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 یاه هنیزگ مامت دناوت یم وا .دیشاب هتشاد یرادید مه یشوهیب صصختم اب دیاش .دنهد هئارا ناتکدوک یحارج هرابرد ار

 .دهد حیضوت امش هب ار یشوهیب صاخ یلامتحا تارطخ و دوجوم

 

 ناتکدوک یحارج لمع زور رد
 ای دروخب یزیچ دیابن کدوک ینامز هچ زا هکنیا رب ینبم ار اه لمعلاروتسد مامت دیاب ناتسرامیب

 نیا زا ناتکدوک و امش هک تسا مهم رایسب .دهد حیضوت فافش روطب امش یارب ،دشونب

 نکمم ،دشاب تاعیام ای اذغ ناتکدوک هدعم رد ،یشوهیب نیح رد رگا .دینک یوریپ اه لمعلاروتسد

 .دوش دراو اه هیر هب و دسرب ولگ تشپ هب تسا

 .دشکب راظتنا یندیشون و اذغ نودب هدش هیصوت و یرورض دح زا رت شیب تسین یزاین ،کدوک یتحار یارب

 ای دروخب یزیچ دناوت یم عقوم هچ کدوک هک تسا یروف ریغ یاه یحارج زا شیپ قفاوت دروم یاه یدنب نامز ،ریز دراوم 

 اه لمعلاروتسد نیا اب تسا نکمم اریز دینک لابند تسا هداد امش هب ناتسرامیب هک ار ییاه لمعلا روتسد افطل اما ،دشونب

 .دنشاب توافتم

 چیه دیابن ،نآ زا سپ .دروخب ریش ناویل کی ای/و کبس هدعو کی ،یحارج لمع زا لبق تعاس شش دناوت یم کدوک ■

 .دوجب دیابن مه سمادآ و دروخب تاج ینیریش هلمج زا یزیچ

 .دروخب ریش دناوت یم یحارج زا لبق تعاس راهچ ات راوخریش کدوک ■

 یلیخ ناکدوک یارب افطل( دروخب ریش ،یحارج زا لبق تعاس شش ات دناوت یم ،دروخ یم ریش هشیش زا هک یکدوک ■

 .)دینک لاوس توافتم یاه لمعلا روتسد دروم رد ناتسرامیب زا سر دوز ای کچوک

 یم ثعاب رما نیا .دهد همادا قیقر رایسب یاه یندیشون ای بآ ندیشون هب ،یحارج لمع زا لبق تعاس کی ات دیاب کدوک ■

 .دنامب بآریس و تحار کدوک هک دوش

 .دشونب بآ ،مه دورو ضحم هب دنهد یم هزاجا کدوک هب اه شخب زا یضعب

 .داتفا دهاوخ قیوعت هب رگید یزور ات ای دش دهاوخ ماجنا ریخات اب یحارج لمع ،دشاب هدروخ اذغ یگزات هب یلیخ ناتکدوک رگا

 .دنک فرصم یحارج زور رد تسا مزال هک ار ییوراد ره ،کشزپ روتسد قبط دیاب کدوک

 هدش ماجنا راک نیا یرگید هسلج رد البق هکنیا رگم ( دنریگ یم هزادنا ار کدوک دق و نزو ،دیسر یم ناتسرامیب هب یتقو

 .دجنس یم ار نوخ راشف و نژیسکا حطس ،بلق نابرض ،کدوک ندب یامد راتسرپ .)دشاب

 .تسا لومعم یرما ،دشاب هتشاد نس لاس هدزاود یالاب هک یا هچب رتخد ره یارب ،راردا هنومن قیرط زا یرادراب شیامزآ ماجنا

دینک هعلاطم ریز هناماس رد ار یتنطلس جلاک ناکدوک تمالس و لافطا بط هب طوبرم شخب ،رتشیب تاعالطا یارب افطل  

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians 

 چم هب ار هدش هتشون نآ یور کدوک تاصخشم هک دنبتسد ود و دسرپ یم کدوک یاه تیساسح و اهوراد هرابرد راتسرپ

 یرگید دنبتسد ،دشاب هتشاد یصاخ یژرلآ کدوک هک یتروص رد ،اه ناتسرامیب زا یضعب .دنک یم لصو کدوک یاپ و تسد

 .دننک یم لصو مه رگید گنر هب یدبتسد ای
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 .دنک تبحص ناتکدوک یشوهیب یوراد دروم رد ات دنک یم تاقالم امش اب یشوهیب صصختم ،یحارج دنور ماجنا زا شیپ

 :هلمج زا ،دنک لصاح عالطا ناتکدوک یمومع تمالس دروم رد دیاب یشوهیب صصختم

 یشوهیب یوراد یلبق هبرجت ■

  دنک یم فرصم ناتکدوک هک ییوراد عون ره ■

 دراد کدوک هک )یژرلآ( تیساسح عون ره ■

 ریخا عوهت و لاهسا ای یگدروخامرس ،هفرس عون ره ■

 یشوهیب صصختم هب هک تسا مهم رایسب ،دنا هتشاد لکشم یشوهیب یوراد عون ره اب هداوناخ یاضعا رگید ای ناتکدوک رگا

 .دیهد رارق شرایتخا رد ار زاین دروم تاعالطا ،هداوناخ یاضعا ای امش و دیهد عالطا

 رتهب دیاش .دیسرپب ،دیراد یشوهیب یوراد دروم رد ناتکدوک ای امش هک ییاه ینارگن دروم رد هک تسا یبسانم تصرف نالا

 .دینک هیهت دوخ تالاوس زا یتسرهف دشاب

 قیرزت کی اب ار اه بصع ،تسا هدیباوخ ناتکدوک هک یعقوم دناوتب دیاش یشوهیب صصختم ،ناتکدوک یحارج عون هب هتسب

 .دنک کمک درد زا دعب نیکست هب ات دنک رِس یشوهیب یوراد یعضوم

 اهنآ تیمها و اهرازبا نیا زا هدافتسا لیلد هرابرد امش هب .دنشاب هتشاد زاین مه )یدیرو لخاد نزوس( الوناک ای مرس هب دیاش

 .داد دنهاوخ حیضوت ،یرادیب زا سپ وا یتحار و باوخ نامز رد کدوک نتشاد هگن نمیا یارب

 اه یسررب ای لمع نتخادنا قیوعت هب

 لمع ماجنا زا تسا رتهب هک دوش هجاوم کدوک هرابرد یا هتکن اب تسا نکمم یشوهیب صصختم ،کدوک یبایزرا نیح یهاگ 

 دنور همادا یارب یرت بسانم نامز و دنهد یم عالطا امش هب ،دمآ شیپ یطیارش نینچ رگا .دوش یراددوخ زور نآ رد یحارج

 .درک دنهاوخ نییعت یحارج

 )یحارج زا شیپ یاهوراد( اه نامرد شیپ

 .دوش یم قالطا یشوهیب زا لبق یاهوراد هب هک تسا یمان ،نامرد شیپ

 وراد نیا ،لاح نیا اب .دنک هیصوت کدوک نیکست یارب ار شخب مارآ یوراد یعون زا هدافتسا یشوهیب صصختم تسا نکمم

 شخب مارآ یاهوراد .دننک یگدولآ باوخ راچد یحارج لمع زا دعب ار ناکدوک دنناوت یم اریز دنوش یمن زیوجت الومعم اه

 یطیارش یارب ار یفاضا ینامرد یشوهیب صصختم دیاش هکنیا ای ،دنوش زیوجت زین ینامرد شیپ ناونع هب تسا نکمم

 .دنک داهنشیپ مسآ دننام

 .دنوش یم زیوجت عیام یاهوراد لکش هب ینامرد شیپ یاهوراد رتشیب

 یعضوم هدننک سح یب مرک

 دنهاوخ دوخ تسد تشپ تمسق رد ،دوش یم هدناشوپ نشور نامسناپ کی اب هک ار "ییوداج مرک" ناکدوک مامت ابیرقت 

 هدننک سح یب مرک کی نیا .دوش یم هدیمان یرگید یراجت مان اب ای Ametop، EMLA تاقوا یضعب وراد نیا .تشاد

 .دنک رثا ات دشک یم لوط هقیقد 60-30 هک تسا یعضوم

 ُهن رد درد شهاک رد وراد نیا .دوش یم دیدش درد شهاک ثعاب ،کدوک یوزاب ای تسد رد لوناک نداد رارق ماگنه مرک نیا

 .دنک یم لمع یبوخ هب کدوک هد ره زا کدوک

 رظن دروم هیحان رد هدننک سح یب یعضوم درس یرپسا کی زا نآ یاج هب ناوت یم ،دوشن هدافتسا مرک زا هک یتروص رد

  .درک هدافتسا



 6 

 لمع قاتا هب نتفر

 نکمم دنچره .دشوپب لمع قاتا هب نتفر ماگنه ار نآ ات دننک یم مهارف کدوک یارب گنراگنر یاه سابل اه ناتسرامیب رتشیب

 .دنشاب هتشاد اپ هب کشوپ موزل تروص رد دنناوت یم ناکدوک .دشوپب ار شدوخ هماژیپ ای سابل دناوتب امش دنزرف تسا

 .درک دهاوخ تروشم ریز سابل یگنوگچ دروم رد امش اب راتسرپ

 یشوهیب قاتا هب ناتسرامیب یتسد خرچ ای رادخرچ یلدنص ،باوختخت کی یور رب دیاش ای ،هدایپ تسا نکمم امش دنزرف 

 اه ناتسرامیب زا یضعب رد .دننک یم هیارا لقن و لمح زا یرت هدننک مرگرس عاونا اهدحاو زا یخرب .دوش هداد لاقتنا ای دورب

 .دننک هدافتسا یکیرتکلا یزاب نیشام زا تسا نکمم

 یشوهیب قاتا رد

 قاتا هب ار ناتدنزرف و امش ،شخب رد یزاب صصختم کی لاثم ناونع هب ،یتشادهب یاه تبقارم کشزپ ای راتسرپ کی

 دنناوت یم تلبت ای هارمه یاه نفلت .دروایب وتپ ای یزاب بابسا کی دوخ اب دناوت یم امش کدوک .دنک یم یهارمه یشوهیب

 .دنشاب دیفم رایسب هقالع دروم یاه ملیف ای اه یزاب اب ناکدوک هجوت فارحنا یارب هژیوب

 ندنام ،مک رایسب دراوم رد .دینامب وا شیپ یشوهیب یوراد نداد ماگنه کدوک شمارآ یارب دیناوت یم دیشاب هتشاد لیم رگا

 تعیاشم نوریب هب قاتا زا ار امش نانکراک زا یکی دور باوخ هب کدوک هک نیا ضحم هب .دشاب یمن ریذپ ناکما کدوک شیپ

 .دوش هداد کدوک زا تبقارم ناکما یشوهیب میت یارب ات دنک یم

 لاسگرزب وضع کی ضوع رد .دینک یهارمه یشوهیب قاتا هب ار کدوک ات تسین مزال ،دیتسه برطضم رایسب ناتدوخ رگا

 .دورب تمس نیا هب دناوت یم یزاب رگنامرد کی ای شخب راتسرپ کی ای هداوناخ رگید

 تسا نكمم رت كچوك ناكدوک .دوش عورش یشوهیب ،دراد رارق یتسد خرچ یور رب امش کدوک هک یلاح رد تسا نکمم

 .دناباوخب رادخرچ تخت یور رب امش کمک اب ار کدوک دیاش نادنمراک .دنوش شوهيب دنا هتسشن نیدلاو ناماد رد هک یلاحرد

 نیا .دنک یم هدافتسا الوناک قیرط زا قیرزت ای و هلول ای تروص کسام ای زاگ زا یسح یب عورش یارب یشوهیب صصختم

 هب رداق کدوک هک یتروص رد تاقوا یهاگ حرط نیا تسا نکمم هچرگا ،تسا هتفرگ رارق ثحب دروم امش اب لبق زا عوضوم

 .دنک رییغت ،دشابن یراکمه

 باوخ عیرس یلیخً الومعم امش کدوک ،دوش هدافتسا الوناک زا رگا .دنوش یم قیرزت الوناک قیرط زا رتگرزب ناکدوک زا یرایسب 

 زا یشوهیب صصختم سپس .دنک داجیا شراخ ای یدرس ساسحا وزاب رد دناوت یم اضعب قیرزت .دوش یم شوهیب و دولآ

 .دنک یم هدافتسا ینمیا یارب یفاضا نژیسکا نیمأت و یسح یب همادا یارب کسام

 تسا نکمم ای ،دنک یم هدافتسا زاگ نداد یارب کسام زاً امومع یشوهیب صصختم کشزپ ،دوش عورش زاگ اب یشوهیب رگا

 یاهزاگ .دنک تیاده کدوک ینیب و ناهد هب تسا هداد رارق کدوک ناهد و ینیب یور رب یمارآ هب هک یتسد قیرط زا ار زاگ

 .دنراد یدمن کون یاه کیژام هیبش ییوب یشوهیب

 هک تسا یعیبطً الماک .)هقیقد ود ات هیناث دنچ نیب یزیچ( دزاس رهاظ ار شرثا یشوهیب ات دشک یم لوط یمک الومعم

 امش هب نانکراک .دنک فپورخ دنلب یادص اب مه دیاش .دسرب رظن هب توافتم وا سفنت ای دنامب تکرح یب تدم نیا رد کدوک

 .دیراد هگن مکحم اما یمارآ هب ار ناتدنزرف ات درک دنهاوخ کمک

 .درک دهاوخ ییامنهر قاتا زا نوریب هب ار امش نانکراک زا یکی .دینک کرت ار یشوهیب قاتا ات دش دهاوخ هتساوخ امش زا سپس

 و شخب مارآ یوراد دناوتب ات دهد یم رارق کدوک تسد رد الوناک کی یشوهیب صصختم ،دش شوهیب امش کدوک یتقو

 .دنک قیرزت ار زاین دروم یشوهیب یاهوراد
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 ؟دتفایم یقافتا هچ همادا رد

 .دوش یم هدرب لمع قاتا هب یحارج شور ای لمع ماجنا یارب امش دنزرف

 کیدزن زا ار کدوک نژیسکا نازیم و سفنت ،ضبن ،نوخ راشف ،دوب دهاوخ امش دنزرف اب لمع لوط رد یشوهیب صصختم

 .دنک یم لصاح نانیمطا وا لماک یشوهیب و ینمیا زا و دنک یم لرتنک

 عالطا نادنمراک هب اما ،دینک مهارف نات ندیشون و ندروخ یارب یزیچ و دیورب ات تسامش یارب یبسانم نامز رگید الاح 

 .دنریگب سامت امش اب ات دیهدب اهنآ هب هارمه نفلت هرامش کی و دیورب دیهاوخ یم هک دیهد

 لمع زا سپ

 یروآ شوه قاتا رد

 دناوت یم زاین تروص رد و تسا کیدزن یشوهیب صصختم .دنوش یم رادیب باوخ زا یروآ شوه قاتا رد ناکدوک رتشی

 مشچ زا رود و ناما رد الوناک ات تشاد دنهاوخ دوخ یالوناک یور یدنب مخز راون کی ندمآ شوهب ماگنه ناکدوک .دنک کمک

 .دنامب

 ناتدنزرف ندوب تحار زا ات دریگ یم رارق تبقارم تحت یکشزپ نانکراک ریاس ای صصختم راتسرپ کی طسوت کدوک ره

 هتساوخ امش زا .دنهد یم درد ی هدنهد نیکست و عوهت دض یفاضا یاهوراد زاین تروص رد اهنآ .دوش لصاح نانیمطا

 .دیشاب وا اب کدوک ندش رادیب ماگنه بسانم هطقن کی رد هک دش دهاوخ

 ندش رادیب زا سپ یتحاران

 رتکچوک ناکدوک رد رتشیب نیا .دنهد یم ناشن دوخ زا یتحاران ای و یمگردرس زا یمیالع ندش رادیب ماگنه ناکدوک زا یخرب

 .دتفا یم قافتا

 نیا .دنهد ناکت ار ناشیاپ و تسد ای و هدز طلغ و دننک هیرگ تسا نکمم اهنآ .دنوش یم هتفشآ رایسب ناکدوک زا یمک دادعت

 زا تبقارم رد عقاوم نینچ رد یروآ شوهب قاتا نانکراک .دشکب لوط رتشیب یهاگ و هقیقد 30 دودح تسا نکمم راتفر

 ی هرابرد اهنآ .هن ای درک دهاوخ کمك نکسم زا یرتشیب زود زیوجت ایآ هك تفرگ دنهاوخ رظن رد اهنآ .دنراد هبرجت ناکدوک

 .درک دنهاوخ هیصوت امش هب ار یدراوم ناتکدوک هب نداد نانيمطا و نداد شمارآ لثم یدراوم

 رد امش کدوک رگا .دوش یم ردام و ردپ ینارگن ثعاب ناشیرپ روط هب کدوک ندش رادیب باوخ زا هک تسا یعیبط نیا

 بانتجا یاهشور دروم رد دناوتب ات دییوگب دوخ یشوهیب صصختم کشزپ هب ،تسا هدرک هبرجت ار یناشیرپ عون نیا هتشذگ

 .دنک وگتفگ امش اب لمع زا سپ یناشیرپ زا

 درد نکسُم

 میوش نئمطم هکنیا یارب دوش یم هداد یشوهیب تقو رد یعضوم یسحیب لوپمآ اهتقو یضعب و نکسم یاهوراد

 .دراد یحارج لمع عون هب یگتسب درد نکسم عون .دوش یم رادیب باوخ زا شمارآ و یتحار هجرد نیرتالاب اب ناتکدوک

 .درک دهاوخ تبحص ناتکدوک یارب درد نکسم نیرتهب ی هرابرد امش اب شخب نانکراک ای /و حارج ،یشوهیب صصختم

 هناخ هب نتفر

 دنشاب نئمطم یشوهیب صصختم و حارج هکنیا طرش هب ،ددرگرب هناخ هب یحارج لمع زور رد امش کدوک تسا نکمم بلغا

 .تسا یدوبهب لاح رد امش کدوک و هدوب رطخ نودب باختنا نیا هک
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 لابند تقد هب دیاب ار اه هیصوت نیا .دش دهاوخ هداد هرواشم هناخ رد نکسم یاهوراد زا هدافتسا یگنوگچ هرابرد امش هب

 .دینک

 هلئسم نیا هدامآ تسا رتهب .دنشاب هتشاد یگدروخ مه هب لاح ساسحا تسا نکمم هناخ هب نتفر هار رد ناکدوک یضعب

 !دیشاب

 هرابرد ینارگن تروص رد ات دوش یم هداد امش هب سامت هرامش ،دیرب یم هناخ هب یحارج لمع زور رد ار ناتدنزرف رگا

 .دینزب گنز هرامش نیا هب هناخ رد ناتدنزرف

 لمع زا سپ

 دنناوت یمن ناتسرامیب رد ندنام زا دعب ناکدوک یضعب .دنک یم داجیا ینارگن ساسحا ناکدوک یضعب رد ناتسرامیب هب نتفر

 تسا نکمم .دنشاب نارگن امش زا ندش رود زا و دنشاب هتشاد امش هب یعیبط ریغ یگتسبلد تسا نکمم اهنآ .دنباوخب بوخ

 .دندرگ یم رب ناش یعیبط تلاح هب هتفه راهچ ای هس زا دعبً الومعم اهنآ .دوشب رتدب هتشذگ زا ناشراتفر

 ناتکدوک یشوهیب یاهوراد یبناج ضراوع و اهرطخ

 تعرس هب یشوهیب و یحارج لمع زا دعب ناکدوک رتشیب .دوش یمن یدج تالکشم ثعاب یزورما و نردم یشوهیبً الومعم

 ولگ ای )عوهت تلاح( یرامیب ساسحا تسا نکمم ناکدوک زا یرایسب .دندرگ یم رب یداع تلاح هب یدوز هب و دنبای یم دوبهب

 رد عوهت تلاح و غارفتسا نامرد یارب ییاهوراد .دنشک یمن لوط یدایز تدمً الومعم ضراوع نیا .دنشاب هتشاد درد

 .دوش یم هداد اهنآ هب بلغا و تسا سرتسد

 ار ریز دراوم هک )کدوک ۱۰ ره زا کدوک ۱ زا شیب( تسا جیار رایسب ،هتشاد یئزج یحارج لمع هک ملاس کدوک کی یارب

 :دنک هبرجت

 درد ولگ ای درد رس ■

 هجیگرس ای ندروخ مه هب لاح ■

 یرادیب ماگنه یناشیرپ ■

 .دوش یم یشوهیب یوراد هب تبسن یدج تیساسح راچد یکی کدوک ۱۰۰۰۰ ره زاً ابیرقت ،ردان ضراوع نتفرگ رظن رد اب

 رد ۱ زا رتمکً الامتحا ،دنراد یرارطضا ریغ و فیفخ ای یئزج یحارج هک ملاس ناکدوک یارب یشوهیب زا یشان گرم لامتحا

 ببس هب هکلب تسین یشوهیب زا یشانً امیقتسم ،دتفا یم قافتا یحارج لمع نامز رد هک ییاه گرم رتشیب .تسا ۱۰۰۰۰۰

 .دراد طبر اهنآ یحارج لمع ای درف یتمالس هب هک تسا یرگید لیالد

 دیناوخب ام تیاس بو رد ار رطخ شخبً افطل ،شماجنا هقیرط ای یشوهیب هب طبترم یلک تارطخ دروم رد ندناوخ یارب

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient  
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 رطخ نازیم هرابرد حیضوت

 .تسا هدش مهارف امش هب کمک یارب سایقم نیا .دنتسه توافتم دادعا و تاملک ریسفت هوحن رد مدرم

 

 

 ردان رایسب تردن هب لومعم ریغ عیاش  عیاش رایسب

 ۱۰ رد ۱

 صخش کی

 امش هداوناخ رد 

 ۱۰۰ رد ۱

  رفن هي

 نابایخ کی رد

 ۱۰۰۰ رد ۱

 رفن کي

 اتسور کی رد

 ۱۰۰۰۰ رد ۱

 رهش کی رد رفن کی

 کچوک

 ۱۰۰۰۰۰ رد ۱

 رهش کی رد رفن کی

 گرزب

 

 .تسا لومعم ریغ یدج تالکشم ،نردم یشوهیب رد

 گرزب یحارج لمع کی ای /و دشاب لاس ۴ ریز شنس ای ،هتشاد هدیچیپ یکشزپ هنیمز ،یدج یرامیب کی امش دنزرف رگا

 .تسا رتشیب ضراوع ای یدج رطخ لامتحا ،دشاب هتشاد

 .دنراد یشوهیب اب هطبار رد یصاخ تارطخ یهاگ دننک یم یحارج هک ینادازون ای و دنراد یهجوت لباق یرامیب هک یناکدوک

 ،نردم یاهوراد و ،شزومآ ،تازیهجت .دنک تبحص امش اب لمع زا لبق عوضوم نیا هرابرد دناوت یم یشوهیب صصختم

 .دنوش یمن فرطرب لماک روط هب تارطخ همه هچرگا ،دنا هتخاس رطخ یب رایسب ار یشوهیب

 چیه رضاح لاح رد .دراد همادا نانچمه نس مک رایسب ناکدوک و نادازون رد یشوهیب تدم ینالوط تاریثأت دروم رد تاقیقحت

 رد دیاب رطخ هنوگره هک تشاد رظن رد دیاب و ،تسا رضم ومن و دشر یارب یشوهیب دهد ناشن هک درادن دوجو یمکحم کردم

  .دوش هتفرگ هزادنا یحارج لمع ای نامرد ماجنا یارب یشوهیب یلک تیمها اب هسیاقم

 :تفای نیالنآ تروصب ناوت یم ار ناکدوک یشوهیب رد مهم عیاقو هب طوبرم تاعالطا

 ناکدوک یدوهش شیامزآ رد یشوهیب لمع زا یوناث لیلحت :ناتسلگنا رد ناکدوک یشوهیب رد ینارحب دیدش ثداوح زورب 

 APRICOT(: www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520 مان هب یا هعلاطم(

 :دینک هعجارم ریز دراوم هب دنلریا و سیلگنا رد ناکدوک یشوهیب ناصصختم نمجنا زا رتشیب تاعالطا یارب دیهاوخب تسا نکمم 

 www.apagbi.org.uk/guidelines ای  
people-young-and-www.apagbi.org.uk/children  

  تسا دوجوم یتنطلس جلاک تیاس بو رد ناناوج و رتگرزب ناکدوک یارب یشوهیب زا یشان یمومع تارطخ دروم رد تاعالطا
information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 

 :تسا دوجوم ام تیاس بو رد هک دینک ادیپ یشوهیب حیضوت )مان هب( ام هوزج رد دیناوت یم ار درد نیکست هب طوبرم تاعالطا
information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
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 نیا رد ینیمضت میناوتیمن اما ؛دنشاب زورهب و تسرد هوزج نیا رد هدشهئارا تاعالطا ات مینکیم ار نامشالت همه ام

 ناتمهم یاههغدغد ای یلامتحا یاهلاؤس همه یوگخساپ یلک تاعالطا نیا میرادن مه راظتنا ،هتبلا .میهدب هراب

 رظن رد امنهار یعون طقف ار هوزج نیا و دینک تروشم ناتیکشزپ میت اب ناتیاهینارگن ای اهمیمصت هرابرد دیاب .دنشاب

 ای یتاغیلبت فراصم یارب هوزج نیا زا هدافتسا .دشاب کشزپ یاههیصوت نیزگیاج دناوتیمن رضاح هوزج .دیریگب

 دینک کیلک  اجنیا ،تیلوئسم بلس هیمالعا لماک نتم هعلاطم یارب .تسا عونمم یراجت
)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( 

 یبایزرا اب .دناهدش ماجنا )زرم نودب نامجرتم( Translators without Borders نامزاس طسوت اههمجرت همه

 تشادرب ای همجرت لامتحا هشیمه ،هتبلا .میروآیم لمع هب نانیمطا اهنآ یتسرد زا ،نکمم دح ات ،اههمجرت یفیک

 .دراد دوجو تاعالطا یضعب زا هابتشا

 دیراذگب نایم رد ام اب ار ناترظن
 .مینکیم لابقتسا روشورب نیا دوبهب یارب تاداهنشیپ همه زا

 دینک لاسرا لیمیا نیا هب ار روشورب نیا هرابرد ناتتارظن ً،افطل
patientinformation@rcoa.ac.uk 

 یشوهیب ناصصختم یتنطلس جلاک

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

www.rcoa.ac.uk 
 

 ۲۰۲۰ )هیروف( نمهب ،مشش پاچ

 .دوش یم یرگنزاب راشتنا خیرات زا لاس هس فرظ هوزج نیا

 یشوهیب یتنطلس هاگشناد ۲۰۲۰ ©

 رکذ یلصا عبنم مان هب ار هلاقم نیا افطل .درک یپک نارامیب یارب یتاعالطا یاه هگرب دیلوت روظنم هب ناوت یم ار هوزج نیا

 و هدومن رکذ عبنم ناونع هب ار نآ دیاب ،دیتسه یرگید باتک ای هوزج رد هوزج نیا زا یشخب زا هدافتسا هب لیام رگا .دینک

 .دیریگب سامت ام اب افطل رتشیب تاعالطا یارب .دنوش فذح ریواصت و یراجت یاه کرام و اه تمالع


