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تٝ تؼذ  19تٙذ تٟيٝ ضذٜ است دس ٔشاوض تٟذاضتي دسٔا٘ي تٛسظ واسداٖ تٟذاضتي ٚ اص تٙذ  44غفحٝ ٚ  2فشْ ضشح حاَ وٝ دس 

. ٌشدد ٔيتٛسيّٝ پضضه ٔشوض ٚ دس غٛست ػذْ حضٛس واسداٖ تٕأاً تٛسظ پضضه تطشح ريُ تىٕيُ 

. دس غفحٝ اَٚ، دس ٌٛضة سٕت چپ تاالي فشْ ضٕاسٜ پشٚ٘ذٜ تيٕاس ٚ تاسيخ ٔشاخؼٝ سا يادداضت ٕ٘اييذ

. ايٗ لسٕت اص فشْ ٔشتٛط تٝ ٔطخػات اِٚيٝ تيٕاس است وٝ اص تيٕاس يا ٕٞشاٜ اٚ پشسيذٜ ٚ يادداضت وٙيذ :8تا  1بنذ 

سوض تٟذاضتي دسٔا٘ي اسخاع دادٜ ٔطخع ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٔشتغ خّٛي آٖ دس ايٗ لسٕت ٔٙثؼي وٝ تيٕاس سا تٝ ْ: ـ منبع ارجاع9

. ػالٔت ضشتذس تض٘يذ

وٝ تيٕاس تخاعش آٖ تٝ پضضه ٔشوض ٔشاخؼٝ وشدٜ سؤاَ ٚ  ٘اساحتي ػٕذٜ فؼّيدس ايٗ لسٕت  :ـ علت مزاجعه و شكايات اصلي10

. وّٕات خٛد تيٕاس يا ٕٞشاٜ ٚي پاسخ سا يادداضت ٕ٘ائيذ ػيٗتا 

ٔثالً اص يه ٞفتٝ لثُ . ٔٙظٛس ٔٛلؼي است وٝ تيٕاس تشاي اِٚيٗ تاس تٝ پضضه ٔشاخؼٝ وشدٜ است :شزوع بيماري فعليـ سمان 11

. يا دٚ ٔاٜ لثُ يا دٚ ساَ لثُ ٚ اِي آخش

ٔطخع ٕ٘ائيذ وٝ آيا تيٕاسي تغٛس ٘اٌٟا٘ي ٚ پس اص تشٚص يه ٔطىُ خاظ ضشٚع ضذٜ است يا ايٙىٝ : ـ نحوه شزوع بيماري12

اٌش تٝ ٞش دِيّي ٘تٛا٘ستيذ چٍٍٛ٘ي ضشٚع تيٕاسي سا ٔؼّْٛ وٙيذ دس ٔشتغ خّٛي ػثاست . تيٕاسي وٙذ ٚ تذسيدي تٛدٜ استآغاص 

. ػالٔت ضشتذس تض٘يذ« ٘أطخع»

ٚ دس غٛستي وٝ اص تيٕاسي . تشسسي وٙيذ وٝ آيا تيٕاس لثالً تيٕاسي سٚا٘ي داضتٝ يا خيش: ها و درمانهاي قبلي ـ عالئم، تشخيص13

ػالئٓ ٚ ٘ٛع تشدٜ تا سؤاَ وشدٖ اص خٛد تيٕاس يا ٕٞشاٜ ٚي ٚ دس غٛست ٕٞشاٜ داضتٗ تطخيع پضضه ٔؼاِدص،  ا٘ي خاغي س٘ح ٔيسٚ

لثالً دس تيٕاسستاٖ يا تخص سٚا٘پضضىي ػالٜٚ تش ايٗ ٔطخع ٕ٘ائيذ وٝ آيا تيٕاس . ٚي سا ٔطخع ٚ يادداضت ٕ٘ائيذتيٕاسي لّثي 

. اٚ سا دس ايٗ لسٕت روش وٙيذ ٘ٛع داسٚٞاي ٔػشفي لثّي ضذٜ است يا خيش ٚ ٕٞچٙيٗ تستشي

دس غٛست ٚخٛد چٙيٗ ػٛأّي دس ٔشتغ . ػٛأّي ٞستٙذ وٝ دس ايداد ٚ تشٚص تيٕاسي دخيُ ٞستٙذ: ساس بيماري ـ عوامل سبب14

. خّٛي ٞش وذاْ اص آٟ٘ا ػالٔت ضشتذس تض٘يذ

تاضذ ٘ٛع آ٘شا  حاَ حاضش ٔثتال تٝ تيٕاسي خسٕي ٟٕٔي تٛدٜ يا ٔي ٚ يا  دس  دس غٛستي وٝ فشد لثالً: ـ سابقه بيماري جسمي15

 …ٔثالً ساتمٝ ػُٕ خشاحي، ٘اساحتي وّيٝ، فطاسخٖٛ، آ٘فاِيت ٚ . تشسسي ٚ روش ٕ٘ائيذ

ٔثالً ايٙىٝ ٚاِذيٗ دختشػٕٛ ـ پسشػٕٛ ٞستٙذ ٚ دس . سا تشسسي وٙيذ سٚاتظ  فأيّي ٚاِذيٗدس ايٗ لسٕت  :ـ تاريخچه خانوادگي16

پسشخاِٝ تيٕاس ٔثتال تٝ تيٕاسي اسىيضٚفش٘يا »ٔثالً . ػالٜٚ تش ايٗ روش وٙيذ. غٛستي وٝ سٚاتظ خٛيطاٚ٘ذي ٘يض ٘ذاس٘ذ ليذ ٕ٘ائيذ

« .است

اش دچاس  ٕٔىٗ است تيٕاس دس ٞش يه اص واسوشدٞاي فشدي، خا٘ٛادٌي، تحػيّي، ضغّي ٚ يا اختٕاػي :ـ اختالل در كاركزدها17

٘ظافت، ضستطٛ، غزا : اش سا اص لثيُ تٛا٘ذ واسٞاي ضخػي تذيٗ ٔؼٙي است وٝ فشد ٕ٘ي دس واسوشدٞاي فشدي اختالَ. اختالَ تاضذ

تٝ ٘اساصٌاسيٟاي فشد تا اػضاء خا٘ٛادٜ ٚ دػٛا ٚ تٍٍٛٔٛ يا ٘اتٛا٘ي دس ايفاي  اختالَ دس واسوشد خا٘ٛادٌي. خٛسدٖ ٚ غيشٜ ا٘داْ دٞذ

ايٗ است وٝ فشد دس ٔحيظ ٔذسسٝ ٚ ٔسائُ دسسي  اختالَ دس واسوشدٞاي تحػيّي ٔٙظٛس اص. ٘مص پذسي يا ٔادسي اضاسٜ داسد

اٌش فشدي ٘تٛا٘ذ تٝ ٔذت صيادي دس يه ضغُ دٚاْ آٚسد ٚ ٔشتثاً ٔدثٛس تٝ ػٛؼ وشدٖ . تاضذ ٔطىُ داسد يا دچاس افت تحػيّي ٔي

 واسوشدٞاي ضغّي دچاس اختالَ٘ذ تٝ ٘ٛػي دس ضغّص ضٛد ٚ يا تا ٕٞىاسا٘ص ٘اساصٌاسي داضتٝ يا ايٙىٝ ٔىشساً دس واسش غيثت ن

٘اساصٌاسي تا دٚستاٖ ٚ اعشافياٖ، ٘ذاضتٗ دٚست، ػذْ : تاضذ ضأُ ٔٛاسدي اص ايٗ لثيُ ٔي اخالَ دس واسوشدٞاي اختٕاػي. است

. دس غٛست ٚخٛد ٞش وذاْ اص ايٗ اختالالت دس ٔشتغ خّٛي ٞش ٔٛسد ػالٔت ضشتذس تض٘يذ. سفت ٚ آٔذ تا آضٙاياٖ ٚ ٕٞسايٍاٖ

. ضذٜ استايٗ تٙذ تٝ پٙح تخص اِف، ب، ج، د، ٜ تمسيٓ : ها ـ عالئم و نشانه18



ايٗ ػالئٓ ٘ٛع تيٕاي سٚا٘ي   تا تشسسي. ضٛد ٔشتٛط ٔي( سٚا٘ي ضذيذ) ٞاي تيٕاساٖ پسيىٛتيه ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝايٗ تخص تيطتش تٝ ( اِف

ستظ  ص٘ذ ٚ اوثش حشفٟايص تي وٙذ، سشخٛش ٚ ضاد تٛدٜ، صياد حشف ٔي اٌش فشدي صياد فؼاِيت ٔي  ٔثالً. ضٛد ضذيذ فشد ٔطخع ٔي

ص٘ذ، دس ايٗ ٔٛسد تطخيع تيٕاسي ٔا٘يه ـ دپشسيٛ  خٛاتي تٛدٜ ٚ احتٕاالً دست تٝ خطٛ٘ت ٞٓ ٔي س ايٟٙا دچاس تياست ٚ ػالٜٚ ب

تاضذ ٚ  ٌيشي، ٞزياٖ، تٛٞٓ، تخػٛظ تٛٞٓ ضٙٛايي ٘يض ٔي يا فشدي وٝ لادس تٝ استثاط تا ديٍشاٖ ٘يست ٚ دچاس ٌٛضٝ. تاضذ ٔغشح ٔي

الصْ تٝ يادآٚسي . ص٘ذ تٝ احتٕاَ صياد دچاس تيٕاسي اسىيضٚفش٘يا است ٚ حشفٟاي تيشتظ ٔيدٞذ  سفتاسٞاي ػدية ٚ غشية ٞٓ ٘طاٖ ٔي

تٛاٖ تا روش ضٛاٞذ، استذالَ ٚ ٔخاِفت ٚسصيذٖ،  ػميذٜ تاعّي است وٝ تيٕاس لٛياً تٝ آٖ ايٕاٖ داسد ٚ ٕ٘ي ٞزياٖاست وٝ ٔٙظٛس اص 

خٛاٞٙذ  ٔي»  وٙذ است وٝ تيٕاس فىش ٔي« ٞزياٖ ٌض٘ذ ٚ آسية»سد ضايغ آٖ ٞزياٖ ا٘ٛاع ٔختّفي داسد وٝ يىي اص ٔٛا. آ٘شا اص تيٗ تشد

دسن حسي اضتثاٞي است وٝ دس  تٛٞٓٔٙظٛس اص . «ٕٞسشش سؼي داسد دس غزايص صٞش تشيضد ٚ اٚ سا ٔسْٕٛ وٙذ»يا « اٚ سا تىطٙذ

ضٛد وٝ تيٕاس غذاٞايي  تطخيع دادٜ ٔي ٚلتي« تٛٞٓ ضٙٛايي». ػآِ خاسج تشاي آٖ ٔحشوي ٚخٛد ٘ذاسد، تٛٞٓ ٘يض تشچٙذ ٘ٛع است

ٞاي ٘ٛسا٘ي يا افشادي سا  تذيٗ تشتية است وٝ فشد تػاٚيش، خشلٝ« تٛٞٓ تيٙايي». ضٛ٘ذ ضٙٛد وٝ افشاد ديٍش آٖ غذاٞا سا ٕ٘ي سا ٔي

. تيٙذ وٝ ٚالؼاً دس ٔحيظ خاسج ٚخٛد ٘ذاس٘ذ ٔي

تاضذ ٚ تا ٚخٛد آٟ٘ا دس حاِيىٝ ٕٞضٔاٖ ػالئٓ  ٔي( سٚا٘ي خفيف) ػالئٓ اختالالت ٘ٛسٚتيهػالئٓ ايٗ تخص تيطتش ٔشتٛط تٝ ( ب

ٞاي  دس غٛستي وٝ ػالٜٚ تش ٚخٛد ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ. ياتيذ ٞاي الصْ دس ايٗ صٔيٙٝ دست ٔي ٘ٛسا٘ي ضذيذ ٚخٛد ٘ذاسد تٝ يىي اص تطخيع

. تاضٙذ ٚتيه ٔغشح ٔيٞاي پسيه ضٛد فمظ ٕٞاٖ تطخيع ػالئٓ ٘ٛسٚتيه ٞٓ دس فشد ديذٜ ٔي(تخص اِف)سٚا٘ي ضذيذ 

يا تيٕاسي وٝ تيطتش . است« اضغشاب»تشد دچاس  اٌش فشدي اص دِٟشٜ ٚ ٍ٘شا٘ي، عپص لّة، ِشصش دستٟا ٚ خطىي دٞاٖ س٘ح ٔي

ٞايص ٔثتٙي تش تشسٟاي غيشٔٙغمي است ٔا٘ٙذ تشس اص غحثت وشدٖ دس خّٛي خٕغ، تشس اص غزا خٛسدٖ دس ٟٕٔا٘يٟا ٚ  ٘اساحتي

ٕٞچٙيٗ فشدي وٝ اص غٍٕيٙي ٚ ٘اأيذي، واٞص . تاضذ ٔي« فٛتيا»تيشٖٚ سفتٗ اص ٔٙضَ، دس ايٗ غٛست دچاس  خّٛي ديٍشاٖ يا تشس

. تاضذ ٔي( خفيف)پزيشي ضىايت داسد، دچاس تيٕاسي افسشدٌي  يا اص افضايص اضتٟا، دسدٞاي پشاوٙذٜ تذ٘ي ٚ ضؼف ٚ خستٍي

اي است وٝ ػّيشغٓ تٕايُ فشد ٕٞيطٝ دس رٞٗ اٚ تىشاس  حٓ ٚ تيٟٛدٜافىاس ٔضا «افىاس ٚسٛاسي»الصْ تٝ روش است وٝ ٔٙظٛس اص 

تٛا٘ذ دس ٔماتُ آٟ٘ا ٔماٚٔت وٙذ، ـ ٔا٘ٙذ فىش غذٔٝ صدٖ تٝ وسي، تفىشات ٔىشس ٚ دائٕي دس ٔٛسد  خٛاٞذ ِٚي ٕ٘ي ضٛ٘ذ ٚ فشد ٔي ٔي

. وثافت ٚ آِٛدٌي، ضه ٚ تشديذ يا ٚخٛد افىاس وفشآٔيض دس رٞٗ يه فشد ٔزٞثي

. ص٘ذ آٖ واسٞا ٔياػٕاِي است وٝ فشد ػّيشغٓ ٔيُ تاعٙي ٚ تا ٚخٛد ٔماٚٔت دس ٔماتُ آٟ٘ا دست تٝ  «اػٕاَ ٚسٛاسي»اص  ٔٙظٛس

دس غٛست ٚخٛد ايٗ « .ضستٗ ٚ آب وطيذٖ ٔىشس دستٟا، تذٖ يا ِثاسٟاي خٛد ٚ يا چه وشدٖ ٔىشس لفُ دسب ٚ اخاق ٌاص»ٔثُ 

 .تاضذ ٔغشح ٔي« ٚسٛاس»ػالئٓ تطخيع 

دس غٛستي وٝ ضخع ػالئٓ ٔطخع غشع اص لثيُ . تاضذ ٞاي ٞيستشيه ٔي ٚ غص تيٕاساٖ غشػيػالئٓ ايٗ لسٕت ٔشتٛط تٝ ( ج

تيٟٛضي، حشوات تٛ٘يه ـ وّٛ٘يه يا تٝ صٔيٗ خٛسدٖ ٚ دست ٚ پا صدٖ، آٔذٖ وف اص دٞاٖ ٚ ٌاصٌشفتٍي صتاٖ دس تؼضي ٔٛالغ ػذْ 

ٌاص ٌشفتٍي »ِٚي اٌش تيٕاس يه يا چٙذ ػالٔت ٟٔٓ غشع تضسي تخػٛظ . است« تضسي غشع»وٙتشَ اداس سا داضتٝ تاضذ ٔثتال تٝ 

تطخيع لغؼي . تاضذ سا ٘ذاضتٝ تاضذ ٚ ٕٞيطٝ دس ٔىاٟ٘ا ٚ صٔاٟ٘اي تخػٛغي غص ٕ٘ايذ احتٕاالً ٔثتال تٝ غص ٞيستشيه ٔي« صتاٖ

. تيٗ غشع ٚ ٞيستشي ٘ياص تٝ تشسسي دليمتش ٚ تيطتش داسد

. حّٕٝ ٚ ٔتٛسظ تؼذاد حٕالت غشػي دس ٔاٜ سا تشسسي ٕ٘ٛدٜ ٚ دس خّٛي ٞش ٔٛسد يادداضت ٕ٘ائيذ ضٕٙاً تاسيخ آخشيٗ

ضٛد ٚ الصْ است وٝ تيٕاسي ٔٛسد ٔؼايٙٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ اص ٕٞشاٜ  ٔي ٔا٘ذٌي رٞٙي ػمةٞاي ايٗ تخص ٔشتٛط تٝ  ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ( د

ٔا٘ذٌي ٚ دسخٝ ضذت آٖ  سضذ ٚي تؼُٕ آيذ تا ٟ٘ايتاً تٝ تطخيع ػمةسؤاالت دليك ساخغ تٝ ٔشاحُ ( حذاالٔىاٖ ٔادس)تيٕاس ٘يض 

. پي تثشيذ

اص . ٌٙدذ، ٟٕٔتشيٗ ػالئٕص سا دس ايٙدا يادداضت وٙيذ تٙذي فٛق ٕ٘ي ٞايي داسد وٝ دس تمسيٓ اي ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ وٙٙذٜ اٌش ٔشاخؼٝ( ٜ

  … ٞاي اختالالت سفتاسي وٛدواٖ، پاسويىسٖٛ ٚ غيشٜ لثيُ ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ



تٝ ٔٙظٛس تطخيع لغؼي تيٕاسي ٚخٛد يه يا دٚ ػالٔت وافي ٘ثٛدٜ ٚ ضٕٙاً الصْ ٞٓ ٘يست وٝ تيٕاس تٕأي ػالئٓ يه : تذكز

ٞاي ٔٛخٛد دس فشْ ضشح حاَ ٚ  ِزا ٔثٙاي تطخيع تيٕاسي، ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ. عثمٝ تطخيػي سا داضتٝ تاضذ تا دس آٖ عثمٝ خاي ٌيشد

. تاضذ يآٔٛصضٟاي لثّي دس ايٗ صٔيٙٝ ْ

ٞاي تاسص ٚ ٔثثتي سا  پضضه پس اص ٔػاحثٝ تا تيٕاس الصْ است ضشح حاَ ٚ ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ :ـ عالئم مثبت و خالصه شزح حال19

تايذ تٝ فشْ تٍّشافي ٚ ٔختػش ٘ٛضتٝ ضٛد وٝ . ٞا تايذ خأغ أا وٛتاٜ تاضذ خالغٝ. وٝ دس اٚ تطخيع دادٜ دس ايٙدا روش ٕ٘ايذ

خٛاٞذ دس غزايص سٓ  وٙذ ص٘ص ٔي تيٕاس فىش ٔي»ٔثالً . تشاحتي تتٛا٘ٙذ تٝ اعالػات ٔٛسد ٘ياص دست ياتٙذديٍشاٖ تخػٛظ پضضىاٖ 

« .تشيضد ٚ اٚ سا ٔسْٕٛ وٙذ ٚ ٘سثت تٝ ٕٞٝ تذتيٗ است

  …ٞزياٖ ٌض٘ذ ٚ آسية، تٛٞٓ ضٙٛايي، حشفٟاي تيشتظ، سفتاسٞاي ػدية ٚ غشية، فمذاٖ تيٙص ٚ  :عالئم مثبت

دس ايٙدا پضضه تايذ پس اص ٔؼايٙٝ ػٕٛٔي ٚ تٛيژٜ دستٍاٜ ػػثي، دس غٛست  (:اس جمله دستگاه عصبي)جسمي ـ معاينه 20

. ٚخٛد ػالئٓ غيشعثيؼي ٘ٛع آٟ٘ا سا روش ٕ٘ايذ

اسىٗ ٚ غيشٜ سا دس ايٗ لسٕت  تي ٘تيدٝ آصٔايطات، ساديٌٛشافي، اِىتشٚا٘سفاٌِٛشافي، سي :هاي پاراكلينيكي ـ نتيجه بزرسي21

. سيذتٙٛي

دس ٞش تخص چٙذ . ٞا تٝ پٙح تخص اِف، ب، د، ٜ تمسيٓ ضذٜ است تٙذي ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ ايٗ لسٕت تا تٛخٝ تٝ تمسيٓ :ـ تشخيص22

دس غٛستي وٝ ٘ٛع . تشيذ ٞاي الصْ پي ٔي ٞاي ٞش تيٕاس تٝ يىي اص تطخيع ٘ٛع تطخيع روش ضذٜ است وٝ تا تٛخٝ تٝ ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ

ٌٙدذ، اص لثيُ پاسٌيٖٙٛ، ضة ادساسي، اختالالت سفتاسي وٛدواٖ ٚ غيشٜ، تطخيع  يٟاي چٟاسٌا٘ٝ فٛق ٕ٘يتٙذ تيٕاسي فشد دس تمسيٓ

. يادداضت وٙيذ« سايش ٔٛاسد تطخيػي« ٜ»خٛدتاٖ سا دس تخص 

 وٙيذ دس ايٗ لسٕت داسٚٞايي سا وٝ دس اِٚيٗ ٔشاخؼٝ تشاي ايٗ تيٕاس تدٛيض ٔي :ـ درمان اوليه و داروهاي تجويش شذه23

. يادداضت ٕ٘ائيذ

تاضذ اص دٚٔيٗ ٔشاخؼٝ تٝ تؼذ تٝ عشيمي وٝ دس  تشي ثثت ٔشاخؼات تيٕاس وٝ ضٕيٕٝ فشْ ضشح حاَ ٔي :ـ ثبت مزاجعات بيمار24

. ٌيشد ريُ تٛضيح دادٜ ضذٜ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔي

 .ٔٙظٛس تاسيخ ٔشاخؼٝ فؼّي تيٕاس است وٝ ٞش تاس تايذ ٘ٛضتٝ ضٛد: تاريخ مزاجعه -

ٞاي فؼّي تيٕاس ٚ ػٛاسؼ خا٘ثي داسٚٞاي ٔػشف ضذٜ سا دس ٞش تاس ٔشاخؼٝ يادداضت  دس ايٗ لسٕت ػالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ: اريسيز بيم -

 .ٕ٘ائيذ

 .وٙيذ، دس ايٗ لسٕت روش وٙيذ اسأي داسٚٞايي سا وٝ ٞش تاس ٔشاخؼٝ تيٕاس تدٛيض ٔي: داروهاي تجويششذه -

ٔاس ٘ٛع ٚ سيش تيٕاسي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔيضاٖ داسٚٞاي تدٛيض ضذٜ تاسيخ الصْ است تا تٛخٝ تٝ ٚضؼيت تي :تاريخ مزاجعه بعذي -

 .ٔشاخؼٝ تؼذي سا دس ايٗ لسٕت يادداضت وٙيذ

: منابع جهت مطالعه بيشتز

. ٔحٕذي ، تشخٕٝ آلاي حسٗ پاالًٞٙ صيش ٘ظش دوتش داٚد ضاٜ«اختالالت سٚا٘ي تشاي پضضىاٖ ٔشالثتٟاي اِٚيٝ تٟذاضتي» -1

پٛسافىاسي  …ا ، تشخٕٝ دوتش ٘ػشت«(خّذچٟاس )خالغٝ سٚا٘پضضىي » -2

. تشخٕٝ ٚ تأِيف دوتش خؼفش تٛاِٟشي« تٟذاضت سٚاٖ تشاي واسدا٘اٖ ٚ ٔشالثيٗ تٟذاضتي ٔذاسس» -3

 


