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 امش یشوھیب
 قورع یحارج یارب
 نیا .دیوش هدامآ ناتندب گرزب یاھگر زا یکی یحارج یارب ات دنکیم کمک امش ھب روشورب نیا
 یتروص شخب- تروئآ( امش مکش ،)دینیبب ار یبآ شخب - دیتوراک نایرش( امش ندرگ گر دناوتیم
 فلتخم عاونا هرابرد روشورب نیا .)دینیبب ار یسای شخب - لارومف نایرش( دشاب ناتیاھاپ ای )دینیبب ار
 یتاعالطا امش یاھباختنا و دنور راک ھب یحارج یاھلمع نیا یارب دنناوتیم ھک ییاھیشوھیب
 دنک صخشم دیھاوخب دوخ یبایزراشیپ راتسرپ ای یشوھیب صصختم ،حارج زاً افطل .دھدیم ھئارا
  .دراد دربراک امش یارب روشورب نیا زا شخب مادک ھک
 امش یحارج لمع یارب مادنا بسانت ھب یبایتسد
 ،دیشاب ھتشاد یرتھب مادنا بسانت ھچ رھ .دیھد ماجنا ناتتمالس دوبھب یارب دیناوتیم یحارج لمع زا شیپ ھک دنراد دوجو یتامادقا
  .تشاد دیھاوخ یرتھب یدوبھب و تسا رتشیب یحارج ندوب زیمآ تیقفوم لامتحا

  ندیشک راگیس
 کرت ار راگیس دیناوتب یرتشیب تدم یارب و رتدوز ھچ رھ .دینک کرت ار نآ ھک دوشیم ھیصوت امش ھبً ایوق ،دیشکیم راگیس رگا
 .دنک تیامح ھنیمز نیا رد ار امش دناوتیم امش یمومع حارج اما ،تسین ناسآ راگیس کرت .تسا رتھب ،دینک
 نژیسکا دوب دنھاوخ رداق امش ینوخ یاھلولس ،دینک کرت ار ندیشک راگیس دوخ یحارج زا شیپ زور ود ای کی دیناوتب رگا ■

  .دننک لمح امش ندب رسارس رد ار یرتشیب
 ھنیس ھسفق تنوفع راچد یحارج زا سپ ھکنیا لامتحا ،دینک کرت ار ندیشک راگیس یحارج زا شیپ ھتفھ شش دودح دیناوتب رگا ■

  ندش رت ینالوط ھب رجنم دنناوتیم اھتنوفع .تسا رتمک دیوش
  .دنوش ناتسرامیب رد یرتسب

  یلکلا تابورشم
 یلکلا تابورشم فرصم شھاک ،دیشونیم یلکلا تابورشم ،تسا ھتفھ رد دحاو ١۴ ھک هدش ھیصوت دح زا شیب مظنم تروص ھب رگا
 سپ یدوبھب یارب ناتندب ییاناوت دناوت یم ھجیتن رد ھک دنک مک ار امش دبک و بلق درکلمع دناوتیم یلکلا تابورشم فرصم .تسا دیفم
  .دھد شھاک ار تنوفع اب هزرابم یارب  و یحارج زا
 لبق یاھھتفھ رد تسا رتھب سپ ،دنک داجیا ار کرت مئالع دناوتیم ناتسرامیب ھب ھعجارم زا لبق تسرد لکلا دایز فرصم یناھگان عطق
  .دبای شھاک جیردت ھب فرصم یحارج لمع زا

  نزو شھاک
 شیپ نزو شھاک .دوب دھاوخ رتشیب امش یارب یحارج و یشوھیب اب طبترم تارطخ ،دیراد نزو ھفاضا یھجوت لباق روط ھب امش رگا
 مک ار مخز تنوفع و نوخ ندش ھتخل رطخ و دنک کمک یحارج ماگنھ اھھیر و بلق یور رب سرتسا شھاک ھب دناوتیم یحارج زا
 .دنک
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  شزرو
 زا رتعیرس یدوبھب رد امش ھب و دھدیم شیازفا ار ناتمادنا بسانت و تردق ،امش یحارج ھب یھتنم یاھھتفھ رد ناتتیلاعف حطس شیازفا

 تیلاعف حطس دیناوتیم مظنم شزرو اب .دنکیم کمک امش تحار باوخ و بارطضا تیریدم ھب نینچمھ شزرو .دنکیم کمک یحارج
  .تسا لآهدیا دنراد یرتمک کرحت ھک یناسک یارب انش ای یورهدایپ .دیھد شیازفا ار دوخ

  ندروخ اذغ بوخ
 سپ ناتندب بسانم نتفای دوبھب یارب یحارج ھب یھتنم یاھزور رد ناوارف تاجیزبس و هویم اب هارمھ لداعتم و ملاس ییاذغ میژر کی
 .تسا مھم یحارج لمع زا
 :دیبایب اجنیا رد دیناوتیم ار یحارج لمع کی یارب ندش هدامآ هوحن هرابرد رتشیب تاعالطا

/translations/farsiinformation-www.rcoa.ac.uk/patient 

 یحارج لمع زا شیپ یشوھیب یبایزرا
 رد لمع زا شیپ یبایزرا کینیلک کی رد ھک دھاوخیم امش زا حارج ،ناتقورع یحارج یارب امش ندرک هدامآ زا یشخب ناونع ھب
 .دنکیم یبایزرا ،یسررب لاح رد یحارج یاھھنیزگ یارب ار امش یکشزپ بسانت ،یبایزراشیپ راتسرپ کی .دیبای روضح ناتسرامیب

 .دینک تاقالم ار یشوھیب صصختم کی کینیلک نیا رد تسا نکمم نینچمھ امش
 تیشنورب ای مسآ دننام( یسفنت تالکشم ،یبلق یرامیب دننام امش یلامتحا یاھنیمز یرامیب ھنوگ رھ قیقد یسررب ،تاقالم رارق نیا
 یدوبھب رب دنناوتیم یاھنیمز یاھیرامیب نیا زا یرایسب .دوشیم لماش ار یویلک یرامیب ای الاب نوخ راشف ،ینوخ مک ،تباید ،)نمزم
  .دنوش لرتنک نکمم شور نیرتھب ھب یحارج زا شیپ دیاب و دنراذگب ریثأت یحارج زا
 ار امش یناور و یمسج یلک تمالس ھک دوش ھتساوخ نادنملاس زا تبقارم رد صصختم کشزپ زا تسا نکمم ،موزل تروص رد
 سپ امش یارب بسانم تیامح و تبقارم ھک دنوش نئمطم دنکیم کمک امش تمالس یاھتبقارم نانکراک ھب نینچمھ نیا .دنک یبایزرا
 .تسا دوجوم ناتسرامیب کرت زا
 رطخ ضرعم رد نینچمھ یقورع یاھیرامیب ھب التبم دارفا .دنھد رارق شنت تحت ار امش بلق دنناوتیم قورع یاھیحارج یخرب
 دوش یبایزرا بلق یبایدر تست اب ،یحارج زا شیپ ناتبلق درکلمع ھک تسا مھم نیاربانب .دنتسھ یبلق یرامیب ھب التبا یارب یرتشیب
  .)دینیبب ار تازیھجت و شیاپ شخب -بلق راون ای مارگویدراکورتکلا(
 یرتشیب یاھتست تساوخرد ای دنک میظنت ار امش یوراد تسا نکمم ھک ،دیوش هداد عاجرا بلق صصختم کی ھب تسا نکمم امش
  .)دینک ھعجارم ریز ھب( دھدب
 ناتبلق زا تظافح تیزم نینچمھ نیا .دش دھاوخ علطم امش )GP( یمومع کشزپ و دوب دھاوخ رمعلامادام الومعم یدیدج یوراد رھ
 .تشاد دھاوخ ار یحارج زا سپ ینالوط تدم یارب

 قورع یحارج زا شیپ مادنا بسانت ھنیمز رد رتشیب یاھتست
 ریز تست دنچ ای کی ھک دوش ھتساوخ امش زا تسا نکمم ،یکشزپ ظاحل زا امش مادنا بسانت و هدشیزیر ھمانرب یحارج عون ھب ھتسب
  .دیھد ماجنا ار

 )CPET( یویر-یبلق شزرو تست
 ھب کوکشم رگا اھیحارج ریاس یارب ای )دینک ھعجارم یدعب شخب ھب( دیتسھ تروئآ مسیرونآ میمرت یارب ندش هدامآ لاح رد امش رگا
 یشزرو ھخرچود کی اب ھقیقد ١٠ دودح ھک دوشیم ھتساوخ امش زا .دوش ماجنا تسا نکمم تست نیا ،دیتسھ یویر ای یبلق تالکشم
 یاھتبقارم میت ھب نیا .دننکیم لمحت ار شزرو ھنوگچ امش نوخ شدرگ و اھھیر ،بلق ھک دھدیم ناشن تست نیا .دینزب باکر تباث

 الثم .ریخ ای دیراد زاین یرتشیب تیامح ھب نآ زا سپ ھلصافالب و یحارج لوط رد امش ایآ ھک دننک یبایزرا ات دنکیم کمک تمالس
  .دینارذگب هژیو یاھتبقارم شخب ای الاب یگتسباو شخب رد ار ینامز دیاب یحارج لمع زا سپ امش ھک دوش داھنشیپ تسا نکمم

 )MRI( )یآ.رآ.ما( بلق یسیطانغم سنانوزر یرادربریوصت نکسا
 یور تست لوط رد امش .دوشیم هدافتسا امش بلق ھب یناسر نوخ و بلق یاھھچیرد و ھچیھام درکلمع نازیم یسررب یارب یآ.رآ.ما
 لوط تعاس کی زا شیب تسا نکمم نکسا .دیشکیم زارد تکرحیب ،دنکیم تکرح زاب لکش یلنوت رنکسا کی لخاد رد ھک یتخت
 صصختم اب نکسا لوط رد و دیھد شوگ یقیسوم ھب نوفدھ اب دیناوتیم امش اما ،دشاب ادص و رس رپ رایسب دناوتیم و دشکب
 .دینک تبحص یفارگویدار

 )دراکویم نژویفرپ نکسا ای نیماتوبود سرتسا یوکا تست( اھوراد زا هدافتسا اب بلق )سرتسا( شنت یاھتست
 ییاجنآ زا .دنھدیم یرتشیب تاعالطا ،دنکیم ژاپمپ بوخ ردقچ سرتسا ماگنھ بلق ھکنیا و امش بلق ھب یناسرنوخ هرابرد اھتست نیا
  .دنبسانم دودحم کرحت اب نارامیب یارب ،دنوشیمن شزرو لماش اھتست نیا ھک
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 زا ،بلق خساپ هدھاشم یارب .دھد رارق هدش لرتنک شنت کی تحت ار بلق ات دوشیم هداد دیرو لخاد ھب ییوراد اھتست نیا ماجنا ماگنھ
 .دوشیم هدافتسا نکسا هاگتسد کی

 )یویر درکلمع یاھتست( یسفنت یاھتست
 ای شیش یرامیب امش رگا .دننکیم شیامزآ ار کچوک ھلول کی رد ناتناوت رثکادح اب ندیمد ماگنھ امش یسفنت شالت رثکادح اھتست نیا

 ھب تسا نکمم نینچمھ .دوش هدافتسا امش یاھ شیش درکلمع نازیم یارب یبایزرا نیا تسا نکمم ،دیتسھ نامرد تحت و دیراد یویر
 یقورع یحارج ھب زاین ھک ینارامیب رد ھک ھیر هدنورشیپ یرامیب کی ،دنک کمک )COPD( ھیر نمزم دادسنا یرامیب صیخشت
 .تسا جیار ،دندیشکیم راگیس تدش ھب رتشیپ ھک یدارفا ای یراگیس دارفا رد هژیو ھب ،دنراد

 یقورع جیار یاھ تایلمع یارب یشوھیب یاھ وراد
 هدننک سح یب عاونا و قورع یحارج یاھشور نیرتجیار دروم رد یتاعالطا یدعب یاھشخب رد
 تبقارم میت زا دیناوت یم و دوب دھاوخن امش ھب طوبرم تاعالطا ھمھ .تفای دیھاوخ هدافتسا دروم یاھ
 .دیناوخب دیاب ار اھ تمسق مادک دنیوگب امش ھب ھک دیھاوخب دوخ یتشادھب یاھ

 )دیتوراک نایرش( دیتوراک یموتکرترادنا
 نوخ نایرج رگا .دوشیم ماجنا ،دربیم امش زغم ھب ار نوخ ھک دیتوراک نایرش زا )کالپ( یبرچ تابوسر نتشادرب یارب یحارج نیا
 دیتوراک یموتکرترادنا .دوش )TIA ای ارذگ کیمکسیا ھلمح( کچوک ھتکس ای یزغم ھتکس ھب رجنم دناوت یم ،دبای شھاک کالپ طسوت
 .داد ماجنا یعضوم یسح یب ای یمومع یشوھیب زا هدافتسا اب ناوت یم ار
 ھک دننک یسررب دنناوت یم یتشادھب یاھ تبقارم میت ھک تسنیا نآ تیزم .دوب دیھاوخ رادیب تایلمع لوط رد یعضوم یسح یب کی اب
 هداس یاھراک دنھاوخ یم امش زا و دنھد یم ماجنا امش اب ندرک تبحص اب ار راک نیا اھنآ .دراد نایرج امش زغم رد یفاک نوخ ھشیمھ
 ھب ات دوش داھنشیپ کبس شخب مارآ امش ھب تسا نکمم نینچمھ .دیھد ماجنا ار اپ یاھ تشگنا نداد ناکت ای تسد نداد راشف دننام یا

  .دیشک دھاوخ لوط تعاس ھس ات مین و کی نیب لومعم روط ھب یحارج لمع .دیوش مارآ لمع لوط رد دنک کمک امش
 تیعضو ساسا رب اھنآ .دھد حیضوت رتشیب یمومع ای یعضوم یشوھیب بیاعم و ایازم دروم رد دناوت یم امش یشوھیب صصختم
 .تسا رتھب امش یحارج یارب ھنیزگ مادک ھک درک دنھاوخ تقفاوم ناتحارج و امش اب امش تاحیجرت و یکشزپ یبایزرا ،دیتوراک نایرش
 امش سپس و دنکیم یسررب امش تیاضر مرف اب ار امش تاصخشم ادتبا یتشادھب یاھتبقارم میت ،دییآیم لمع ماجنا یارب ھک یماگنھ
 شخب ھب( ینایرش طخ کی نیاربانب ،تسا مھم رایسب یحارج لوط رد نوخ راشف قیقد لرتنک .دھدیم رارق یتراظن تازیھجت یور ار
  .دوشیم هداد رارق نایرش رد تسوپ زا یکچوک ھیحان ندرک سحیب زا سپ )دینک ھعجارم تازیھجت و تراظن
 یارب ار ھیحان ات دنک یم قیرزت امش ندرگ ھب ار یعضوم یسح یب حارج ای یشوھیب صصختم ،رادیب دیتوراک یموتکرترادنا یارب

 یروط ھب )دینک ھعجارم تازیھجت و تراظن شخب ھب( دوش یم هدافتسا یفارگونوس هاگتسد زا بلغا .دنک سح یب تعاس راھچ ای ھس
  .داد رارق دنک یم نیمات ار ھیحان ھک یباصعا فارطا رد تقد اب ار یعضوم هدننک سح یب ناوت یم ھک
 دیھد عالطا دوخ حارج ھب دیاب ،دیدرک یتحاران ساسحا یحارج لوط رد رگا اما ،تسا یعیبط یمک راشف ساسحا ،لمع عورش زا سپ
  .دھدب امش ھب یفاضا یعضوم یسح یب ات
 تایلمع تروص نیا رد .دوش هداد زین یمومع یشوھیب ھب زاین یعضوم یسح یب رب هوالع نارامیب زا یخرب ھب تسا نکمم تردن ھب
 .دوش یم فقوتم تقوم روط ھب یمومع یشوھیب نداد یارب
 

 دیتوراک یموتکرترادنا زا سپ یدوبھب
 تقدھب تعاس دنچ یارب دیناوتیم نیاربانب ،دیوریم الاب یگتسباو دحاو کی ای یدوبھب ھقطنم ھب ایً الومعم دیتوراک یحارج زا سپ
 ھتفای دوبھب یشوھیب زا سپ امش و تسا تباث امش نوخ راشف ھک دنشاب لاحشوخ حارج و یشوھیب صصختم ھک ینامز .دیشاب رظن تحت
 .دینک ھعجارم شخب ھب دیناوت یم ،دینک یم یتحار ساسحا و دیا

  



4 

 )تروئآ( تروئآ مسیرونآ میمرت یحارج
 و )مکش( مکش زا نییاپ ھب بلق زا ھک تسا یلصا ینوخ گر ،تروئآ رد مروت ای یگدمآرب کی )AAA( یمکش تروئآ مسیرونآ
 یگدنز هدننک دیدھت یلخاد یزیرنوخ و نآ ندیکرت ھب رجنم دناوت یم ھک ،دوش رتگرزب نامز تشذگ اب تسا نکمم .درذگ یم امش یاھاپ

 .دوش
 .دراد دوجو یمکش تروئآ مسیرونآ یارب یحارج یلصا عون ود

  .دوش یم نیزگیاج یعونصم ھلول دنویپ اب هدید بیسآ تروئآ و هدش هدیرب مکش :)زاب AAA( زاب تروئآ مسیرونآ میمرت ■

 کی نآ رد ھک تسا کچوک خاروس کی داجیا قیرط زا یحارج لمع کی نیا :)EVAR( رالوکساوودنا تروئآ مسیرونآ میمرت ■
  .دوش تیوقت امش تروئآ ششوپ ات دوش یم هداد روبع امش نار ھلاشک رد نایرش کی زا )هاتوک یمیس ھلول کی( تنتسا

 رد امش اب لمع زا لبق یبایزرا جیاتن و ینایرش بیسآ تدش نتفرگ رظن رد اب دراوم نیا .دراد یتارطخ و ایازم یحارج عون ود رھ
  .دش دھاوخ ھتشاذگ نایم

 تروئآ مسیرونآ میمرت یارب یشوھیب یاھ ھنیزگ
  .تسا مزال یمومع یشوھیب کی ھشیمھ زاب AAA یارب
 زین )لارودیپا و یعاخن( یا ھقطنم یشوھیب کینکت نیدنچ اما ،درک هدافتسا یمومع یشوھیب کی زا ناوت یم ،EVAR یحارج یارب
 یسحیب یاھکینکت زا رگا .دنریگ رارق هدافتسا دروم یعضوم یسح یب قیرزت اب بیکرت رد ای ییاھنت ھب دنناوت یم ھک دراد دوجو
 .دوش داھنشیپ یشخبمارآ امش ھب شمارآ ھب کمک یارب تسا نکمم و دیوشیم رادیب ،دوش هدافتسا ییاھنت ھب یعضوم و یعضوم
 زا باصعا ات دوش یم قیرزت دریگ یم رارق امش رمک یاھ ناوختسا نیب ھک ینزوس قیرط زا یعضوم هدننک سح یب :یعاخن ■

 نیکست یوراد کی تسا نکمم نینچمھ .دشک یم لوط تعاس ود ات کی نیب الومعم یسح یب .دوش سح یب اپ ناتشگنا ات رمک
 ھب رتشیب تاحیضوت یارب( دشکب لوط رتشیب ای تعاس ١٢ تسا نکمم ھک دوش قیرزت رتینالوط رثا اب درد

translations/farsi/information-www.rcoa.ac.uk/patient دینک ھعجارم(. 

 زا ھک دنامیم یقاب تشپ رد کچوک )ھلول( رتتاک کیً الومعم اما ،تسا تارقف نوتس ھب ھیبش رایسب راک نیا دنیآرف :لارودیپا  ■
  .درک زیوجت یفاضا یعضوم یسحیب موزل تروص رد ناوتیم نآ قیرط

 ھک یا ھیحان ات درک قیرزت نار ھلاشک تسوپ ھب ناوت یم ار یعضوم هدننک سح یب زا یرتشیب رادقم :یعضوم یسح یب قیرزت ■
  .دوش سح یب دنوش یم هداد رارق نآ رد اھ تنتسا

 

  ؟دتفا یم یقافتا ھچ EVAR ای AAA زاب لمع زور رد
 ھتشاد زونھ تسا نکمم ھک ینارگن ای لاوس ھنوگرھ دروم رد دیناوت یم و درک دیھاوخ تاقالم دوخ یشوھیب صصختم و حارج اب امش
 کی و دنوشیم لصتم درادناتسا یاھروتینام مامت ھک ییاج ،دیوشیم هدرب لمع قاتا ای یشوھیب قاتا ھب سپس .دینک تبحص اھنآ اب دیشاب
 .)دینک ھعجارم تازیھجت و تراظن شخب ھب( دریگیم رارق دیرو رد لوناک
 ھعجارم تازیھجت و تراظن شخب ھب( دھد رارق ینایرش طخ کی تسا نکمم یشوھیب صصختم ،دیھد یم ماجنا یمومع یشوھیب رگا
 .دنوش یم لصو اھروتینام ای مورس ریاس ،دیتسھ باوخ رد امش ھک یماگنھ .دنک لرتنک قیقد روط ھب ار امش نوخ راشف ات )دینک

 زاب AAA یحارج زا سپ یدوبھب
 نانیمطا امش یکشزپ میت و راتسرپ اجنیا رد .دیوریم )HDU( الاب یگتسباو دحاو ای )ICU( هژیو یاھتبقارم شخب ھبً الومعم
 زیچ ھمھ رگا .دیشاب يگدوسآ رد و دننک راک تسرد ناتیاھھیلک و اھھیر ،بلق ات دشاب تسھ یفاک هزادنا ھب تاعیام ھك دننكيم لصاح
  .دیدرگيمرب يحارج شخب ھب زور ود ای كی زا دعب الومعم ،دشاب بوخ

 .EVAR يحارج لمع زا دعب دوبھب
 ،دناھتشاد يرتهدیچیپ EVAR لمع ھك ينارامیب .دننكيم ادیپ دوبھب يحارج شخب رد ،دنراد ياهداس EVAR لمع ھك ينارامیب رثكا
 .دنوش تبقارم ICU ای HDU رد تسا نکمم
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 .اپ رد يگرخرس سپ ياب يحارج
 )ينار گرخرس(
 

 
 ينار گرخرس

 

 
 دادسنا

 
 يیونازتشپ گرخرس

 
 
 
 
 
 دنویپ

 
 اھاپ ھب اھنایرش قیرط زا ناشنوخ نایرج دوبھب یارب دنربیم جنر )PAD( یطیحم گرخرس زا ھک ینارامیب رد یحارج لمع نیا
  .دنمانیم »ددجم ییازگر« ار نیا دریگیم رارق هدافتسا دروم
 :دراد دوجو PAD یارب ییازگر نامرد شور عون ود

 .دنکیم داشگ کچوک نولاب کی نداد رارق و ندرک داب کمک ھب ار گرخرس هدش گنت ای دودسم تمسق نآ رد ھک :یتسالپویژنآ ■

 کی کمک ھب ای )گرھایس کی الومعم( ینوخ یاھگر زا یکی کمک ھب هدش دودسم گرخرس نآ رد ھک :گرخرس سپ یاب دنویپ ■
  .دوشیم سپ یاب یعونصم دنویپ

 .داد ماجنا لارودیپا ای یعاخن یسحیب دننام یعضوم ای یمومع یشوھیب کینکت زا هدافتسا اب ناوتیم ار اھلمع نیا
 و یکشزپ ھقباس و دوشیم ھتفرگ حارج و یشوھیب صصختم و امش نیب وگتفگ زا سپ بسانم کینکت باختنا دروم رد یریگ میمصت
 تشپ ھب اھتعاس دشاب مزال تسا نکمم و دشکب لوط یدایز نامز تسا نکمم یناتحت مادنا لمع .دنریگیم رظن رد ار امش یگدامآ
 کینکت زا رگا .دشاب یرتھب ھنیزگ تسا نکمم یمومع یشوھیب ،دیشکب زارد تشپ ھب ینالوط تدم یارب دیناوتیمن رگا .دیشکب زارد
  .دوش هدافتسا لمع لوط رد امش ندناباوخ یارب شخب مارآ زا ناوتیم ،دوش هدافتسا یعضوم
 اپ ھب یبوخ ھب نوخ ھک دننکیم یسررب ناراتسرپ .دیتسھ رظن تحت تقدب ھک دیوریم هژیو یرواکیر شخب ھب امش ،یحارج زا سپ
 .تسا بسانم ناتنوخ راشف و دبک درکلمع ،سفنت ھک دنوشیم نئمطم و دسرب
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 قورع یحارج لوط رد مزال یاھلرتنک و تازیھجت
 نیرتجیار زا یخرب ریز رد .دوش لرتنک تقد ھب دیاب امش سفنت و بلق ،قورع یحارج لوط رد
 :تسا هدش هدروآ دھدیم خر نارامیب رثکا یارب ھک یتازیھجت و اھلرتنک
■ ECG )راک نیا .تسا لصتم نآ زا ییاھمیس ھک دنھدیم رارق امش ھنیس یور یبسچرب .بلق یکیرتکلا تیلاعف تبث :)بلق راون 

 .دربیم نامز ھقیقد هد ات جنپ

  .دنکیم لرتنک لمع لوط رد ھقیقد جنپ ات ھس رھ رد ناتیاھوزاب ندرشف اب ار امش نوخ راشف :نوخ راشف دنبوزاب ■

 هزادنا ار امش نوخ نژیسکا حطس و دنھدیم رارق شوگ ھمرن ای اپ تشگنا ،تسد تشگنا یور یکچوک هریگ :نوخ تظلغ یسررب ■
 .دریگیم

 رد زاین دروم تاعیام و اھوراد ات دننکیم لصو ناتتسد تشپ ھب )الوناک( یکچوک یکیتسالپ ھلول : )یدیرو طخ( یدیرو الوناک ■
 .دناسرب امش ھب ار لمع لوط
  

 سمل لباق ضبن ھک ییاج دننکیم قیرزت چم رد الومعم( دوشیم قیرزت گرخرس نورد اما تسا یدیرو طخ ھباشم :ینایرش رتتاک ■
 .دوشیم هدافتسا مھ نوخ ھنومن شیامزآ یارب نآ زا نینچمھ .دننک لرتنک نامز رھ رد ار امش نوخ راشف ھتسویپ دنناوتب ات )تسا

 
 :دوش هدافتسا زین ریز تازیھجت زا تسا نکمم ،امش یکشزپ طیارش و یحارج عون ھب ھتسب ،یشوھیب زا سپ

 دنک کمک امش ھب ات دوشیم دراو )ییاوھ هار( یان ھب ناھد قیرط زا ھلول .دوشیم هدافتسا یمومع یشوھیب یارب طقف :سفنت ھلول ■
 .دنراذگیم ناھد لخاد ندش شوھیب زا سپ .دیشکب سفن لمع لوط رد

 صصختم ھب نیا .دنھدیم رارق ناتندرگ یاھگر زا یکی رد ھک یرتگرزب یدیرو یالوناک :)CVC( یزکرم گرھایس رتتاک ■
 شوھ ھب امش ھکیلاحرد ار رتتاک تاقوا یھاگ .دنک قیرزت نامز مھ ار یرایسب فلتخم تاعیام و اھوراد ات دنکیم کمک یشوھیب
 ھنوگ رھ و دنک سحیب ار تسوپ ات دنکیم قیرزت یعضوم یسحیب یمک امش یشوھیب صصختم یلو ،دننکیم دراو دیتسھ
 .دوش یرادھگن یحارج زا دعب رتشیب ای زور کی یارب ناوتیم CVC ،زاین تروص رد .دناسرب لقادح ھب ار یتحاران

 ناھد ای ینیب قیرط زا بورپ .دوشیم ھتشادرب ندمآ شوھ ھب زا لبق و دوشیم ھتشاذگ یشوھیب زا دعب بورپ :یفارگونوس بورپ ■
 رد تاعیام رادقم ھچ دھد ناشن و دنک لرتنک ار امش نایرج ات )تسا لصتم هدعم ھب ناھد زا ھک یاھلول( دوشیم لصتم یرم ھب

 .دیراد زاین یحارج لوط

 شوھ ھب امش ھک دننک ھناثم دراو یتقو ار نیا تسا نکمم .دننکیم ھناثم دراو راردا یروآ عمج یارب ھک یاھلول :یراردا دنوس ■
 .دناسرب لقادح ھب ار یتحاران ات دننکیم هدافتسا یعضوم یسحیب لژ زا اما ،دیشاب

 یعاخن و زغم عیام زا یرادقم ات دریگیم رارق تارقف نوتس نییاپ رد ھک تسا یمرن و کچوک ھلول :باصعا و زغم رتتاک ■
)CSF( زا دعب راک نیا .دنک یریگولج بیسآ زا ات هدرک ھطاحا ار امش زغم و یعاخن بانط ھک یعیام نامھ دنک ھیلخت ار 
 رارق ریثات تحت تروئآ زا ینالوط رایسب شخب ھک دوشیم عاخن رد نوخ نایرج دوبھب ثعاب تروئآ مسیرونآ هدیچیپ یاھمیمرت
 .دنھدیم نآ یهرابرد یرتشیب تاحیضوت امش حارج و یشوھیب صصختم ،دیشاب ھتشاد جایتحا رتتاک نیا ھب رگا .دوب ھتفرگ

 نوخ لاقتنا و نوخ ظفح هاگتسد
 مک رظن زا لمع زا لبق یبایزرا رد .تسا هارمھ یرتدب بقاوع اب نیگنس یحارج زا دعب اما ،تسا عیاش )نھآ دوبمک( ینوخ مک ھچرگا

 و یسررب امش ینوخ مک لیلد ،دیشاب ھتشاد مھ یفاک نامز و دیشاب ھتشاد ینوخ مک یحارج زا لبق رگا .دش دیھاوخ شیامزآ ینوخ
  .دوشیم نامرد
 رد نوخ لاقتنا .دوشیم ماجنا موزل تروص رد اھنت ییادھا نوخ اما ،دشاب نوخ لاقتنا ھب زاین نیگنس یاھیحارج مامت رد تسا نکمم
 ؛دش دھاوخ هدافتسا نوخ ظفح هاگتسد زا ناکما تروص رد .تسا رت عیاش ،دنھدیم ماجنا یتروئآ و یناتحت مادنا یحارج ھک یدارفا
 .دیشاب ھتشاد زاین لاقتنا ھب ھکنیا نودب دنادرگیمرب امش ھب سپس و دیوشیم ار نآ ،دنکیم یروآعمج ار امش نوخ هاگتسد نیا
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 یحارج زا سپ درد نیکست
 یھاگ .دنھدیم ناشن نکسم یاھوراد ھب یتوافتم شنکاو ای ،دنراد زاین یرتشیب نکسم نازیم ھب نارگید ھب تبسن دارفا زا یخرب
 دییوگب ناتسرامیب نانکراک ھب دیاب ،دیراد درد رگا نیاربانب ،تسین بوخ زیچ ھمھ ینعی ھک تسا هدنھد رادشھ تمالع کی درد ،تاقوا
 .دنشاب امش بقارم ھک
  .دراذگیم نایم رد امش اب ار یفلتخم یاھشور یحارج زا سپ درد تیریدم یارب یشوھیب صصختم
 امش یشوھیب صصختم ،اھاپ ھب یناسر نوخ ای تروئآ یحارج یارب .دوشیم هداد نکسم امش ھب یدیرو طخ ای ناھد قیرط زا الومعم
 :دراذگب نایم رد امش اب زین ار ریز یاھھنیزگ تسا نکمم

 ھتسویپ لارودیپا
 ات دنامیم یقاب پمپ ھب لصتم و دوخ لحم رد یحارج یاھتنا رد لارودیپا دنوس ،تسا هدش هداد لارودیپا امش ھب ھک یتروص رد
 ساسحا دوخ یاھاپ و مکش رد تسا نکمم ،دوش فقوتم پمپ ھک یتقو ات .دنوش قیرزت یحارج زا سپ مزال یاھنکسم و هدننکسحیب
 لمع زا دعب زور نیدنچ ات تسا نکمم لارودیپا .دنسرب رظنھب رتنیگنس یداع تلاح زا تسا نکمم ناتیاھاپ و تسد و دینکب یسحیب
 .دنامب یقاب ندب نورد

 )PCA( رامیب طسوت هدشلرتنک یسحیب
 دراد یاینمیا تامیظنت پمپ نیا .دینکیم لرتنک ار نآ ھمکد کی ندرشف اب و دشابیم لصتم ناتیالوناک ھب ھک تسا نکسم پمپ یعون
  .دنکیم یریگولج وراد دح زا شیب یفداصت تفایرد زا ھک

 مخز یاھدنوس
 ای حارج .دوش سحیب یحارج ۀیحان ات دوشیم قیرزت ناتمخز نورد یکیتسالپ ۀلول ود ای کی نورد زا ،یعضوم ۀدننکسحیب
  .دننامب یقاب ندب رد لمع زا سپ زور دنچ ات تسا نکمم مخز یاھدنوس .دھدیم رارق لمع نیح رد ار اھھلول نیا یشوھیب صصختم

  قورع یحارج رد تیاضر و تارطخ
 یگتسب یحارج زا لبق امش یمومع تمالس و ناتبلق درکلمع تیفیک ،ناتیحارج عون ھب نآ زا دعب ای یحارج لمع ماگنھ ضراوع رطخ
  .دراد
 دنناوتیم سپس .دننکیم هدافتسا امش زا تبقارم عون یزیرھمانرب یارب ناتتاشیامزآ و اھیبایزرا جیاتن زا حارج و یشوھیب صصختم
 :دننک صخشم ار لیذ دراوم و دنربب شیپ ار ثحب امش اب یقورع یحارج لمع ماجنا یلامتحا یایازم و تارطخ ۀرابرد

 دشابیم یبسانم ۀنیزگ امش یارب یحارج ایآ ■
 تسیچ امش یارب یحارج نیرتھب ■
  درک دیھاوخ تفایرد یحارج نیح رد ھک یایشوھیب تبقارم یزیرھمانرب ■
 شخب ای ،الاب یگتسباو شخب ،یرواکیر قاتا :لاثم یارب ،دینکیم تفایرد یحارج زا سپ ھلصافالب ھک یتبقارم یزیرھمانرب ■

 .هژیو یاھتبقارم

 ،دنھد یم حیضوت امش یارب ار تارطخ )حارج و یشوھیب صصختم( ناتناکشزپ .دریذپب ھک تسا لیام ار یتوافتم یاھرطخ یسکرھ
 ار تسا هدش یزیرھمانرب امش یارب ھچنآ ھک یتقو ات .ریخ ای دیھدب ماجنا ار لمع ایآ ھک دیریگب میمصت دیناوت یم امش دوخ طقف اما
 نیا .دیریذپن ار نآ ھک دیراد قح هراومھ ،دیرادن یلیامت یحارج ھب رگا .دوشیمن ماجنا یراک چیھ ،دینکن تقفاوم نآ اب و دیاهدشن ھجوتم
 زا یریگشیپ یارب ،یتروئآ مسیرونآ میمرت دننام ،یقورع یاھیحارج زا یرایسب ھک دراد یصوصخھب تیمھا تھج نیا زا عوضوم
  .دیشاب ھتشادن یایساسا مئالع ناتیاھھنیزگ یسررب نامز رد امش تسا نکمم ھک دنچرھ ،دنوشیم ماجنا هدنیآ تالکشم
  :دننکیم قدص زین یقورع یحارج دروم رد یمومع یشوھیب ھب طوبرم جیار تارطخ و تاقافتا یمامت

  تسا جیار رایسب نآ زا سپ دردولگ و عوھت تلاح ■
 اھمشچ و باصعا ،اھنادند ھب بیسآ زا دنترابع لومعمان تارطخ ■

 .دنتسھ ردان یشوھیب یاھوراد ھب )یژرلآ( یتیساسح یاھشنکاو ■

  :دینک ھعجارم ام تیاسبو ھب دیناوتیم نتفرگ رارق یشوھیب تحت جیار تاقافتا و تارطخ ۀرابرد رتشیب تاعالطا تفایرد یارب
/translations/farsiinformation-www.rcoa.ac.uk/patient 
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  یقورع یحارج رد یشوھیب صاخ تارطخ
 تنوفع و یزیرنوخ
 جیار تارطخ نیا .تنوفع و یزیرنوخ ،یدوبک ھلمج زا .دراد یتارطخ گنیروتینام هاگتسد و اھمرس و )اھنیال( اھطخ ندرک لصو
 نیا ھک دنناسرب بیسآ زین دنتسھ کیدزن اھنآ ھب ھک ناتندب یاضعا رگید ھب تسا نکمم تازیھجت نیا .دروم ١٠٠ زا دروم ١ – دنتسھ
 .تسا جیار رتمک قافتا

 بلق ھب بیسآ
 رگا یتح ،دراذگب رثا ناشبلق رب یرامیب ھک دنتسھ نیا ضرعم رد دنراد یقورع یرامیب ناشتروئآ ای اھاپ رد ھک ینارامیب رتشیب

 یبلق ضراوع ھب التبا یارب یرتشیب رطخ ضرعم رد الومعم دنراد یقورع یحارج ھک ینارامیب ،لیلد نیمھ ھب .دھدن زورب یمئالع
 نیا رطخ ضرعم رد رتشیب یسک ھچ ھک دنھدیم ناشن لمع زا شیپ ینامسج یگدامآ یاھنومزآ .دنتسھ نآ زا سپ و یحارج نیح
 رتالاب دنشاب ھتشاد زاین یحارج زا سپ ای نیح تراظن و تبقارم زا یرتالاب حوطس ھب نارامیب نیا ھکنیا لامتحا .دراد رارق ضراوع
 .دشابیم ١٠٠ رد ٣-١ دودح یبلق ۀلمح یلک رطخ .تسا

 اھھیلک ھب بیسآ
 نازیم ھب تارطخ نیا .دنکیم نیمات تروئآ ار ناتیاھھیلک نوخ ھک ارچ ؛دراد دوجو امش یاھھیلک ھب بیسآ رطخ تروئآ یحارج نیح
  .دراد یگتسب یحارج زا شیپ ناتیاھھیلک درکلمع تیفیک و یحارج یگدیچیپ

 نکمم گنر نیا .دوشیم هدافتسا دنویپ نتفرگ رارق لحم ندرک صخشم یارب گنر زا )EVAR( مسیرونآ یقورع لخاد میمرت نیح
 رب و دنکیم لرتنک تقد ھب ار دوشیم هداد امش ھب ھک یتاعیام نازیم یشوھیب صصختم نیاربانب ،دناسرب بیسآ ناتیاھھیلک ھب تسا
 ناتیاھھیلک یدوبھب ماگنھ دئاز داوم زا امش نوخ یزاسکاپ یارب لومعمان یدراوم رد .دنکیم تراظن دینکیم دیلوت ھک یراردا نازیم
  .دوشیم هدافتسا زیلاید هاگتسد زا
 :دینک ھعلاطم ار ام تیاسبو بلاطم دیناوتیم لارودیپا و ،یعاخن ،یمومع یاھکینکت تارطخ ۀرابرد رتشیب تاعالطا تفایرد یارب

/translations/farsiinformation-www.rcoa.ac.uk/patient 
 .تسا هدش ھئارا امش ھب کمک یارب سایقم نیا .دنراد دادعا و اھهژاو زا یتوافتم ریسافت فلتخم دارفا
 

 
 
 
 

 جیار رایسب جیار لومعمان تردن ھب تردن ھب یلیخ
 رازھدص رد کی
 رھش کی رد رفن کی

 گرزب

 ١٠٠٠٠ رد ١
 رھش کی رد رفن کی

 کچوک

 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
 یواح اھروشورب نیا زا یرایسب و دننکیم ھیھت قورع و بلق یحارج هرابرد یناسرعالطا یارب ار ییاھروشورب اھناتسرامیب رثکا
  .دنتسھ یشوھیب هرابرد یتاعالطا

 دییامن ھعجارم جلاک تیاس بو ھب رتشیب تاعالطا بسک تھج
. translations/farsi/information-www.rcoa.ac.uk/patient ای یشوھیب شخب رد تسا نکمم نینچمھ اھروشورب نیا 
  .دنشاب سرتسد رد امش ناتسرامیب یبایزراشیپ کینیلک

 :یلیمکت یتاعالطا عبانم
 translations/farsi/information-www.rcoa.ac.uk/patient.(( نآ تارطخ و یشوھیب ■

 رتدوز ،رتھب ،رتیوق :یحارج یارب یگدامآ ■
)./translations/farsiinformation-www.rcoa.ac.uk/patientFitter Better Sooner)  

 ییوئدیو عبانم و اھروشورب ■
) )translations/farsi/information-www.rcoa.ac.uk/patient 
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 www.vasgbi.com.(( دنلریا و ریبک یایناتیرب یقورع عمجم ■

 http://bit.ly/2LNAY52(( ناتسلگنا ناحارج یتنطلس جلاک ■

 ) www.nhs.ukNHS Choices.( تیاس ■

 .امش یمومع کشزپ ■

 
 

 ھمانبیذکت
 ،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
)/translations/farsiinformation-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
  .دوشیم لابقتسا روشورب نیا دوبھب یارب امش تاداھنشیپ زا
 :دینک لیمیا یناشن نیا ھب ار اھنآً افطل ،دیراذگب نایم رد ام اب ار دوخ تارظن دیتسھ لیام رگا

patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

1500 7092 020 

www.rcoa.ac.uk 

 
 ٢٠٢٠ ھیروف ،لوا پاچ
 .دش دھاوخ یرگنزاب راشتنا خیرات زا لاس ھس فرظ روشورب نیا

 یشوھیب ناصصختم یتنطلس جلاک ٢٠٢٠ ©
 رگید رد روشورب نیا زا هدافتسا تروص رد .دینک رکذ ار یلصا عبنم مان تسا دنمشھاوخ .تسا زاجم نارامیب ھب یناسرعالطا تھج یبلاطم ھیھت یارب هوزج نیا زا یرادربھخسن
 .دیریگب سامت ام ابً افطل ،رتشیب تاعالطا بسک یارب .دوش فذح ریواصت و یراجت مان ،اھوگول ،ھتسیاش ینادردق و رکشت رب هوالع دیاب ،راثآ

 

 


