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اطالعات
بــا توجــه بــه اجــرای برنامــه طــرح تحــول نظــام ســالمت از ســال 1393 در مرکــز  و اســتقرار بســته هــای خدمتی ایــن طرح، میــزان پرداختی بیمــاران بصورت 

گیــری کاهش یافته اســت. چشــم 
شما می توانید سواالت، پیشنهادات و انتقادات خود را با سامانه تلفنی1590 معاونت درمان بصورت شبانه روزی مطرح نمایید. 

:)Hospital Information System) HIS سیستم های اطالعات بیمارستان
گســترده تــر HIS را سیســتم  سیســتم اطالعــات بیمارســتانی در معنــای 
اطالعاتــی ســالمت مــی گوینــد کــه یــک نظــام اطالعاتــی یکپارچــه بــرای 

یابــی اطالعــات بیمــاران مــی باشــد. مدیریــت و ذخیــره و باز

مزیت های HIS در فرآیندهای بیمارستانی

کارایی	  ارتقاء سطح 
کامپیوتری	  استفاده از فن آوریهای 
یه های تکراری و غیر ضروری	  حذف رو
مدیریــت زمــان )پائیــن آوردن زمــان پذیــرش، زمــان ترخیــص، زمان 	 

و درخواســتهای  پزشــکان  نویســی  زمــان دســتور  بیمــار،  انتقــال 
کلینیکــی، زمــان اخــذ جواب هــا، زمــان مراجعــه بــه اطالعــات  پارا

قبلــی پرونــده(
باال بردن میزان دقت در درج اطالعات	 
تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت باالبردن میزان رضایت بیمار	 
گزارشات روزانه و زمانی	  یافت آمار و  ارائه خدمات بهتر، در
اطالع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان	 
کیفی وضع خدمات درمانی	  بهبود 
استخراج آمار و اطالعات با روشهای سریعتر	 
برقراری ارتباط با سیستمهای پزشکی	 

)EDO( واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 بــه منظــور ارتقــای کیفــی آمــوزش و ایجــاد محیــط پویاتــر در دانشــگاه هــا و اجــرای مصوبــه پانزدهمیــن جلســه شــورای کشــوری توســعه آمــوزش ضــروری 

کلیــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور انجــام می گیــرد: کــه اقدامــات زیــر در  اســت 
کلیـه دانشـکده هـا بـه منظـور پیشـبرد اهـداف توسـعه ای  1 - واحـد مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـکی )EDO( تحـت نظـر روسـای دانشـکده هـا در 

آمـوزش پزشـکی ایجـاد گردیـده مگـر اینکـه عـدم ضـرورت آن بـه تصویـب شـورای توسـعه آمـوزش پزشـکی آن دانشـگاه رسـیده باشـد.
یابـی و تحقیـق در  یـس و ارز 2-هدایـت و حمایـت علمـی و فنـی، برنامـه ریـزی آموزشـی، آمـوزش اعضـای هیـات علمـی در زمینـه روش هـای تدر

آمـوزش و آمـوزش مـداوم.
یاسـت رئیس دانشـگاه، با حضور مسـئولین، معاونین، دبیران  آموزشـی  )دانشـکده ها و بیمارستان  3- تشـکیل جلسـه حداقل هر سـه ماه یکبار به ر

 ) EDO( مدیر مطالعات و توسـعه آموزش پزشـکی دانشگاه ،)ها
4-ابالغ مصوبات شورا بعد از تصویب 

گزارش مصوبات و نحوه پیشرفت آنها  5- مسئولیت پیگیری مصوبات شورا با مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بوده و هر سه ماه 
6-مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سیاست های کالن آموزشی را تدوین و آن را از طریق معاون آموزشی به شورای آموزشی ارائه می نماید.
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یاسـت دانشـکده بـوده  7- واحدهـای مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـکی دانشـکده ها زیـر نظـر ر
و بـا مدیریـت مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـکی دانشـگاه و معاونیـن آموزشـی بیمارسـتان هـای 
آنهـا  فنـی   - علمـی  حمایت هـای  از  و  داشـت  خواهنـد  )فرآینـدی(  عملکـردی  ارتبـاط  آموزشـی 

بـود.  خواهنـد  برخـوردار 

اهم اهداف دفتر پرستاری 

ارتقاء سطح دانش و عملکرد کارکنان با اجرای برنامه های آموزشی 	 
کمیت بالینی	  ارتقاء و بهبود مستمر خدمات به بیماران و ارباب رجوع با اجرای سنجه های اعتبار بخشی و مصادیق حا
ارتقاء رضایتمندی پرسنل با اجرای روتیشن در بخشهای مختلف	 
 ارتقاء ارتباطات بین بخشی با برگزاری جلسات، مراجعه به بخشها و ارتباط موثر با پرسنل	 
 اجرای دستورالعملها و قانون مداری	 
ارتقاء شاخصهای عملکردی	 
ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران 	 
اجرای پرداختهای مبتنی بر عملکرد کارکنان 	 

ر(  وایز شرح وظایف سرپرست پرستاری )سوپر
کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری 	 
مشارکت و همکاری در جمع آوری اطالعات پیرامون مرکز  بهداشتی درمانی توانبخشی 	 
همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحد های ذیربط با همکاری سایر مسئولین 	 
ارائه پیشنهادات الزم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری 	 
مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مدد جویان، بیماران 	 
بر نامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران 	 
تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد  و … واحد های ذیربط 	 
ایجاد هما هنگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط 	 
کارکنــان، مددجویــان /  بیمــاران، محیــط و … و اقــدام جهــت 	  تشــخیص نیازهــا و مشــکالت موجــود در واحــد هــای مرتبــط پرســتاری )مربــوط بــه 

حــل آنهــا
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تعاریف و اصطالحات واحدهای پشتیبانی مراکز  آموزشی درمانی  و بیمارستانها

واحد تغذیه 	 
بهداشت محیط	 
بهداشت حرفه ای	 
مددکاری	 
 تجهیزات پزشکی	 
واحد فناوری اطالعات	 
واحد آمار و مدارک پزشکی ) پذیرش، آمار و بایگانی مدارک پزشکی (	 
روابط عمومی	 

نکته : در سایت بیمارستانی  همه فرآیندهای فلوچارت بیمارستان قابل مشاهده است.  

واحدهای پشتیبانی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها
واحد تغذیه	 

از بخش دو بخش غذا و رژیم غذایی تشکیل شده است: 
 فضای فیزیکی بخش مدیریت غذا شامل آشپزخانه:

فضای بخش مربوط به رژیم درمانی
نظارت بر نحوه تهیه، پخت، توزیع مواد غذایی در آشپزخانه

ارائه آموزش های الزم به پرسنل واحد تغذیه
نظارت بر بهداشت آشپزخانه و سلف سرویس

مشاوره و آموزش رژیم درمانی بیماران بستری و سرپایی
ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران )پایش بیماران از نظر ابتالء به سوء تغذیه(

تهیه و تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره تغذیه به بیماران بستری
انجام مشاوره تغذیه در کلینیک تغذیه و رژیم درمانی، جهت بیماران سرپایی

واحد بهداشت محیط	 
عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر  می گذارند.

کز  مواد خوردنی،  آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کن و مرا شامل کنترل و نظارت بهداشتی بر اما

واحد بهداشت حرفه ای	 
بهداشــت حرفــه ای علــم پیــش بینــی، شناســایی، ارزیابــی، کنتــرل خطــرات تاثیــر گــذار بــر ســالمت در محیــط کار اســت به منظــور حفظ ســالمت و رفاه 

کارکنــان و در نهایــت ایمن نگهداشــتن جامعه.

واحد مددکاری	 
هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپائی با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی و تشخیص نوع بیماری آنها	 
ــه 	  ــه ب ــه روزان ــا مراجع ــاران ب ــی بیم ــی و درمان ــی، روان ــادی، خانوادگ ــی، اقتص ــکالت اجتماع ــائل و مش ــناخت مس ــه ش ــی در زمین ــق و بررس تحقی

ــاران ــا بیم ــره ب ک ــی و مذا کادر درمان ــایر  ــار و س ــک و بیم ــا پزش ــاس ب ــتان و تم ــهای بیمارس بخش
تماس با موسسات درمانی و بهداشتی و آموزشی و اجتماعی در رابطه با مشکالت بیماران سرپائی و بستری	 
مصاحبــه بــا بیمــار و خانــواده وی در مــوارد اخــذ رضایــت جهــت انجــام عمــل جراحــی و آمادگــی بــرای عمل جراحــی و قطع عضــو و تقویت روحیه 	 

بیمــار  بررســی وضعیــت مالــی بیمــاران و حــل مشــکل پرداخت هزینه هــای درمانی
تماس با سایر واحدهای درمانی جهت هماهنگی در نقل و انتقال بیمارانی که به درمان خاص نیاز دارند	 
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واحد تجهیزات پزشکی 	 
تجهیــزات پزشــکی بــه هرگونــه وســایل، تجهیــزات، ابــزار، لــوازم، ماشــین آالت، امکانــات ســخت افــزاری بــرای تشــخیص و پایــش و درمــان بیمــاران، مواد 

کالیبراتورهــای آزمایشــگاهی و نرم افزارهــا اطــالق می شــود. معرف هــا یــا 
حداقل یکی از اهداف زیر  ارائه می گردد: 

تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری 	
تشــخیص، پایــش، درمــان، تســکین، جبــران یــا بــه تعویــق انداختــن صدمــه یــا  	

لیت معلو
تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصالح آناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک 	
حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات 	
کنترل بارداری 	
ــرای اهــداف  	 ــا محیــط ب ــا اســتریل کننده وســایل ی ــا ضدعفونی کننــده ی تمیــز  ی

پزشــکی

واحد فناوری اطالعات	 
را  کــه اطالعــات  ابزارهــا و روش هایــی اســت  فنــاوری اطالعــات شــامل همــه ی 
قــرار می دهنــد. اســتفاده  مــورد  و  مبادلــه می کننــد  و  پــردازش  دریافــت، ذخیــره، 

واحد آمار و مدارک پزشکی ) پذیرش، آمار و بایگانی مدارک پزشکی ( 	 
ــک  ــه بیمــار در ی ــه ضــرورت خدمــات پزشــکی و پیراپزشــکی داده شــده ب ــه ب ک ــه اوراق و مدارکــی  کلی مــدارک پزشــکی )medical record( عبارتنــد از 
یــخ بــه نحــو قابــل دسترســی نگهــداری مــی شــود تــا در مواقــع لــزوم بــه منظــور  مرکــز پزشــکی، بیمارســتان و یــا درمانــگاه و غیــره جمــع آوری و بــه ترتیــب تار

گیــرد. کیفــی مــورد اســتفاده قــرار  کمــی و  معالجــات بعــدی بیمــار، آمــار، تحقیقــات، آمــوزش و بررســی خدمــات داده شــده از لحــاظ 

روابط عمومی 	 
کــه بــا اســتفاده از شــیوه هــای علمــی و هنــری بــه دنبــال  گاهانــه مبتنــی بــر برنامــه و تحقیــق اســت  روابــط عمومــی مجموعــه ای از عملیــات ارتباطــی آ
ارتبــاط بــا مــردم و اطــالع یابــی از نظرهــای آنــان، تجزیــه و تحلیــل گرایش هــای مخاطبــان و افــکار عمومــی بــه منظــور گفتگــو  با آنــان برای رســیدن به تفاهم 

گفتــاری، دیــداری و شــنیداری اســت. کاربــرد روش هــا و ابزارهــای ارتباطــی نوشــتاری،  بــا 
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تعاریف و اصطالحات بخش های مختلف مراکز  آموزشی درمانی و بیمارستانی

 	)Reception( پذیرش
پذیرفتن  فرد برای دریافت خدمات پرستاری، تشخیص، درمان و سایر خدمات سالمت. 

مراحل پذیرش بیمار

 

 	)Triage( تریاژ
فرایند اولویت بندی بیماران برای بهره مندی از درمان است که بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می شود.

بیماران به  وسیله ی کد اولویت تریاژ، به ترتیب زیر تعریف می شوند:
بیمارن به صورت الکترونیکی در سامانه HIS )سامانه اطالعات بیمارستان( ثبت می شود در 5 سطح بندی می شوند.

ســطح 1 و  2 بــه صــورت دســتی اطالعــات بــه پزشــک طــب اورژانــس ارجــاع داده مــی شــود نــه بصــورت الکترونیکــی چــون بیمــار در معــرض مــرگ قــرار 	 
ICU- CCU دارد  یــا بیمــاران

سطح 3 بیماران که درد بسیاری دارند.	 
سطح 4 بیماران که نیاز به آزمایش اولیه دارند.	 
سطح 5 بیماران که در حد سرما خوردگی هستند.	 

 	DOR اورژانس
بخشی از بیمارستان که به مداوای بیماران یا مجروحانی می پردازد که نیاز فوری به مراقبت های پزشکی دارند. 

بخش اورژانس	 
شــامل خدمــات ســرپایی و بســتری مثــل ویزیــت بیمــاران در ســطح )4، 5( پذیــرش بیمــاران ســطح )1، 2، 3( تریــاژ در اورژانــس بســتری و ارائــه خدمــات 
گیــری، بخیــه، نــوار قلــب، اکســیژن تراپــی،  اســپیرو متــری، خدمــات بیمــاران ام اس،  گــچ  ســرپایی مثــل ســرم تراپــی، ECG، پانســمان، تزریقــات، آتــل و 

جراحــی ســرپایی، اعــزام بیمــاران بــه بخــش بیمارســتان و بســیاری خدمــات دیگــر.

 	 )Trauma( تعریف اصلی تروما
گفتــه می شــود بــا ایــن  ضربــه یــا ترومــا در دانــش پزشــکی بــه هــر نــوع آســیب دیدگــی، ضربــه، جراحــت، شــوک، آســیب و حادثــه وارد شــده بــه بــدن انســان 
ــا بیمــاری در بــدن علــت ایجــاد آســیب نباشــد. اهمیــت تفــاوت ایــن دو مبحــث در اورژانــس و  کــه از خــارج بــه بــدن وارد شــود و عامــل درونــی ی شــرط 
گــر عامــل آن بیمــاری باشــد، امدادگــر  به آســانی می توانــد  فوریت هــای پزشــکی مشــخص می شــود، مثــاًل در برخــورد بــا بیمــار دچــار ســنکوپ یــا شــوک، ا
اقــدام بــه جابجایــی بیمــار کنــد ولــی در شــرایط ترومــا، بــه علــت وجــود احتمــال آســیب های شــدید ماننــد قطــع نخــاع، هــر نــوع جابجایــی و حرکــِت بیمــار 
گــر شــدید باشــد شــخص را به مداوای ســریع اورژانســی  بــدون ســاپورت و ثابــت نمــودِن اندام هــای متحــرک و توســط اشــخاص نــاوارد ممنــوع اســت. ترومــا ا

نیازمنــد می ســازد. ترومــا ششــمین عامــل آمــاری در علــل مــرگ شــمرده می شــود. 

 	)laboratory( آزمایشگاه
کــه در آن آزمایش هــای علمــی و فنــی بــه عمــل آورنــد و ادوات آزمایــش در آنجــا فراهــم باشــد؛ آزمایش هــای متعــدد بــرای بهبــود زندگــی انســان و  جایــی 

مقابلــه بــا بیمــار  یهــای عفونــی صــورت می گیــرد. 

1-مراجعه بیمار به پذیرش  
2-تشکیل پرونده بستری  

3-مراجعه به بخش مورد نظر جهت بستری
4- تکمیل مدارک بیمه ای 

5- انجام اقدامات درمانی، تشخیصی و جراحی بر حسب نیاز  

6-دستور ترخیص توسط پزشک یا رضایت شخصی
7- مراجعه به واحد ترخیص 

8-تسویه حساب 
9-خروج بیمار
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 	 )pharmacy( داروخانه
بــرای  بهداشــتی  محصــوالت  و  دارویــی  اقــالم  فــروش  محــل 

بیمــاران
 	 )discharged patients( ترخیص بیمار

ترخیــص بیمــار بــه معنــای خاتمــه مراحــل درمــان بــه تشــخیص 
پزشــک معالــج، فــوت بیمــار، اعــزام بیمــار و یــا خاتمــه درمــان بــا 

رضایــت شــخصی بیمــار مــی باشــد. 

توصیه های مهم به بیماران قبل از  ترخیص
کارت درمانــی (  1-اصــل مــدارک درمانــی معتبــر )دفترچــه یــا 
کارشــناس بیمــه  کنــار بالیــن بیمــار باشــد تــا بــا رؤیــت  همیشــه 

گیــرد.  مراحــل ترخیــص بســرعت انجــام 
2-توجه به اعتبار دفترچه درمانی و مطابقت با هویت بیمار قبل از شروع مراحل ترخیص الزامی است. 

3- اصل مدارک الزم ) فرم های ارجاع و معرفی نامه ( و کپی آنها در اسرع وقت تحویل منشی بخش شود تا ضمیمه پرونده بیمار شود. 
4-ارائه دفترچه مادر بیماران کودک تأمین اجتماعی به بخش مربوطه جهت رویت کارشناس بیمه الزامی می باشد. 

کــه دارای بیمــه مکمــل مــی باشــند، جهــت ارائــه آن بــه مرکــز مــی تواننــد بــا ارائــه دســتور بســتری پزشــک معالــج و در مــوارد اورژانــس بــا اخــذ  5-بیمارانــی 
گواهــی مبنــی بــر بســتری از پذیــرش مرکــز و ارائــه آن بــه بیمــه مربوطــه نســبت بــه اخــذ و ارائــه معرفــی نامــه بــه مرکــز اقــدام نماینــد. 

پیگیری های بعد از ترخیص بیمار
کــه منشــی  گــر در زمــان ترخیــص جــواب اقــدام تشــخیصی ) آزمایــش، پاتولــوژی و...( درخواســت شــده بــرای بیمــار آمــاده نبــود، لطفــًا در تاریخــی  1-ا

کنــد بــرای پیگیــری و دریافــت جــواب بــه منشــی بخــش/ واحــد مربوطــه مراجعــه فرماییــد.  بخــش تعییــن مــی 
2-درصورت درخواست شما، تصویر اطالعات مندرج در پرونده و نتایج اقدامات پاراکلینیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

دستورالعمل واحد CSR و اتوکالو 	 
واحــد CSR  یــا مرکــز  اســتریل جایــی اســت کــه کلیــه وســایل مــورد لــزوم بخشــها و اتــاق عمــل بیمارســتان در آنجــا ضــد عفونی و اســتریل می گــردد. بخش 
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اســتریل مرکــزی یعنــی محــل شستشــو ، پکینــگ و نگهداری ابــزار آالت اتاق عمل و بخشــها
اتوکالو وسیله ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای باال و با استفاده از بخار آب است.

 	)anesthesia(  واحد بیهوشی
حالت و چگونگی بیهوش، بی حسی، ازحال رفتگی، بی خویشتنی، بیخودی،  اغماء، غشی، غمی و کما.

کنترلــی روی قســمتی از بــدن یــا تمــام آن و محیــط خــود نــدارد. بیهوشــی بــه طــور موقــت می توانــد موجــب  کــه فــرد بصــورت ارادی و غیــر ارادی  بیهوشــی 
بــی دردی و فلــج موضعــی شــود و باعــث از بیــن رفتــن احساســات و واکنــش بــه محرک  هــای  بیرونــی شــود. بیهوشــی در علــم پزشــکی در عمــل جراحــی 

گرفتــه می شــود. کار  و دندانپزشــکی بــه 

 	) supervisor( واحد سوپروایزر
کسی که رئیس یا مسئول بخش خاصی از یک اداره به ویژه بخشی از بیمارستان است.

واحد اعتبار بخشی	 
یکــی از اهــداف اصلــی اعتبــار بخشــی تامیــن، حفــظ و ارتقــای ایمنــی بیمــار، همراهــان و کارکنــان مــی باشــد. بارزتریــن حقــوق انســان ها حق ایمــن بودن 

از خطــرات و آســیب هــا، هنــگام دریافــت خدمات اســت. 

 	)clinic( واحد درمانگاه
کــه بــه درمــان بیمــاران یــا مراقبــت پزشــکی از بیمــاران ســرپایی اختصــاص دارد. ولــی  ســاختمان یــا بخشــی در بیمارســتان یــا مرکــز بهداشــتی، درمانــی 

برخــالف بیمارســتان بیمــاران را بســتری نمی کننــد. 

 	)vaccination( واحد واکسیناسیون
به انجام کارهایی گفته می شود که با هدف جلوگیری از ایجاد عفونت یا کاهش حالت طبیعی بیماری در شخصی با تجویز به عمل آید.

واکسیناســیون اقــدام بســیار مهــم و بــا ارزشــی اســت کــه بوســیله آن بــا هزینــه کــم می تــوان از ابتــالء بــه بیماریهــای عفونــی جلوگیــری کــرد. بــا اجــرای برنامــه 
کــرده اســت  کاهــش بــارزی پیــدا  کــودکان و بالغیــن  ک در بیــن شــیرخواران،  واکسیناســیون همگانــی در جهــان، شــیوع بســیاری از بیماریهــای خطرنــا
کنــون شــیوع بیماریهــای خطیــری چــون دیفتــری، کــزاز، ســیاه ســرفه، ســرخک و فلــج اطفــال بــا واکسیناســیون همگانــی بــا موفقیــت، کنترل  بطــوری کــه ا

و در بســیاری از کشــورها عمــال بــه حداقــل میــزان خــود رســیده اســت.
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بخش های مختلف مراقبت های ویژه

مراقبت های ویژه	 
کــه علی رغــم بیماری هــای متعــدد زمینــه ای، امیــد بــه زندگــی در  بخــش مراقبــت ویــژه، بخشــی اســت مخصــوص بیمــاران بدحــال بــا شــرایط بحرانــی، 
کــه امــکان مراقبــت و نگهــداری از آنهــا در ســایر بخش هــا و  گونــه ای اســت  آنهــا وجــود دارد. در واقــع شــرایط بیمــاران بســتری در بخــش مراقبــت ویــژه بــه 

کنــار دیگــر  بیمــاران وجــود نــدارد.  در 
 به انواع زیر تقسیم می شود:

ً
انواع بخش مراقبت های ویژه در هر بیمارستان معموال

	 )Pediatric Intensive Care Unit( PICU مراقبت های ویژه کودکان
	 )Mobile Intensive Care Unit( MICU مراقبت های ویژه سیار
	 )Surgical Intensive Care Unit( SICU مراقبت های ویژه جراحی
	 cardiopulmonary unit مراقبت بیماران قلبی ریوی
	 )Neonatal intensive care unit( مراقبت های ویژه نوزادان

 	 )CCU( سی سی یو
کــز  درمانی اســت. کلمه CCU برگرفته شــده از حروف نخســت  بخــش مهــم و مراقبتــی در مرا
کلمــه در زبــان فارســی بــه  کلمــه التیــن coronary care unit می باشــد. ترجمــه دقیــق ایــن 
معنــای واحــد یــا بخــش مراقبتــی عــروق کرونــر می باشــد. امــا بــه طــور عمــوم بــه )ســی ســی یــو( 

بخــش مراقبتــی بیمــاران قلبــی می گوینــد.

 	:ICU واحد
کــه مخصــوص  اســت  بیمارســتان  از  یــا )آی ســی یو( بخشــی  ویــژه  مراقبت هــای  واحــد 
کــه  ــا تهدیدکننــده حیــات اســت  ــا جراحــات شــدید ی ــراد دچــار بیماری هــا ی مراقبــت از اف
نیــاز بــه نظــارت دقیــق و مــداوم و حمایــت بوســیله تجهیــزات و داروهــای اختصاصــی دارنــد 

ــژه  ــد. واحــد مراقبت هــای وی ــه مراقبــت مســتمر دارن ــاز ب ــد و نی ــه دیده ان ک ــی  ــزان جراحات ــر می ــا بناب ــان حفــظ شــود ی ــدن در آن کارکردهــای طبیعــی ب ــا  ت
Neuro ICU بیماری هــای مغــز و اعصــاب به نــام

آی سی یو )ICU( می تواند بخش های متفاوتی داشته باشد:
	 NICU بخش مراقبت های ویژه از نوزادان به نام
	 PICU واحد مراقبت های ویژه کودکان به نام
	 Neuro ICU واحد مراقبت های ویژه بیماری های مغز و اعصاب به نام
	 TICU واحد مراقبت های ویژه تروما به نام

 	)NICU( مراقبتهای ویژه  نوزادان
از  قســمتی  یــو(   ســی  آی  )ان  یــا  نــوزادان  ویــژه  مراقبت هــای  بخــش 
کــه بــرای ارایــه خدمــات درمانــی و مراقبتــی بــه نــوزادان  بیمارســتان اســت 
گرفتــه می شــود. در ایــن بخــش، اقدامــات  »بیمــار« یــا »نــارس« در نظــر 
گونــی بــرای نــوزادان انجــام می شــود. امــا  گونا طبــی و مداخــالت پزشــکی 
گاهــی نســبت بــه آنچــه در ایــن بخــش بــه نــوزادان نــارس ارائــه مــی شــود،  آ

می توانــد بــرای آســودگی خاطــر شــما بســیار ســودمند باشــد.
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تعاریف و اصطالحات بیماری های قلبی 

 	)angiography( پست آنژیوگرافی
کــه خــون رســانی قلــب را بــر  کرونــر. ) شــریان هایــی  کــردن وجــود و شــدت تنگــی عــروق  آنژیوگرافــی یــک روش تشــخیصی قطعــی اســت بــرای مشــخص 

عهــده دارنــد و انســداد آن هــا باعــث بــروز ســکته ی قلبــی مــی شــود.(
 	 )Angioplasty( رگ بازسازی یا رگ سازی یا آنژیوپالستی

گرفتگــی ســرخ رگ هــای اکلیلــی )ُکرنــری(   شــیوه ای درمانــی بــرای رفــع تنگــی رگ هــای خونــی اســت. از ایــن عمــل اغلــب در آنژیــن صــدری و بــرای رفــع 
قلــب اســتفاده مــی شــود، ولــی در مــورد ســایر ســرخرگها نیــز ممکــن اســت. آنژیوپالســتی معمــواًل بــه دنبــال رگ نــگاری )آنژیوگرافــی( و تشــخیص قطعــی 
کــردن یــک بالــن کوچــک مخصــوص در داخــل رگ، یــا از  گیــرد. طــی آن نواحــی باریــک شــده مجــرای رگ بــه کمــک بــاد  رگهــای مســدود شــده انجــام مــی 
گاهــی توامــًا بــا یــک رویــه فلــزی بنــام اســتنت )stent( بــکار مــی برنــد تــا مانــع  بیــن بــردن انســداد بــه کمــک لیــزر بــاز مــی شــوند. در ســال هــای اخیــر بالــن را 
کــه در داخــل رگ جایگزیــن مــی شــود و آن را بــاز نگــه مــی دارد. از عــود ســریع انســداد رگ شــود. اســتنت نوعــی لولــه کوچــک مشــبک و تــور ماننــد اســت 

 	)echocardiography(  )اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی
کــه در آن بــا اســتفاده از امــواج صوتــی تصاویــر متحرکــی از  کــوی قلبــی هــم نامیــده مــی شــود، تســتی اســت  کــه تحــت عنــوان تســت ا اکوکاردیوگرافــی 
کــوی قلبــی درد نداشــته و عمــل جراحــی هــم  کــوی قلبــی نیــازی بــه بســتری در بیمارســتان وجــود نــدارد . انجــام ا قلــب تشــکیل مــی شــود . بــرای انجــام ا
کمــک بــه پزشــک شــما بــه منظــور تشــخیص مشــکالت قلبــی شــما یــا چگونگــی عملکــرد قلــب  کــه جهــت  نمی باشــد. اکوکاردیوگرافــی تســتی اســت 

بــکار مــی رود. ممکــن اســت انجــام اکوکاردیوگرافــی در شــرایط زیــر ضــروری باشــد:
هنگامی که دارای صداهایی غیرطبیعی قلبی هستید.	 
هنگامی که دچار درد قفسه سینه غیر قابل توجیه هستید .	 
هنگامی که دچار یک نقص مادرزادی قلبی می باشید .	 
هنگامی که دچار حمله قلبی شده اید .	 
هنگامی که دچارتب روماتیسمی هستید .	 

ثبت و بررسی کارکرد قلب در حین ضربان با استفاده از امواج فراصوتی، پژواک نگاری قلب، پژوانگاری قلب.

 	)EKG( Electrocardiogram یا )ECG( الکتروکاردیوگرافی
الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب نمودار ثبت  شده تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب و یا درد قلبی گفته می شود. 

کــه برخــی از ضایعــات    ثبــت وضعیــت و حرکــت دیــواره هــای قلــب و ســاختمان هــای داخلــی آن بــا اســتفاده از امــواج اولتراســونیک)ماوراء صــوت( 
قلبــی را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد.

کار اســت، به طــور پیوســته ضبــط می کنــد. اطالعاتــی  کــه ویــژه ایــن  کاغــذِی خط کشی شــده ای  دســتگاه الکتروکاردیوگــراف، ایــن نمــودار را بــر روی نــوار 
کــه روی الکتروکاردیوگــرام ضبــط می شــود نشــان دهنده امــواج الکتریکــی محــرک قلــب اســت. ایــن امــواج نمایشــگر مراحــل مختلــف تحریــکات قلبــی 

هستند.

 	) Doppler( سونوگرافی داپلر
گیــری ســرعت حرکــت یــک جســم متحــرک اســتفاده   ــدازه  ــرای ان ــاب آن ب ــاز ت کــه در آن از تغییــر فرکانــس صــوت تابانیــده شــده و ب نوعــی ســونوگرافی 
گســیل داشــت. از ایــن تکنیــک اغلــب بــرای معاینــه جریــان خــون  کار داپلــر اســت. امــواج را مــی تــوان بصــورت مــداوم یــا ضربانــی  می شــود. اســاس ایــن 

سیســتم قلبــی عروقــی اســتفاده مــی شــود.   

 	) Exercise Tolerance test (تست ورزش
گرفتگــی عــروق قلبــی انجــام مــی شــود و در آن از طریــق افزایــش فعالیــت بدنــی بــه وســیله دویــدن قــدرت تحمــل فــرد نســبت بــه  در افــراد مشــکوک بــه 
گیــری در ایــن تســت شــروع درد ســینه و تنگــی نفــس، تغییــرات در الکتروکاردیوگــرام  گیــری مــی شــود. معیارهــای انــدازه  افزایــش ضربانــات قلــب انــدازه 
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)نوارقلــب( و ســایر عالیــم غیرمعمــول مــی باشــد.
 	)intervention( اینترونشن 

گذرانــدن و اخــذ مــدرک ایــن دوره قــادر خواهــد بــود تــا  کلمــه ی اینترونشــن در معنــای لغــوی بــه معنــی مداخلــه اســت. یعنــی فــوق تخصــص قلــب بــا 
اقدامــات مداخلــه ای و تهاجهمــی را بــر سیســتم قلــب و عــروق بیمــاران بــه اجــرا در آورد. جراحــی عمومــًا بــا بی هوشــی صــورت نمی گیــرد و بیمــار در تمــام 
کــه در فرهنــگ عامیانــه بــه آنژیوپالســتی معــروف اســت و توســط فلوشــیپ اینترونشــنال  کار را مشــاهده می کنــد  مــدت عمــل بیمــار هوشــیار و مراحــل 

انجــام می شــود.
از جملــه ی ایــن اقدامــات : بازگشــایی عــروق قلــب و اندامهــا، بــدون عمــل قلــب بــاز از طریــق عروق دســت و پا، توســط اســتنت )فنر( و بالون، بازگشــایی 
دریچــه هــای تنــگ قلــب بــا بالــون، بســتن حفــرات و ســوراخ های بــاز مانــده از دوره جنینــی داخــل قلبــی و بســیاری از درمان هــای نویــن بــدون جراحــی 

می باشــد.
 	 )heart disease( بیماری قلبی-عروقی یا بیماری قلبی

عروق رگ ها، مویرگ ها، ریشه ها  مجموعه سپید رگها را گویند. 
کــه شــامل بیماری هــای قلبــی، بیماری هــای  گــردش خــون را تحــت تأثیــر قــرار دهــد اشــاره دارد  کــه دســتگاه  گونــه بیمــاری  بیمــاری قلبی-عروقــی بــه هــر 
ــا رگ هــا، ســرخرگ ها، مویرگ هــا و ســیاهرگ ها رخ  کــه در قلــب ی کلیــه و بیماری هــای شــریانی می شــود. دســته ای از بیماری هــا اســت  عروقــی مغــز و 

می دهــد.
 	 ECG نوار قلب یا الکترو کاردیوگرام

کــه اصــوال فعالیــت الکتریکــی قلــب را نشــان می دهــد و بعنــوان یکــی از  نــوار قلــب یکــی از ســاده تریــن ابزارهــای تشــخیصی بیماریهــای قلبــی اســت 
اولیــن ابزارهــای تشــخیصی بیمــاری قلبــی اســت. نــوار قلــب بطــور معمولــی شــامل امــواج  QRS،T،P می باشــد کــه فعالیــت قســمت های مختلف قلب 

را نشــان می دهــد.
 	)Cardiopulmonary Resuscitation ( احیای قلبی و ریوی

احیــا قلبــی - ریــوی انجــام صحیــح و اصولــی حمایــت حیاتــی پایــه بــه ویــژه فشــردن قفســه ســینه مــی باشــد، در واقع بــرای شــروع اقدامات پیشــرفته احیا 
قلبــی نبایــد وقفــه ای در انجــام فرآینــد حیاتــی حمایت هــای پایــه ایجاد شــود.

طبابت بالینی پنج بیماری شایع روانپزشکی با کنترل توهم -هذیان -خشم -اختالل خواب و بهداشت خواب
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تعاریف و اصطالحات بیماری های مغزی 

 	  )Electroencephalography( EEG الکتروآنسفالوگرافی   
کــه بــا  نمــودار ترســیم شــده  گرفتــن فعالیــت الکتریکــی مغــز وجــود دارد  در پزشــکی، روشــی تشــخیصی بــرای تعییــن بیمــاری مغــزی، بــا در نظــر 
تغییــرات الکتریکــی مغــز الکتروانســفالوگرام نامیــده مــی شــود. ثبــت نــوار مغــزی، ثبــت تغییــرات پتانســیل الکتریکــی در نواحــی مختلــف مغــز بــه وســیله 

ــا داخــل مغــز قــرار داده شــده انــد. کــه بــرروی پوســت ســر  ی الکترودهایــی 

 	)EEG (  واحد نوار مغز
ثبــت فعالیــت الکتریکــی مغــز اســت، ایــن تکنیــک شــامل اخــذ ســیگنال توســط الکترودهــای ســطحی، بهبــود ســیگنال )معمــواًل تقویــت و حــذف 

کاغــذ چــاپ می شــود، الکتروانســفالوگرام نامیــده می شــود. ــز ( چــاپ ســیگنال و آنالیــز  آن می شــود. آنچــه روی  نوی

 	  MS بیماری ام اس
کــه در آن غالف هــای میلیــن ســلول های عصبــی در مغــز و نخــاع آســیب  گــون، یــک بیمــاری التهابــی اســت  گونا گرفتگــی بافت هــای  ام  ِاس یــا 
می بیننــد. ایــن آســیب دیدگی می توانــد در توانایــی بخش هایــی از سیســتم عصبــی کــه مســئول ارتبــاط هســتند، اختــالل ایجــاد کنــد و باعــث بــه وجــود 

یــاد جســمی شــود. ئــم و نشــانه های ز آمــدن عال

 	  SCU واحد
به معنای بخش مراقبت های ویژه حاد مغزی. بیمارانی که دچار سکته یا عارضه مغزی شده اند، در این بخش بستری می شوند.
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تعاریف و اصطالحات بیماری های غدد - سرطان 

 	)Hypothyroidism( هایپوتیروئید
هایپوتیروئید یا کم کاری تیروئید، اختاللی شایع است که در آن غده تیروئید شما به اندازه کافی هورمون های تیروئیدی تولید نمی کند.

 	)  Endoscopy ( آندوسکوپی
مشــاهده ارگانهــای داخلــی دســتگاه گــوارش جهــت مشــاهده مــوارد غیرطبیعــی ماننــد ضایعــات فضــا گیــر )تومــور، کیســت، تجمــع خــون یــا ترشــحات( 

و تشــخیص و احتمــاال درمــان محــل انســداد ها و خونریزی هــا.
معاینه مجراها و حفره های داخلی بدن با درون بین )آندوسکوپ (، درون بینی،  با دستگاهی به نام آندوسکوپ صورت می گیرد.

 	) nuclear medicine( پزشکی هسته ای
استفاده از مواد رادیواکتیو جهت تشخیص و درمان بیماری ها.

 	)pathology( پاتولوژی
شاخه ای در علم پزشکی که دربارۀ منشاء، علت و ماهیت بیماری ها بحث می کند، آسیب شناسی، دردشناسی.

از نظــر لغــوی از دو واژه )پاتــو بــه معنــی رنــج و درد و عــذاب + لــوژی بــه معنــی مطالعــه تشــکیل شــده اســت(. آســیب شناســی عبــارت اســت از مطالعــه 
اختــالل در مولکولهــا، ســلولها، بافتهــا و عملکــرد کــه در ارگانیســم هــای زنــده در پاســخ بــه عوامــل آســیب رســان یــا محرومیت هــا رخ مــی دهــد. بســیاری 
کــه اغلــب شــامل فرآورده هــای دیگــر آرگانیســم ها  )مهمتریــن آن هــا میکروآرگانیســم، پاتــوژن  بیماریــزا  از ایــن عوامــل ترکیبــات شــیمیایی هســتند 

می باشــند.( می شــوند.

 	)Radiotherapy( رادیوتراپی
کــه یــا از دســتگاه تابیــده مــی شــوند یــا از داروهــای حــاوی مــواد  گامــا  درمــان بیمــاری بــا اســتفاده از پرتوهــای نافــذ ماننــد پرتوهــای ایکــس و آلفــا و بتــا و 

نشــان دار شــده ســاطع مــی شــوند.

 	)chemotherapy(  شیمی درمانی
کــه در اصطــالح پزشــکی بــه آن هــا  کیموتراپــی یکــی از روش هــای درمــان ســرطان، بــا اســتفاده از برخــی داروهــای خــاص اســت،  شــیمی درمانی یــا 
کار اصلــی ایــن داروهــای خــاص از بیــن بــردن ســلول های بیمــار بــدون صدمــه بــه بافتهــای مجــاور آن اســت. ایــن نــوع از  شــیمی درمانــی گفتــه می شــود. 
کــه بــرای درمــان غــدد ســرطانی اســتفاده می شــود محــدود نمی شــود، بلکــه  درمــان اثراتــی هــم بــر روی ســلول ها و بافت هــای ســالم بــدن دارد. داروهایــی 

آنتی بیوتیک هــا را نیــز در بــر می گیــرد. یکــی از اثــرات ایــن درمــان ریــزش موهــای بــدن، خشــک شــدن پوســت و الغــری اســت . 

 	 )FNA( غدد
کــه مــواد  گوشــت بــدن انســان پدیــد آیــد و باعــث بیمــارى شــود، دســتگاهی اســت در بــدن انســان  کــه میــان پوســت و  گوشــتی ســفت  غــدد دانــه یــا پــاره 

خاّصــی ماننــد لعــاب و اشــك از آن خــارج مــی شــود .

 	 )Oncology- Blood( فوق تخصص خون و انکولوژی
انکولوژی شاخه ای از علم پزشکی می باشد که به مطالعه، بررسی، معالجه و بهبود سرطان می پردازد. درمان سرطان به سه قسمت می باشد:

1-جراحی 2- سیستمیک 3- رادیوتراپی

 	)Blood( خون
جانــوران  بــدن  رگ هــای  همــه  در  کــه  ســرخ رنگ  مایعــی 

شــود. مــی  تامیــن  آن  از  بــدن  تغذیــه  و  دارد  جریــان 
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تعاریف و اصطالحات بیماری های عصبی و عضله 

 	)EMG( Electromyography الکترومیوگرافی یا واحد نوار عصب و عضله
نــوار عصــب و عضلــه )EMG( : نــوار عصــب یکــی از تســت های بســیار کمــک کننــده در صدمــات عصــب و تشــخیص دردهــای دســت و پــا می باشــد. 

خصوصــا تســت عصــب می توانــد  درگیــری عصــب ناشــی از فشــار دیســک روی آن را نشــان دهــد. 
 الکترومیوگرافــی )EMG( یــک روش مــدرن بــرای تشــخیص فعالیــت بافــت عضالنــی و بیمــاری در عضــالت اســت. تکنیــک مــورد اســتفاده بــرای تعییــن 
گیــرد و  توانایــی هــای عملکــردی اعصــاب، عضــالت و بافــت نــرم اســت. بــا کمــک EMG، میــزان خســارت پــس از ضربــه در معــرض تشــخیص قــرار مــی 

یــا پویایــی درمــان طوالنــی مــدت بافــت عضالنــی تعییــن مــی شــود.

 	)Neurologi(  نورولوژی
بخشی از طب که دربارۀ ساختمان و اعمال دستگاه عصبی و بیماری های اعصاب بحث می کند، عصب شناسی.

 	) psychiatry( روانپزشکی
روانپزشــکی، معالجــه تشــخیص و درمــان بیمــاری هــای روانــی یــا روان درمانــی اســت. همــه روان پزشــکان بــرای ســنجش و درمــان بیمــاری هــای روانــی 
کــه مرجعیــت تجویــز دارو بــرای درمــان بیمــاری هــای روانــی را  کســانی هســتند  آمــوزش مــی بیننــد. روان پزشــکان و متخصصــان بهداشــت روانــی تنهــا 

دارنــد.

 	)Sclerotherapy( اسکلروتراپی در درمان عروق واریس پا
کــه در آن پزشــک، دارو را  یکــی از روش هــای درمــان رگ هــای واریســی و بــه عبارتــی رگ هــای عنکبوتــی، اســتفاده از اســکلروتراپی اســت. نوعــی درمــان 
کوچــک شــدن آن هــا می شــود. معمــوال بــرای درمــان وریدی هــای واریســی یــا وردیدی هــای  کــه ســبب  بــه عــروق خونــی یــا عــروق لنفــاوی تزریــق می کنــد 
عنکبوتــی بــه کار مــی رود. ایــن روش جراحــی نیســت و نیــاز بــه تزریــق دارد. همچنیــن می توانــد بــرای درمــان اختــالالت خونــی و لنفــاوی کــه باعــث ایجــاد 

بــه آســیب در ایــن عــروق می شــود، اســتفاده شــود.
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تعاریف و اصطالحات بیماری های استخوان مفاصل 
 	)Orthopedic( ارتوپدی

یکـی از شـاخه هـای پزشـکی کـه بـه اصـالح ناهنجـاری هـای ناشـی از بیمـاری یـا  آسـیب اسـتخوان هـا و مفاصـل مـی پـردازد،  شکسـته بنـدی،  اسـتخوان 
پزشکی.

 	)Rheumatology(  روماتولوژی
کــه بــه مطالعــه و درمــان بیماری هــای بافــت همبنــد و اســتخوان های بــدن انســان توجــه دارد.  شــاخه ای در پزشــکی داخلــی و پزشــکی اطفــال اســت 
بــه متخصــص ایــن رشــته روماتولوژیســت می گوینــد. بســیاری از بیماری هــای مــورد توجــه ایــن تخصــص ریشــه سیســتم ایمنــی دارنــد و لــذا روماتولــوژی 

بیشــتر بــه مطالعــه ایمنی شناســی می پــردازد. 

 	)Rheumatologist( روماتولوژیست
کنــد. برخــالف  بیماری هــای اســکلتی عضالنــی و همچنیــن بیماری هــای خــود ایمنــی سیســتمیک را تشــخیص می دهــد و آنهــا را درمانــی مــی 
از  از ســوی دیگــر هــدف بســیاری  انجــام نمــی دهنــد.  بــرای درمــان بیماری هــای مفاصــل، جراحــی  ارتوپــدی، روماتولوژیســت  هــا  متخصصــان 

گزینه هــای درمانــی بهتــر اســت. کــردن بیمــاری روماتیســمی و انجــام تحقیقــات بــرای یافتــن  روماتولوژیســت ها پیــدا 

 	VATS یا   )Thorax(  جراحی توراکس
گاه یــا توراکــس متشــکل از اســتخوان جنــاغ ســینه،  کــه درســت بیــن ســر و شــکم قــرار دارد. ســینه  توراکــس و یــا ســینه گاه بخشــی از بــدن انســان هاســت 
کنــد. جراحــی  گــم ادامــه پیــدا مــی  ــا دیافرا گــردن شــروع شــده و ت ــا قفســه صــدری مــی باشــد. توراکــس از ســمت  ســتون مهرهــا و همینطــور دنــده هــا ی

کنــد. گاه مــی باشــد را برطــرف مــی  کــه از حاصــل از ســینه  توراکــس و یــا VATS نیــز ترومــا و دردی 

تعاریف و اصطالحات بیماری های کلیه و دیابت 

 	)Urology( ارولوژی
تخصـص جراحـی کلیـه و مجـاری ادراری تناسـلی، سـنگ شـکنی انـواع سـنگ های ادراری، درمـان غیـر تهاجمی و تهاجمی سـنگ های سیسـتم ادراری و 
سـرطان پروسـتات در حیطـه فعالیـت ایـن رشـته بـوده و امـروزه بـا تجهیزات پیشـرفته با جراحی های بسـته قابل انجام اسـت. تشـخیص و درمـان اختالالت 

جنسـی مـردان بصـورت طبـی و جراحـی و حفظ اسـتحکام خانـواده از وظایف اورولوژیسـت می باشـد.
شـاخه ای از علـم پزشـکی کـه بـا جراحـی و درمـان سیسـتم دفـع ادراری مـردان و زنان و همچنین ارگان های تولید مثل مـردان سـر  و کار دارد. در زنـان اورولوژی 

دخالتـی به دسـتگاه ژنیتال و تولید مثل زنـان ندارد. 
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 	)Nephrology( نفرولوژی
کلیــوی در  کــودکان و بیمــاری هــای مرتبــط بــا آن اســت. نفرولوژیســت بــا تشــخیص و مدیریــت بیمــاری  کلیــه بزرگســاالن و  نفرولــوژی مطالعــه دربــاره 

کلیــه هــا بــرای حفــظ تعــادل نرمــال مایعــات و الکترولیــت بــدن حیاتــی هســتند.   ارتبــاط اســت. 
 	)ESWT( سنگ شکنی کلیه

سنگ شکنی یک روش غیرتهاجمی برای درمان سنگهای کلیه و حالب می باشد. امواج ضربه ای توسط دستگاه سنگ شکنی تولید شده از پوست و 
بافت عبور کرده و به سـنگ داخل کلیه رسـیده و موجب می شـوند که سـنگ به قطعات کوچکتر شکسـته شـود. طی چند هفته متعاقب سـنگ شـکنی 
ایـن قطعـات خـرد شـده از طریـق حالـب و مثانـه از بـدن خـارج مـی شـوند.  روش درمان سـنگهای کلیه و مجـاری ادراری بر اسـاس بزرگی سـنگ،  محل قرار 

گرفتن سـنگ و وضعیت کلیه ها تفاوت خواهد داشـت. امروزه بر اسـاس بیشـترین مورد اسـتفاده، روشـهای درمانی سنگ عبارتند از؛
مصرف زیاد مایعات، پیگیری و نظارت	 
 	)ESWL( شکستن سنگ با  اعمال امواج شوک از بیرون بدن
شکستن سنگ از طریق آندوسکوپی و خارج نمودن آن از بدن	 
شکستن سنگ از راه پوست و خارج نمودن آن از بدن	 
خارج نمودن سنگ ها با عمل جراحی باز	 

بیماری هایی که بر روی کلیه ها تاثیر می گذارد:	 
کــه بــا جلوگیــری و درمــان  کلیــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و ایــن نفرولوژیســت اســت  بیمــاری هایــی ماننــد دیابــت و فشــار خــون بــاال بــه شــدت 

ــت. ــاط اس ــا در ارتب ــاری ه ــن بیم ــی از ای ــوی ناش کلی ــیب های  آس

 	)diabetes(  دیابت
گلوکــز  کــه در آن فــرد  گروهــی از بیمــاری هــای متابولیــک اســت  کــه اغلــب بــه عنــوان دیابــت قنــدی توســط پزشــکان بــکار مــی رود ، توصیــف  دیابــت ، 
کــه ســلول هــای بــدن بــه درســتی بــه  کافــی انســولین اســت و یــا بــه ایــن علــت اســت  کــه ایــن امــر یــا بــه دلیــل تولیــد نا خــون ) قنــد خــون ( باالیــی دارد . 
انســولین پاســخ نمــی دهنــد . بیمــاران مبتــال بــه قنــد خــون بــاال معمــوال تکــرر ادرار دارنــد و بــه طــور فزاینــده ای احســاس تشــنگی و گرســنگی مــی کننــد .

سه نوع دیابت وجود دارد:  1- دیابت نوع یک 2- دیابت نوع  دو 3- دیابت حاملگی
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تعاریف و اصطالحات بیماری های تنفسی

 	)Allergy(آلرژی
حساسیت بیش از اندازۀ بدن نسبت به پادگن های خاص.

کـه به طـور معمول بی ضـرر بوده  طبـق تعریـف آلـرژی پاسـخ غیرطبیعـی بـدن بـه بعضـی عوامـل خارجـی اسـت 
کـراژن یـا  حساسـت زا مـی نامنـد و انـواع  کنشـی ایجـاد نمی کنـد. ایـن مـواد  را  ا یـک هیـچ وا و در غیـر افـراد آلرژ
ئـم و مشـکالت آلـرژی شـامل عطسـه، خـارش، آبریـزش بینـی  مختلفـی دارنـد )حـاد، متوسـط  و خفیـف(. عال

و چشـم.

 	)metacholine( کولین تست متا
یابــی واکنش پذیری و پاســخگویی عملکــرد ریه ها بــه محرک های  یــه(  بــه طــور معمول بــرای ارز کولیــن کــه بــا عنــوان تســت تجریــک برونــش  )ر تســت متا

محیــط اطــراف انجام می شــود.
کولیــن یکــی از رایــج تریــن آزمایــش هــای تشــخیصی بــرای تشــخیص بیماری آســم بخصوص آســم مخفی یا پنهــان در بیمــاران آلرژیک  امــروزه تســت متا

مــی باشــد. عــالوه بــر ایــن اثــرات ناشــی از کار افتادگــی و عــوارض بیمــاری آســم صدمــات ریــوی  و روانــی  قابــل توجــه بــرای فرد بیمــار به دنبــال دارد.

 	)Breathing( واحد تنفس
کــه هــدف آن رســاندن اکســیژن بــه خــون و خــارج  کــردن هــوا )بــازدم(  تنفــس بــه دو عمــل فــرو بــردن هــوا بــه داخــل دســتگاه تنفســی )دم( و  ســپس خــارج 

گوینــد. کربــن از خــون اســت  کــردن دی اکســید 
گازهــای خونــی شــریانی، اورژانــس هــای تنفســی، مراقبــت از بیمــاران تحــت تهویــه مکانیکــی، آمــوزش اکســیژن تراپــی، آمــوزش الکتروشــوک و  تفســیر 

مراقبــت پرســتاری از بیمــاران بــا اختــالالت تنفســی

 	)Respiratory Therapy(تنفس درمانی
اصطالحــات تنفــس درمانگــر  یــا مســئول واحــد تنفــس یــا تکنســین تنفــس درمانــی یــا فــردی کــه مراقبتهــای تنفســی را انجــام مــی دهــد، متــرادف یکدیگر 
کار  ــا اختــالالت قلبــی و ریــوی اســت . زیــر نظــر پزشــک معالــج  ــا اختــالالت تنفســی و بیمــاران ب یابــی و درمــان بیمــاران ب مــی باشــند. وظیفــه وی ارز
می کنــد و مســئولیت انجــام صحیــح اقدامــات تشــخیصی و درمانــی و نظــارت بــر حســن انجــام آنهــا توســط دیگــران را بــه عهــده می گیــرد . پــاره ای از 
وظایــف تنفــس درمانگــر مشــابه وظایــف پرســتار و فیزیوتــراپ اســت امــا مســئولیت وی بــه مراتــب بیشــتر از آنــان مــی باشــد . تنفــس درمانگــر بــا پزشــک 
کنــد، همچنیــن در مراقبــت از بیمــاران بــد حــال و بیمــاران بــا مشــکالت  کادر درمــان جهــت تهیــه و اصــالح روشــهای مراقبتــی مشــورت مــی  و ســایر 

کنــد.  کــه در بخشــهای ویــژه بســتری هســتند نقــش قابــل توجهــی را ایفــا مــی  پیچیــده ماننــد بیمارانــی 
تنفــس درمانگــر در درمــان نــوزادان نــارس تــا افــراد مســنی کــه مشــکالت تنفســی دارند، شــرکت مــی کنــد. در تســکین درد و ناراحتی بیماران با مشــکالت 
یــه ، آســم ، COPD ( و درمــان بیمــاران بــا وضعیــت اورژانســی ماننــد بیمــاران دچــار شــوک، غــرق شــدگی، حملــه قلبــی، ســکته  ریــوی مزمــن ) ســرطان ر

مغــزی شــرکت می کنــد.

تعاریف و اصطالحات بیماری های عفونی و ریوی 

 	)Infectious Diseases(  بیماری عفونی
هر نوع بیماری واگیردار که از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم از فردی به فرد دیگر منتقل می شود . بیماری های عفونی در زمره شایع ترین علل مرگ و 

میر  قرار می گیرند. )واگیر ، مسـری اسـت .(

 	)Lung( ریه
هریک از دو عضو اصلی تنفس در بدن که داخل قفسۀ سینه قرار دارد، ُشش، جگرسفید.

یــه جداســازی اکســیژن از هــوا و انتقــال آن  یــه اســت و نقــش اساســی در ســالمتی انســان دارد. از وظایــف ر یکــی از مهمتریــن دســتگاه  تنفســی در انســان ر
گــردش خــون  اســت. بــه دســتگاه 
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 	) Bronchoscopy ( برونکوسکوپی
گلــو  بــه راه هــای هوایــی، بــرای مشــاهده نــای، نایــژه هــا و ســازه هــای دیگــر دســتگاه تنفســی  کــه در آن دکتــر از  از طریــق  یــک روش تشــخیصی اســت 
گلــو،  اســپری  کوچــک در نــوک اســت. بــرای جلوگیــری از رفلکــس و بــی حــس شــدن  کند.برونکوســکوپ،  لولــه نورانــی نــازک بــا یــک دوربیــن  نــگاه مــی 
کــه وارد برونــش مــی شــود. برونکوســکوپی مشــاهده  گلــو  گلــو زده شــده و ســپس برونکوســکوپ از طریــق دهــان و  کننــده موضعــی در پشــت  بــی حــس 

مســتقیم راههــای هوایــی داخــل ریه هــا اســت. 

 	 DLCO کس تعریف اسپیرومتری، بادی با
آزمایــش اســپیرومتری عبــارت اســت از انــدازه گیــری تهویــه حبابچــه هــای ریــوی کــه در تعییــن و ارزیابــی عمــل تنفــس یــك شــاخص پــر اهمیــت پزشــکی در 
تشــخیص بالینــی بیمــاران اســت. زیــرا هرگونــه اشــکال در توانایــی تهویــه ریــه موضوعــی اســت که میتواند مطرح کننــده یك عارضــه جدی و بحرانی باشــد.

 	)Pneumonia( پنومونی
ئــم آن  کتــری، ویــروس یــا قــارچ ایجــاد می شــود. پنومونــی و عال کــه در اثــر با یــه، ســینه پهلــو اســت  یــه التهــاب ر یکــی از عفونت هــای رایــج بیماری هــای ر

می تــوان از خفیــف تــا خیلــی شــدید متغیــر باشــد. اغلــب توســط ســرفه، عطســه، تنفــس منتشــر  می شــود.
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تعاریف و اصطالحات بیماری های چشم، گوش، حلق و بینی و زیبایی

 	 )Perimetry( پریمتری
کل بـه معنـای اندازه گیـری و  آزمایـش پریمتـری یـا »بررسـی میـدان دیـد« یـک تسـت بسـیار مفیـد جهـت بررسـی عملکـرد عصـب بینایـی اسـت.  در 

ترسـیم میـدان بینایـی فـرد اسـت.

 	)Optometry( واحد اپتومتری
آزمایــش چشــم و ســاختارهای مربــوط بــه آن بــرای کشــف اختــالالت بینایــی و تجویــز عدســی هــای مناســب بــا دیگــر وســایل کمــک کننــده بــه بینایــی 
یــا تمریــن هــای چشــمی بــرای جبــران کاســتی هــای دیــد، بــا توجــه بــه دامنــه گســتردگی رشــته هیپومتــری، معادل فارســی آن  بینایی ســنجی می باشــد.

 	)ENT: Ear, Nose, Throat( پزشکی گوش و حلق و بینی
کــه بــه تخصــص تشــخیص و درمــان اختــالالت ) گــوش، گلــو ،حلق  پزشــکی گــوش و حلــق و بینــی یــا اتورینوالرینگولــوژی شــاخه ای از پزشــکی اســت 

گــردن( ارتبــاط دارد. و بینــی و ســر و 

 	)Audiometry( واحد ادیومتری یا شنوایی سنجی
بــا  شــنوایی  میــزان  اندازه گیــری  ُادیومتــری  یــا  ســنجی  شــنوایی 

باشــد.  مــی  ســنج  شــنوایی  دســتگاه  از  اســتفاده 
نتیجه به شکل شنوایی نگاره )اودیوگرام(  ثبت می شود.

 	)Tympanometry(  واحد  تمپانومتر
یابـی  کـه در ارز تمپانومتـری، یکـی از مهمتریـن آزمایشـهایی اسـت 
گـوش میانـی، قابلیـت  تشـخیصی شـنوایی بـرای بررسـی وضعیـت 

کاربرد دارد. تمپانومتری در تشـخیص اختالالت در گوش میانی که می تواند  حرکت پرده صماخ )غشـای تمپان( و اسـتخوانچه های گوشـی میانی 
منجر به کاهش شـنوایی  شـود ) به ویژه در کودکان( کمک شـایانی می کند. در این آزمون، حرکت پرده گوش در پاسـخ به تغییرات فشـار هوا، اندازه 
گیـری مـی شـود. پـرده گـوش، غشـای بسـیار نازکـی اسـت کـه گـوش خارجـی را از گـوش داخلـی جدا مـی کند. نتایـج تمپانومتـری بر روی نمـوداری که 

تمپانوگـرام نامیـده مـی شـود، ثبت مـی گردد.

 	)Plastic Surgery( جراحی پالستیک، عمل زیبائی و ترمیمی
کــه بیش تــر بــرای جراحــی  گوینــد. در حالــی  کارکــردی، ســاختاری، و زیبایــی هرگونــه نقــص یــا بدشــکلی بــدن انســان  کــه بــه ترمیــم  شــاخه از جراحــی 
زیبایــی شناخته شده اســت، جراحــی پالســتیک بســیاری از انــواع جراحی هــای ترمیمــی، جراحــی دســت، جراحــی ریــز و ترمیــم ســوختگی ها را 
کاربــرد آن در اینجــا هیــچ ارتباطــی بــا مــاده پلیمــری مصنوعــی بــه نــام  هــم شــامل می شــود. واژه »پالســتیک« بــه معنــای قالــب یــا شــکل دهی اســت، 

گســترده تکامــل یافته اســت: بازســازی نقص هــای جســمی و زیباترکــردن شــکل عــادی.  پالســتیک نــدارد. جراحــی پالســتیک نویــن در دو زمینــه 

 	)Burn, Scald( سوختگی
کــه تنهــا بــر  ک یــا پرتــو بــه وجــود می آیــد. ســوختگی هایــی  گرمــا، بــرق، مــواد شــیمیایی، اصطــکا کــه بــر اثــر  نوعــی آســیب بــه پوســت یــا بافــت اســت 
ســطح پوســت اثــر می گذارنــد را ســوختگی های ســطحی  یــا درجــه اول می نامنــد. ســوختگی بــا ضخامــت نســبی  ســوختگی درجــه دوم  هنگامــی 
کامــل بــا ســوختگی درجــه ســوم بــه همــه الیه هــای پوســت  کــه الیه هــای زیریــن پوســت آســیب می بیننــد. در ســوختگی بــا ضخامــت  اتفــاق می افتــد 

آســیب می رســد. در ســوختگی نــوع چهــارم بافت هــای عمیــق تــر ماننــد عضــالت یــا اســتخوان آســیب می بیننــد. 
ک اســت و مــی توانــد تاثیــرات قابــل مالحظــه ای را بــر پوســت و بافــت هــای بــدن بــر جــای  ســوختگی هــای ناشــی از آتــش یــا آب جــوش بســیار خطرنــا

گلــوی فــرد مــی توانــد دچــار ســوختگی شــود و آســیب هــای جــدی ببینــد. گــذارد. بــه د نبــال خــوردن آب جــوش نیــز مســیر نــای و 



بسته آموزشی میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان زنجان

19
ت

حا
طال

ص
و ا

ف 
ری

عا
ت

تعاریف و اصطالحات بیمارستانی

تعاریف و اصطالحات بیماری های زنان  

 	 )IVF(  لقاح مصنوعی
کننـد و یـک  کـه در آن سـلول هـای تخمـک را در شـرایط آزمایشـگاهی بـا اسـپرم بـارور مـی  ی اف )IVF ( روشـی اسـت  لقـاح در لولـه آزمایـش یـا آی و
یـا چنـد سـلول تخـم بـه دسـت آمـده را پـس از گذشـت چنـد مرحلـه تقسـیم سـلولی، در رحـم قـرار مـی دهنـد تا روند رشـد جنین بـه طور طبیعـی ادامه 

کند. پیـدا 
لقـاح مصنوعـی بـه روش هـای مختلفـی انجـام مـی شـود و تفـاوت ایـن روش هـا بـه دلیـل تفاوت در انجـام هریک از مراحل باالسـت. میـزان موفقیت 

لقـاح مصنوعـی بـه عوامـل مختلفـی وابسـته اسـت از جملـه سـن زوجیـن و نیز درجه سـالمت تولید مثلـی در آنها.
 لقاح مصنوعی یا IVF موثر ترین راه و پیشرفته ترین فناوری برای درمان ناباروری محسوب می شود.

 	 LDR  واحد
واحد مراقبتهای زنان و زایمان)پیش زایمان، زایمان، بعد از زایمان(؛ اتاق لیبر  و زایمان

 	)Elective( الکتیو زنان
کار مــی رود.  کــرد. بــرای جراحی هــای غیــر اضطــراری بــه  کــه انجــام آنــرا می تــوان از قبــل برنامــه ریــزی  بــه آن دســته از اعمــال جراحــی اطــالق مــی شــود 
گــروه ضــروری، نیمــه ضــروری و غیــر  امــا از نظــر پزشــک انجــام آن بــرای بیمــار ضــرورت دارد و میتوانــد بــا تاخیــر صــورت پذیــرد. ایــن اعمــال در ســه 
ــان و  ــاردار و تمامــی مراقبت هــای قبــل و بعــد از اعمــال جراحــی زن کلیــه مراقبت هــای الزم جهــت مــادران ب ــه  ضــروری تقســیم بنــدی می شــود. ارائ

ســایر خدمــات ســرپایی زنــان اســت. 
بیماریهای شایع بخش: دیابت بارداری، فشارخون بارداری، زایمان زود رس، حاملگی خارج رحمی، خون ریزی رحمی.

وده تعاریف و اصطالحات ر

 	 )  sigmoidoscopy( سیگموئیدوسکوپی
کولورکتـال )معمـواًل سـرطان روده نیـز نامیـده  کـه در بررسـی سـرطان  کولونوسـکوپی و سیگموئیدوسـکوپی از جملـه آزمایشـات غربالگـری هسـتند 
می شـود( بـکار مـی رود. همچنیـن ایـن آزمایشـات را می تـوان بـرای بررسـی پروسـتات قبـل از تبدیـل شـدن آنهـا بـه سـرطان، مـورد اسـتفاده قـرار داد.
در طـی سیگموئیدوسـکوپی پزشـک صرفـا بـه بررسـی بخـش تحتانـی روده و مقعـد می پـردازد. بـرای اجـرای ایـن آزمایش پزشـک لوله  ی نـازک )تقریبًا 
کـه ایـن لولـه  کار می گیـرد،  بـه پهنـای یـک انگشـت(، منعطـف، تـو خالـی و سـبکی موسـوم بـه سیگموئیدوسـکوپ را بـرای انجـام ایـن آزمایـش بـه 

دوربیـن کوچکـی را نیـز در انتهـای خـود دارد. از آنجایی کـه انـدازه لولـه اسـکوپ در حـدود 
دو فـوت می باشـد، پزشـک بـا اجـرای این آزمایش قادر به بررسـی تمامـی ناحیه مقعد ولی 
صرفـًا نیمـی از روده  هـا خواهـد بـود. پزشـک بـا اسـتفاده از ایـن آزمایش به بررسـی پلیپ ها 
ئـم اولیه سـرطان باشـد. پلیپ ها غده های کوچکی هسـتند  می  پـردازد کـه می توانـد از عال
کـه احتمـال دارد بـه مـرور زمـان تبدیـل بـه سـرطان شـوند. سیگموئیدوسـکوپ بـه آرامـی 
ی صفحـه نمایـش ارسـال می کنـد. میـزان  درون روده فرسـتاده می شـود و تصاویـر را بـر رو
اندکـی هـوا بـه درون روده فرسـتاده می شـود تـا روده هـا بـاز شـده و لـذا پزشـک تصاویـر  را بـا 

یـت نماید. وضـوح بیشـتری رو
انجـام سیگموئیدوسـکوپی در حـدود 10 الـی 20 دقیقـه زمـان مـی  بـرد. معموال بـرای انجام 
ی آرام بخـش وجود ندارد، با این حـال می توانید در این  ایـن آزمایـش نیـازی بـه تجویـز دارو

زمینـه با پزشـک خود مشـورت نمایید.
تصمیم گیـری  روده،  سـرطان  بـه  ابتـال  نظـر  از  شـما  احتمالـی  خطـر  میـزان  بـه  توجـه  بـا 
دربـاره زمـان و دفعـات انجـام ایـن آزمایـش بـر عهـده پزشـک می باشـد. ولـی معمـوالً  ایـن 
آزمایـش هـر 5 سـال یکبـار انجـام می گیـرد. همچنیـن، دربـاره خطـر ابتـال بـه سـرطان روده، 
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راهنمایی هـای مربـوط بـه چگونگـی اجـرای ایـن آزمایـش و ضـرورت یا عدم ضرورت انجام این آزمایش قبل از رسـیدن به سـن پنجاه سـالگی، حتما  
کنیـد. بـا پزشـک خـود صحبـت 

 	)Colonoscopy ( کولونوسکوپی
کــه جهــت مشــاهده روده بــزرگ و راســت روده بــرای تشــخیص بافــت ملتهــب، زخــم و رشــد غیــر طبیعــی بافــت روده و  کولونوســکوپی روشــی اســت 
کاهــش وزن بــه پزشــک مراجعــه  تی در اجابــت مــزاج، درد شــکم، خونریــزی از مقعــد و یــا  کــه بیمــار بــا مشــکال پولیــپ اســتفاده مــی شــود. هنگامــی  
کولــون )روده بــزرگ( از طریــق حفــره شــکم بــه  کولونوســکوپی پیشــنهاد می شــود.  معاینــه اندوســکپیک  کنــد، بــرای بررســی دقیق تــر غالبــا بــه او  مــی 

گیــرد. روش الپراتومــی یــا بــا عبــور دادن لولــه ای از رکتــوم صــورت مــی 

تعاریف و اصطالحات توانبخشی

 	 )Cognitive Talk Therapy( گفتار درمانی
گفتار درمانی یا آسیب شناسی گفتار و زبان رشته ای از علوم توانبخشی است که توسط یک متخصص بالینی بنام گفتار درمانگر  یا آسیب شناس گفتار 
و زبان )SLP( به بررسی، تشخیص و درمان اختالالت ارتباطی، اختالالت درکی، اختالالت صوت و مشکالت بلع می پردازد. برای رفع مشکالت برقراری 
ارتبـاط در بیمـاران دچـار اختـالالت تکلمـی مـادرزادی یـا اکتسـابی، یـا کسـانی کـه دچار سـکتۀ مغزی یا ضربه  به سـر شـده اند نیز کمـک می کند، معالجه 

بیماری های روانی از راه گفت و گوی پزشـک و بیمار. 

 	: )Occupational therapy( کار درمانی
کــه بــه عنــوان یــک رشــته کل نگــر تمامــی  کیوپیشــنال تراپــی یــا ارگوتراپــی )بــه زبــان فرانســوی( یکــی از شــاخه هــای توانبخشــی مــی باشــد  کار درمانــی یــا آ
ابعــاد روحــی، روانــی و جســمی یــک بیمــاری و تاثیــرات جانبــی مختلفــی کــه بــر روی عملکــرد فــردی و اجتماعــی بیمــار مــی گــذارد را در نظــر مــی گیــرد. با 
ئــق مراجــع بــه درمــان اختــالالت در حیطــه هــای جســمانی و روانــی در مقاطــع ســنی مختلــف  ارائــه تکنیــک هــای درمانــی مناســب، ضمــن توجــه بــه عال

کــرده و بــه ســوی انجــام فعالیــت هــای مســتقل روزانــه یــاری مــی دهــد. مــی پــردازد. فــرد را از وابســتگی خــارج 
پــس در درمــان هــای ارائــه شــده توســط کاردرمانگــر، بــه اســتقالل رســاندن مراجــع یکــی از اهــداف نهایــی درمــان اســت. بــه عنــوان مثــال: فــردی کــه دچــار 
کالمــی اش را از دســت می دهــد. ایــن  ســکته مغــزی می شــود بــا توجــه بــه ســطح ضایعهــای  کــه در مغــز اتفــاق می افتــد،  برخــی مهارت هــای حرکتــی و 
کــه دارد و ارتباطــات روزمــره خانگــی و اجتماعــی دچــار  اختــالالت باعــث می شــود فــرد در انجــام فعالیت هــای روزانــه اش و همچنیــن در زمینــه شــغلی 
محدودیــت و وابســتگی شــود. مجموعــه ایــن عوامــل میتوانــد باعــث بــروز   مشــکالت دیگــر از جملــه از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس و افســردگی در فــرد 

شود.
اینکه چه افرادی به کاردرمانی نیاز دارند در واقع همان حیطه ی فعالیت کاردرمانی می باشد که بخشی از آن به شرح زیر است:

الف( اختالالت جسمی
اختالالت جسمی کودکان شامل تاخیر حرکتی، الگوهای حرکتی نادرست، دررفتگی مادرزادی ران، گردن کجی و …

اختالالت نورولوژیک بزرگساالن شامل پارکینسون، ام اس، سکته مغزی و…
اختالالت ارتوپدی شامل: ضایعات تاندونی، سوختگی ها، بیماری های روماتیسمی و …

ب( اختالالت ذهنی کودکان
نظیر اختالالت توجه و تمرکز، اختالالت یادگیری، بیش فعالی، مشکالت حافظه، مشکالت شناختی و …

ج( اختالالت روانی
اختالالت کودکان مانند مشکالت رفتاری، هذیان و بی قراری، اسکیزوفرنی دوران کودکی، فوبیا و …

اختالالت بزرگساالن نظیر اسکیزوفرنی، سوءمصرف مواد، سالمندی، اختالالت خلقی و …

 	) Electroconvulsive therapy( تشنج درمانی الکتریکی یا الکتروشوک درمانی
درمــان بــا ضربــه الکتریکــی تشــنج آور یــا الکتروشــوک یــا شــوک درمانی برقــی )electroshock therapy( درمــان اختــالالت روانــی بــا اســتفاده از عبــور جریــان 
  )ECT machine( بــرق از مغــز می باشــد.  درمــان بــا شــوک الکتریکــی یــا شــوک درمانــی نامیــده می شــود. در ایــن شــیوه درمــان، از دســتگاه شــوک درمانــی
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اســتفاده می شــود در رشــته روانپزشــکی مــی باشــد.

 	)Physical Medicine and Rehabilitation( طب فیزیکی و توانبخشی
ــه بررســی، پیشــگیری و درمــان معلولیت هــا و ناتوانی هــای فیزیکــی  ــه ب ک طــب فیزیکــی و توانبخشــی یــک رشــته پزشــکی تخصصــی بالینــی اســت 

کالبــد اســت.  ــه فیزیــک بــدن و  می پــردازد. اســتفاده از لفــظ فیزیکــی در ایــن رشــته بیشــتر اشــاره ب
گســترش اطالعــات علمــی  یــخ بشــر دارد امــا توجــه روزافــزون بــه ایــن نــوع درمــان و  اســتفاده از وســایل و مــواد فیزیکــی در درمــان بیماری هــا ریشــه در تار
گنــوز اســت. طــب  در ایــن زمینــه باعــث شــد در حــال حاضــر طــب فیزیکــی و توانبخشــی شــامل ســه بخــش طــب توانبخشــی، طــب فیزیکــی و الکترودیا
گذشــته دور مورد اســتفاده  گرما، ســرما، آب درمانی، ماســاژ، مانیپوالســیون و جریان های الکتریکی از  فیزیکی یا اســتفاده از روش های فیزیکی شــامل 

بشــر بــوده و در نوشــته های بقــراط در 400 ســال قبــل از میــالد بــه آن هــا اشــاره شده اســت. 
)physical Medicine( شاخه های طب فیزیکی

ــدورال، اوزون  ــتروئید اپی ــق اس ــی، تزری ــاژ، ورزش درمان ــی، ماس ــی از دارو، فیزیوتراپ ــا ترکیب ــار را ب ــان بیم ــت درم ــن اس ــی ممک ــی و توانبخش ــب فیزیک ط
تراپــی، لیــزر درمانــی و... بــه انجــام برســاند. بــه طــور کلــی فعالیــت PMR بــه ســه شــاخه طــب فیزیکــی یــا طــب موســکولو اســکلتال )سیســتم عضالنــی - 

گنوزیــس و طــب بازتوانــی یــا توانبخشــی تقســیم می شــود. اســکلتی(، طــب الکترودیا

 	)rehabilitation( طب توانبخشی
کثــر عملکــرد جســمی،  کــه بــه منظــور بازتوانــی بیمــاران انجــام می شــود و هــدف آن بهبــود و حفــظ حدا طــب توانبخشــی مجموعــه فعالیت هایــی اســت 
روحــی و اجتماعــی فــرد اســت. در ایــن بخــش، اغلــب بیمــاران دچــار ناتوانی هــای اکتســابی ماننــد بیمــاران دچــار آســیب های ورزشــی، ســکته های 

مغــزی، ســکته های قلبــی، ضایعــات نخاعــی و بیمــاران مبتــال بــه ناتوانی هــای مــادرزادی ماننــد فلــج مغــزی تحــت درمــان قــرار می گیرنــد.
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تعاریف و اصطالحات واحدهای پاراکلینیک

این بخش شامل موارد زیر می شود: 
کلینیــکال شــامل بخــش هــای : ) بیوشــیمی - هماتولــوژی - بانــک خــون - ایمونولــوژی - ســرولوژی  - هورمــون شناســی -  میکــروب  1- آزمایشــگاه 

شناســی و انــگل شناســی ( 2-آزمایشــگاه پاتولــوژی  3- داروخانــه 4- رادیولــوژی 5-  فیزیوتراپــی 6- رادیوتراپــی

 	)Biochemistry( بیوشیمی
ــم هــا، قنــد، چربــی،  گیــری آنزی ــه بررســی فرآیندهــای شــیمیایی موجــود در بــدن موجــودات زنــده می پــردازد. انــدازه  کــه ب شــاخه ای از علــم شــیمی 

کلیــه هــا در ایــن بخــش بررســی مــی شــود. کبــد، الکترولیــت هــای خــون، فعالیــت  فعالیــت 

 	)Hematology(  هماتولوژی
که دربارۀ تولید و ترکیب خون و بیماری های آن بحث می کند، خون شناسی. از شاخه های علم پزشکی 

گردد. کم خونی ها، فعالیت انتقال خون، در این بخش بررسی می  شمارش سلولهای خونی، بدخیمی های خونی، 

 	 )Blood bank( بانک خون
کــرد،  ــه خــون نیــاز پیــدا  ــا هــرگاه بیمــاری ب ــداز می کننــد ت گــروه هــای خونــی اهــدا شــده را پــس ان گــون  گونا ــواع  کــه در آن ان ــِک خــون مخزنــی اســت  بان
بی درنــگ از آن برگیرنــد. در بســیاری از بیمارســتان هــا بانــک خــون وجــود دارد. افــراد تندرســت همــواره خــون خــود را در اختیــار ایــن بانــک قــرار مــی دهنــد 
تــا پــس اندازهــای مصــرف شــده دایمــًا جایگزیــن شــود. معمــواًل خــون را در دمــای پاییــن نگهــداری مــی کننــد و بــرای جلوگیــری از انعقــاد خــون کامــل بــه 

کلســیم جــذب شــود. آن ســیترات مــی افزاینــد تــا یــون 
تعیین گروه خونی بیمار ، تایید سازگاری خونی در تزریق خون در این بخش انجام می شود . 

دستگاههای موجود : میکروسکوپ - سروفیوژ

 	 )Immunolog( ایمونولوژی یا  ایمنی شناسی
کــه بــه بررســی انــواع واکنــش ایمنــی جانــداران در برابــر آنتــی ژن هــای بیگانــه و رونــد ایجــاد مصونیــت در برابــر  یکــی از شــاخه هــای زیســت پزشــکی اســت 
عوامــل بیمــاری زا مــی پــردازد. ایــن علــم هــم بــه جنبــه هــای فیزیولوژیــک پاســخ دفاعــی بــدن بــه عوامــل بیگانــه و هــم بــه جنبــه هــای پاتولوژیــک سیســتم 

ایمنــی ماننــد بیماریهــای خودایمنــی، حساســیت، نقــص ایمنــی، واکسیناســیون و پیونــد اعضــاء مــی پــردازد.

 	 )Serology( سرولوژی
کــه در بخــش ســرولوژی  کــه همــان ســرم شناســی اســت شــاخه ای از علــوم زیســتی بــرای بررســی ســرم خــون و ســایر مایعــات بــدن مــی باشــد. آزمایشــاتی 

یابــی قــرار مــی دهــد و تشــخیص بیماریهــای عفونــی در ایــن بخــش انجــام مــی شــود.  گیــرد سیســتم ایمنــی بــدن را مــورد ارز انجــام مــی 
تشخیص هپاتیت، ایدز، اندازه گیری تومورمارکرها از وظایف بخش ایمونولوژی است.

در بخش سرولوژی تشخیص آرتروز، روماتیسم، تب مالت، حصبه، منونوکلئوز عفونی انجام می شود.

 	)Hormonology(  هورمون شناسی
کــم از غــدد درون ریــز بــدن ترشــح مــی شــود و بــه صــورت انــدام هــدف  کــه بــه مقــدار بســیار  هورمــون مــاده ای شــیمیایی)پروتئینی و اســتروئیدی( اســت 
روی ســلول هــای خاصــی تاثیــر مــی گــذارد و عمــل یــا اعمــال را تنظیــم مــی کنــد. مقــدار هورمون هــا توســط ارتباطــات پیچیده اعضــای دســتگاه درون ریز 
بــا هــم و بــا دســتگاه عصبــی تنظیــم می شــود. از آنجایــی کــه هیپوفیــز )غــده زیــر مغــزی(  بــر روی فعالیــت تمامــی غــدد نظــارت دارد و خــود هیپوفیــز توســط 
هیپوتاالمــوس کنتــرل مــی گــردد میــزان ترشــحات هورمــون هــا تنظیــم مــی شــود و اینگونــه دســتگاه عصبــی بــا دســتگاه هورمونــی ارتبــاط پیــدا مــی کننــد. 

وظیفه این بخش اندازه گیری هورمونهای مختلف بدن مانند هورمانهای تیروئیدی، جنسی، حاملگی و ... است.

 	)Microbiology( میکروب شناسی
کلیــه  کــه دربــاره شــکل ســاختمان، متابولیســم و  کــه بــه بررســی شــرایط زیســت انــواع میکروب هــا مــی پــردازد، میکروبیولــوژی. علمــی اســت  دانشــی 
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گیاهــان مــورد بررســی قــرار  ویژگی هــای موجــودات زنــده، ذره بینــی بحــث می کنــد و رابطــه ایــن موجــودات را بــا بعضــی بیماری هــای انســان، جانــواران و 
می دهنــد.

ــای  ــگل ه ــود ان ــن وج ــری همچنی کت ــر  با ــر  ب ــت و داروی مؤث ــل عفون ــت، عام ــوع عفون ــت، ن ــود عفون ــر وج ــدن از نظ ــف ب ــات مختل ــش مایع ــن بخ در ای
بیمــاری ز ا در مدفــوع بررســی می شــود. 

 	)Parasitology( انگل شناسی
کرده و زندگی خود را از وجود آن موجود زنده تامین می کند. که در داخل بدن موجود دیگری زندگی  گفته می شود  انگل: به موجود زنده ای 

کــه بــرای بدســت آوردن غــذا بــه طــور موقــت یــا دائــم در ســطح داخــل بــدن موجــودات  انــگل شناســی: علــم پرداختــن بــه موجــودات زنــده ای اســت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی اهمیــت  کاربرد هــای طبــی، دامپزشــکی،  کنــد. انــگل شناســی از نظــر رشــد و توســعه علــوم بویــژه  زنــده دیگــری زنــده مــی 

یــادی دارد. ز

تعاریف و اصطالحات تصویر برداری 

 	 )PACS(  مشاهده تصاویر پزشکی
یابــی و  پکســی یــک سیســتم بایگانــی تصاویــر پزشــکی و ارتباطــات اســت. ایــن سیســتم بــه جــای اســتفاده از روش قدیمــی عکس بــرداری دســتی، باز

گزارش هــا را ذخیــره می کنــد. حمــل و نقــل نگاتیو هــای فیلــم، بصــورت الکترونیکــی و 
ســامانه بایگانــی و تبــادل تصویــر معــروف بــه سیســتم PACS عبارتســت از شــبکه یا سیســتم الکترونیکــی بایگانی و تبادل تصاویر پزشــکی. در پزشــکی 
کــه از آن جملــه می تــوان پرتونــگاری،  گرفتــه می شــوند  کار  گونه هــای بســیاری از تصویربــرداری بــه عنــوان روش هــای تشــخیص بیمــاری بــه  امــروز 
ــرداری  ــتم های تصویرب ــال سیس ــای دیجیت ــرد فناوری ه کارب ــرفت  ــا پیش ــرد. ب ــام ب ــته ای را ن ــکی هس ــونوگرافی، ام آرآی )MRI( و پزش ــکن، س سی تی اس
یابــی و  پزشــکی نیــز از شــکل ســنتی بــه دیجیتــال تغییــر می یابنــد. بــه مــوازات ایــن تغییــر، سیســتم PACS بــرای بایگانــی ایــن داده هــای تصویــری و باز

مشــاهده ایــن تصاویــر، ایجــاد شــده اســت.

 	)  Radiology( رادیولوژی یا پرتو شناسی
این بخش شامل سه قسمت رادیو گرافی، سی تی اسکن و سونوگرافی می باشد. 

کــه بــا اســتفاده از روش هــای غیــر تهاجمــی تصویربــرداری ماننــد اشــعه ایکــس، بــه تشــخیص و  رادیولــوژی یکــی از شــاخه هــای علــم پزشــکی اســت 
درمــان بیمــاری هــای مختلــف کمــک مــی کنــد. رادیولــوژی گاهــی بــرای تشــخیص عارضــه هــای مختلــف ماننــد ســرطان در بدن انســان مورد اســتفاده 
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قــرار می گیــرد. رادیولــوژی مداخلــه ای بــه منظــور انجــام جراحــی غیــر تهاجمــی ماننــد حــذف لختــه هــای خــون از رگ هــای انســان انجــام مــی شــود. 
گاهــی نیــز از ایــن روش بــرای درمــان بیمــاری هــای مختلــف از جملــه ســرطان از طریــق روش هــای پرتودرمانــی یــا رادیوتراپــی اســتفاده مــی شــود. در ایــن 

یــم. کاربردهــا، روش هــا و همچنیــن عــوارض احتمالــی انــواع رادیولــوژی مــی پرداز مطلــب بــه طــور دقیــق تــر بــه بررســی 

 	)  Sonography ( سونوگرافی

ســونوگرافی بــی خطــر و بــدون درد اســت و تصاویــری از داخــل بــدن را بــا اســتفاده از امــواج صوتــی تولیــد مــی کنــد. ایــن تصویربــرداری، شــامل اســتفاده از 
یــک مبــدل کوچــک )پــروب( و ژل اســت کــه بــه صــورت مســتقیم روی پوســت قــرار مــی گیــرد.

کنــد )همانطــور  امــواج صوتــی بــا فرکانــس بــاال از پــروب از طریــق ژل بــه بــدن منتقــل مــی شــود.  معاینــات ســونوگرافی از پرتــوی هــای مضــر اســتفاده نمــی 
ک نمــی باشــد. کــه در اشــعه ایکــس اســتفاده مــی شــود(، بنابرایــن بــرای بیمــار خطرنــا

 انواع سونوگرافی : 
اساسا هفت روش متفاوت وجود دارد، اما روند اصلی یکسان است. انواع مختلف روش ها عبارتند از:

کــه ترانــس واژینــال اغلــب در دوران اولیــه  1- ســونوگرافی ترانــس واژینــال : جهــت تولیــد تصاویــر ســونوگرافی در داخــل واژن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد 
بــارداری اســتفاده مــی شــود.

۲- ســونوگرافی معمولــی : معاینــه ای کــه از یــک مبــدل اســتفاده مــی شــود و در نواحــی مختلــف بــدن ماننــد شــکم بــرای تولیــد تصاویر دو بعــدی از جنین 
در حــال رشــد صــورت مــی گیرد.

ــرار مــی دهــد و از  ــوع معاینــه یــک مشــکل مشــکوک را هــدف ق ــا ایــن ن ــی اســت، ام ۳- ســونوگرافی تخصصــی : ایــن معاینــه شــبیه ســونوگرافی معمول
ــر اســتفاده مــی شــود. تجهیــزات پیچیــده ت

4- تصویربــرداری رنگــی یــا کالــر داپلــر : ایــن روش تصویربــرداری تغییــرات جزئــی در فرکانــس امــواج فراصوتــی را انــدازه گیــری مــی کنــد، زیرا آنها از اجســام 
متحــرک ماننــد ســلول هــای خونــی تصویربرداری مــی کنند.

5- ســونوگرافی ســه بعــدی : بــا اســتفاده از prob هــای مخصــوص از قبــل طراحــی شــده و نــرم افــزار هــای تخصصــی مثــال بــرای تولیــد تصاویــر ســه بعــدی 
از جنیــن در حــال رشــد اســت.

کــردن بــه صــورت و حــرکات  ۶- ســونوگرافی 4 بعــدی یــا ۳ بعــدی داینامیــک : بــا اســتفاده از اســکنرهای مخصــوص طراحــی شــده و مثــال بــرای نــگاه 
کــودک قبــل از زایمــان اســتفاده مــی شــود.

کــودک اســت. دســتگاه هــای پیشــرفته ای در ایــن  یابــی آناتومــی و عملکــرد قلــب  ۷- اکوکاردیوگرافــی جنینــی : اســتفاده از امــواج اولتراســوند بــرای ارز
گیــرد. کمــک بــه ارزیابــی مشــکالت نقــص قلــب مــادرزادی مــورد اســتفاده قــرار مــی  گــزارش بــرای  کلینیــک پــژواک موجــود مــی باشــد. ایــن  زمینــه در 
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 	) Computed Tomography Scan- CT- Scan ( کامپیوتری سی تی اسکن یا توموگرافی 
کــه  کــه در آن تصاویــر ســطح مقطــع ســاختمان های یــک ســطح بــدن بــه وســیله تغییــر میــزان جــذب اشــعه ایکــس  یــک شــیوه تصویربــرداری اســت 

کامپیوتــری بازســازی مــی شــود.    از یــک مبنــای پرتوافکــن بــه بــدن تابانــده می شــوند، توســط برنامــه 
کامپیوتری یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است. سی تی اسکن یا توموگرافی 

کمــک را بــه بررســی ضایعــات سیســتم حرکتــی بــدن انســان بخصــوص اســتخوان ها می کنــد.  بعــد از رادیوگرافــی ســاده، ســی تــی اســکن بیشــترین 
امــروزه اســتفاده از ســی تــی اســکن جــزء جدایــی ناپذیــر در تشــخیص و حتــی درمــان  بســیاری از بیماری هــا شــده اســت.

کــرد و شــکل آنهــا را بررســی نمــود. بــا ایــن اطالعــات مــی تــوان از  بــا اســتفاده از تصاویــر ســی تــی اســکن مــی تــوان بافــت هــای درون بــدن را مشــاهده 
گاه شــد. تصاویــر ســی تــی اســکن ســطح مقطع هایــی از بــدن را نشــان مــی دهــد. وجــود بیماری هــای احتمالــی آ

 	) Mammography ( ماموگرافی
کشــف زود رس ســرطان های غیرقابــل لمــس پســتان اســت. ماموگرافــی می توانــد  ماموگرافــی یــک عکــس رادیوگرافــی ســاده از پســتان و ابــزاری بــرای 
کــه قابــل لمــس شــود، شناســایی کنــد. همــه زنــان چهــل ســاله و بیشــتر بایــد هــر دو ســال یکبــار ماموگرافــی انجــام  ســرطان پســتان را ده ســال قبــل از آن 
کــه افــراد درجــه یــک آن هــا )یعنــی مــادر یــا خواهرشــان( مبتــال بــه ســرطان باشــند بایــد از 35 ســالگی ماموگرافــی ســاالنه انجــام دهنــد.  دهنــد. زنانــی 
بهتریــن زمــان انجــام ماموگرافــی هفتــه اول قاعدگــی اســت. چــون در ایــن زمــان پســتان ها حســاس نیســتند. بــرای بدســت آوردن تصویــر خــوب نیــاز 
ک باشــد. قبــل از ماموگرافــی دوش بگیریــد و از مصــرف پــودر تالــک بوگیــر زیــر بغــل خــودداری  کــه ممکــن اســت دردنــا ی پســتان اســت  بــه فشــار رو
کنیــد زیــرا ایــن مــواد می تواننــد باعــث تفســیر اشــتباه ماموگرافــی شــوند. ماموگرافــی نمی توانــد و نبایــد جایگزیــن معاینــه توســط پزشــک متخصــص 

جراحــی عمومــی شــود.

 	)  Physiotherapy ( فیزیوتراپی
کیــد بــر تمریــن درمانــی و الکتروتراپــی مــی پــردازد و ایــن امــکان را  کــه بــه درمــان فیزیکــی بیماریهــای عصبــی عضالنــی و ارتوپــدی بــا تأ علمــی اســت 

کــه بیمــار توانایــی از دســت رفتــه خــود را بــاز یابــد. فراهــم مــی ســازد 

 	 MRI بخش
کمــک شــایانی در تشــخیص دقیــق بیماری هــا ایفــا  کــه  دســتگاه MRI بعنــوان یکــی از پیشــرفته تریــن و ایمــن تریــن روش هــای تصویــر بــرداری اســت 
کنــد. بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان تصاویــر بافت هــای درونــی بــدن را دیــد و از طریــق آن مشــکالت و بیماری هــای اعضــای داخلــی بــدن را  مــی 

کــم ضــرر تــر اســت. تشــخیص داد. در MRI از اشــعه X اســتفاده نمــی شــود. بنابرایــن نســبت بــه رادیوگرافــی و ســی تــی اســکن بســیار 
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طب سنتی
ایــن گونــه از طــب بــرای درمــان بیمــاری هــای مختلف بــا گیاهــان دارویی و 
مواد طبیعی اســت. پزشــکی ســنتی یا طب ســنتی در دســته پزشــکی مادر 
یــا پزشــکی ریشــه قــرار می گیــرد. طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی 
کــه بــر  طــب ســنتی مجموعــه ای اســت از دانســته ها، مهارت هــا و اعمــال 
ــه نظریه هــا، باورهــا و تجربه هــای بومــی فرهنگ هــای مختلــف اســت،  پای
کــه در بهداشــت و نیــز  پیشــگیری،  کــه قابــل شــرح باشــد یــا نباشــد،  خــواه 
تشــخیص، بهبــود و مــداوای بیماری هــای جســمی و ذهنــی مــورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد. 
کتاب هــای طــب ســنتی افــرادی چــون زکریــای رازی و مخصوصــًا ابــن ســینا 
ــکده های  ــال در دانش ــه 500 س ــب ب ــه قری ک ــی  ــا جای ــادی دارد ت ی ــهرت ز ش

اروپایــی و آســیایی توســط اســتادان تدریــس شده اســت.

اصول طبابت در طب سنتی بر چهار طبیعت مزاج انسان است که عبارتند از :
1. مزاج گرم و خشک )صفراوی(

گرم و تر )دموی( 2. مزاج 
3. مزاج سرد و خشک )سوداوی(

4. مزاج سرد و  تر )بلغمی(
در مورد برخی افراد در طب سنتی این اصطالح به کار می رود که عناصر چهارگانه در تعادل هستند و اصطالحا این افراد مزاج معتدل دارند.



بسته آموزشی میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان زنجان

27
ت

حا
طال

ص
و ا

ف 
ری

عا
ت

تعاریف و اصطالحات بیمارستانی

گرم و خشک )صفراوی( مزاج 
گــرم و خشــک الغــر انــدام هســتند بــا اســتخوان بنــدی معمــوال درشــت و رنــگ پوســت و ســفیدی چشــم آن هــا اندکــی بــه  انســان های دارای مــزاج 
یــاد و خشــکی  گرمایــی هســتند و در تابســتان دچــار مشــکل می شــوند، همچنیــن در بســیاری از مواقــع عطــش ز زردی می زنــد. ایــن افــراد بــه شــدت 

دهــان دارنــد.
ی هــا بایــد گفــت: عمومــا بســیار پــر انــرژی و پــر تحــرک هســتند. باهــوش و زیــرک و پــر حرفنــد و هــم زود عصبانــی  در مــورد خصوصیــات رفتــاری صفراو

می شــوند و هــم بــه ســرعت عصبانیتشــان فروکــش می کنــد.
ــه  ــادی ب ی ــرم و خشــک، میــل ز گ ــا مــزاج  ــد نیســت بدانیــد انســان هایی ب ــه هســتید ب کــدام دســته از مزاج هــای چهارگان ــوز نمی دانیــد جــزء  ــر هن گ ا
کاهــو و هندوانــه دارنــد و تمایــل بــه  کی هــای ســردی ماننــد خیــار،  خــوردن ترشــیجات )ماننــد لواشــک، تمبــر هنــدی، ســرکه و ...( و همچنیــن خورا

کــم اســت. خــوردن شــیرینی جــات در آن هــا 
ی مزاج هــا  کاهــو و اســفناج بــرای صفــراو کــدو،  گالبــی، خیــار،  مــواد غذایــی مفیــد: مصــرف شــاتوت، انــار، زرشــک، تمشــک، زردآلــو، هلــو، ســیب، 

مفیــد اســت.
گــردو، پســته، فنــدق و  کــرده،  گوشــت قرمــز، مــوز، خربــزه، آنانــاس، انجیــر، غــذا هـــای ســرخ  یــه هـــای تنــد،  مــواد غذایــی مضــر: مصــرف ســیر، پیــاز، ادو

نارگیــل بــا مزاجشــان ســازگار نیســت.

گرم و تر )دموی( مزاج 
گرمایــی هســتند و نــه ســرمایی،  گــرم و  تــر اســت پوســتی ســرخ و ســفید و بدنــی درشــت و عضالنــی دارنــد. ایــن افــراد نــه  کــه مــزاج آن هــا  انســان هایی 
ولــی تحمــل ســرما برایشــان راحت تــر  اســت. قــدرت حــرکات بدنــی و قــدرت هضــم و اشــتهای خوبــی دارنــد و نســبت بــه انســان های دیگر دســته های 
گــرم و  تــر اســتعداد باالتــری بــرای ابتــال بــه فشــار خــون  مزاج هــای چهارگانــه عــروق دســت برجســته تــری دارنــد. بــد نیســت بدانیــد افــراد دارای مــزاج 

و بیماری هــای قلبــی دارنــد.
کمتــر  ی هــا  یســک اند و نظــم و ترتیبشــان از صفراو از نظــر رفتــاری، انســان های دمــوی، شــجاع و جســورند و اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد. اهــل ر
گــر عصبانــی شــوند ممکــن اســت دســت بــه رفتار هــای مخاطــره آمیــز  اســت. میــل بــه رهبــری دارنــد و معمــوال خوشــرو، صمیمــی و آرام هســتند، امــا ا

بزننــد.
گرم و  تر میل به شیرینی و ترشی دارند، اما همه نوع غذایی می خورند. گفت: افراد دارای مزاج  از نظر ذائقه و میل غذایی باید 

یحان، سوپ یا آش جو، نان جو، برگ زردآلو، هلو و انجیر برای دموی مزاج ها مفید است. کشیر، تخم ر مواد غذایی مفید: مصرف خا
کی هایی مانند آب یخ، نوشابه، تخم مرغ، بادمجان، ترشی، سرکه، سیر و چای برایشان ضرر دارد. مواد غذایی مضر: خوردن خورا

مزاج سرد و خشک )سوداوی(
ــا ســرما مشــکل  ــه شــدت ب ــد دارای پوســتی ســفیدند و ب کــه از نظــر مــزاج شناســی در دســته مــزاج ســرد و خشــک قــرار می گیرن بیشــتر انســان هایی 
یــادی )بیشــتر از بقیــه دســته های  گــرم نمی شــوند. همچنیــن ایــن افــراد میــل ز دارنــد. در حقیقــت افــراد بــا مــزاج ســرد و خشــک بــه راحتــی در ســرما 

کــم انــرژی هســتند. مزاج هــای چهارگانــه( بــه خوابیــدن دارنــد و در بســیاری از مواقــع احســاس ضعــف می کننــد و 
ی مزاج هــا  یــاد شــناخته می شــوند. ســوداو ایــن دســته از مزاج هــای چهارگانــه از منظــر  رفتــاری بــا خصوصیاتــی ماننــد نظــم و ترتیــب و دور اندیشــی ز
یابــی از خــود نشــان می دهنــد. بــد نیســت بدانیــد بیشــتر انســان های دارای مــزاج  یــادی بــه تحلیــل و ارز همچنیــن بســیار دقیــق و خونســردند و میــل ز

ســرد و خشــک از نظــر روانشناســی جــزء دســته درونگــرا هســتند.
کی هــای  گــرم شــناخته می شــود و خورا یــاد بــه شــیرینی جــات و غذا هــای  خصوصیــات غذایــی و ذائقــه انســان های بــا مــزاج ســرد و خشــک بــا میــل ز

ی مزاج هــا ســازگار نیســت. کاهــو چنــدان بــا ذائقــه ســوداو ســرد ماننــد خیــار و 
کلــم، جوانــه  کنجــد،  یــا، نبــات ســفید، نعنــا و روغــن  گوســفند، خــروس و شــتر، نمــک در گوشــت  کی هایــی ماننــد  مــواد غذایــی مفیــد: خــوردن خورا

ی مزاج هــا توصیــه می شــود. گــردو و چــای دارچیــن بــه ســوداو گنــدم، مــاش، پســته، بــادام، 
ی مزاج هــا از مصــرف مــواد غذایــی ماننــد گوشــت گوســاله، ماهــی، عــدس، گشــنیز، لوبیــا، بادمجــان و ســبزیجاتی  مــواد غذایــی مضــر:  عمومــا ســوداو

کیــوی منــع می شــوند. گوجــه فرنگــی و میوه هایــی مثــل مــوز و  کاهــو،  مثــل خیــار، 
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مزاج سرد و  تر )بلغمی(
کــم پشــت دارنــد. جالــب اســت بدانیــد ایــن افــراد بــه نســبت دســته های  بلغمــی مزاج هــا بیشــتر چــاق و پــر چربــی هســتند و پوســت ســفید و مو هــای 
یــاد خــواب  ی ســاعات ز کمتــر تشــنه می شــوند و عمومــا دهانشــان مرطــوب اســت. انســان های بــا مــزاج ســرد و  تــر را از رو دیگــر مزاج هــای چهارگانــه 

در طــول شــبانه روز می تــوان شــناخت. همچنیــن بــد نیســت بدانیــد بــرای ایــن افــراد بدتریــن زمــان ســال زمســتان اســت.
کمتــر از افــراد  کنــد هســتند. در عــوض آن هــا صبــور و آرامنــد و  گفــت اندکــی  کــم انــرژی و یــا حتــی می تــوان  از نظــر رفتــار شناســی بلغمــی مزاج هــا 

ــوند. ــی می ش ــدرت عصبان ــه ن ــه و ب ــای چهارگان ــر مزاج ه ــر در دیگ حاض
یه هــا  گــرم ماننــد شــیرینی جــات و ادو کی هــای  نشــانه مشــخص بــرای شــناخت انســان های بــا مــزاج ســرد و تــر از نظــر عــادات غذایــی، تمایــل بــه خورا

کی هــای ســرد ماننــد ترشــیجات اســت. و عــدم تمایــل بــه مصــرف خورا
کرفــس، زنجبیــل،  کشــمش، هویــج،  ــه، تــوت، انجیــر، انگــور،  کی هایــی ماننــد خرمــای خشــک، انبــه، ســیب، بـ مــواد غذایــی مفیــد: مصــرف خورا

ــرای بلغمــی مزاج هــا مفیــد اســت. ــره ب دارچیــن و زی
کیــوی،  کــدو خورشــتی، مرکبــات و  گرمــک،  کاهــو، هندوانــه،  کی هایــی ماننــد  مــواد غذایــی مضــر: بــه افــراد دارای مــزاج ســرد و  تــر توصیــه می شــود خورا

هلــو، زردآلــو، شــلیل، قــارچ، ذغــال اختــه، آش، ســوپ ماهــی و کلــه پاچــه نخورنــد.
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 )Medical tourism( توریسم درمانی و گردشگری سالمت
ــی  ــر اســاس تعریــف هــای ســازمان جهان ــع یافتــه اســت. ب ــه عنــوان یــک صنعــت در بیــن دیگــر صنای ــگاه خــود را ب گردشــگری جای امــروزه توریســم و 
کــه  کســب ســالمتی اســت. چیــزی  کنــد، مســافرت بــرای  گردشــگر  را بــر انگیــزد تــا عــزم ســفر  کــه مــی توانــد  جهانگــردی )UN-WTO( یکــی از اهدافــی 

گردشــگری ســالمت تعبیــر می کننــد.  ــه  از آن ب
کــه بــه منظــور حفــظ، بهبــود و حصــول مجــدد ســالمت جســمی و ذهنــی فــرد بــه مدتــی  گردشــگری اســت  گردشــگری ســالمت، نوعــی از    در حقیقــت 
گیــرد. بــه ایــن ترتیــب یــک توریســت ســالمت بــا مســافرت از محــل دائــم زندگــی خــود مــی توانــد  کمتــر از یــک ســال صــورت مــی  بیشــتر از 24 ســاعت و 
کــه ایــن روزهــا خوشــبختانه در  گردشــگری  کنــد تــا ســالمت جســمی و روحــی اش را بــه دســت بیــاورد. نوعــی از  از خدمــات درمانــی مقصــد اســتفاده 
یــادی را از کشــورهای منطقــه بــرای بهــره منــدی از خدمــات پزشــکی و درمانــی ایــران بــه کشــورمان مــی کشــاند.  ایــران رواج پیــدا کــرده و توریســت هــای ز
کوتاهــی دارد. در حقیقــت در ســال 1382 بــرای اولیــن بــار توریســم درمانــی  کــه توریســم ســالمت در ایــران تاریخچــه بســیار  البتــه بــد نیســت بدانیــد 
گرفــت. البتــه وزارت بهداشــت بیشــتر بــا هــدف اشــتغالزایی بــرای دانش آموختــگان  گردشــگری ایــران از ســوی وزارت بهداشــت مــورد توجــه قــرار  در 
کــم از ســال 1383 و درســت پــس از ادغــام ســازمان میــراث فرهنگــی و ســازمان   کــم  پزشــکی بــه ایــن مبحــث پرداخــت و نــه رونــق توریســم درمانــی. امــا 

گرفــت.  ایرانگــردی و جهانگــردی توریســم درمانــی بــه صــورت مســتقل در ایــران ایجــاد شــد و مــورد توجــه بیشــتری قــرار 
  اما در میان تعریف های سازمان جهانی گردشگری، اصطالحات دیگری هم وجود دارند که دامنه گردشگری سالمت را گسترده تر می کنند.

 )Wellness Tourism( گردشگری تندرستی 

 یکــی از همیــن واژه هاســت کــه بــه مســافرت توریســت بــه دهکــده هــای ســالمت و مناطــق دارای چشــمه هــای آب معدنــی و آب گــرم ) اســپاها( اشــاره 
کنــد. در ایــن نــوع ســفر توریســت بــرای رهایــی از تنــش هــای زندگــی روزمــره و تجدیــد قــوا بــدون مداخلــه و نظــارت پزشــکی راهــی ســفر مــی شــود.  مــی 

معمــوال ایــن توریســت هــا بیمــاری جســمی مشــخصی ندارنــد و بیشــتر در پــی بهــره منــدی از طبیعــت شــفابخش مناطــق دیگــر هســتند. 

گردشــگری درمانــی )Curative Tourism( هــم بــه معنــای مســافرت توریســت بــه منظــور اســتفاده از منابــع درمانــی طبیعی)آبهــای معدنــی، نمــک،    
گیــرد. ایــن  گــذران دوران نقاهــت تحــت نظــارت و مداخلــه پزشــکی صــورت مــی  کــه معمــوال بــرای درمــان برخــی بیمــاری هــا یــا  لجــن و غیــره( اســت 
کــه طبیعــت ایــران را در میــان  گرفتــه اســت. بــه خصــوص لجــن درمانــی  کشــور قــرار  گردشــگری  گردشــگری هــم ایــن روزهــا مــورد توجــه مســئوالن  نــوع از 

کــرده اســت.  کشــورهای همســایه بــه شــدت محبــوب 

 )Medical Tourism( گردشــگری پزشــکی   
گردشــگری ســالمت اســت  هــم نــوع دیگــری از 
کــه در آن مســافرت بــه منظــور درمــان بیمــاری 
عمــل  از  نوعــی  انجــام  یــا  جســمی  هــای 
در  پزشــکان  نظــارت  تحــت  جراحــی  هــای 
ــگری  گردش ــی را  ــز درمان ک ــا و مرا ــتان ه بیمارس
گردشــگری  از  نــوع  ایــن  در  گوینــد.  پزشــکی 
ســالمت، بیمــار ممکــن اســت پــس از درمــان 
و  فضاهــا  از  اســتفاده  نیازمنــد  معالجــه  و 
آبگــرم  درمانی)ماننــد  گردشــگری  خدمــات 
کــه در ایــن صــورت ممکــن اســت  هــا( باشــد 
ایــن  کــه  نقاطــی  بــه  ســفر  بــا  او  گردشــگری 

را دارنــد تکمیــل شــود.  امکانــات 
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وان تعاریف و اصطالحات بخش های ر

 	Follow up مددکاری
کــه مددجــو مشــکل خــود را شــناخته و بــه توانایی هــای خــود پــی ببــرد و بــا اســتفاده از منابــع و امکانــات موجــود 	  کنــد  کمــک مــی  مــددکار 

در جهــت حــل مشــکل بــر آیــد . 
گروههای آسیب پذیر 	  گیرندگان خدمت در  رعایت حقوق 
گروه های آسیب پذیر در بیمارستان 	  حمایت همه جانبه ) اجتماعی ، اقتصادی و ... ( از بیماران، مسئول 
کننده به مرکز  )کلمه انگلیسی مددکاری  Assistance  می باشد(	  افزایش رضایتمندی بیماران مراجعه 

 	)ECT( واحد الکتروشوک درمانی
الکتروشــوک درمانــی یــک درمــان پزشــکی اســت در آن بیمــاران روان بــه وســیله دســتگاه مخصــوص جهــت درمــان بیهوشــی خفیــف و یــا موقــت، یــک 
جریــان الکتریکــی ضعیــف را روی جمجمــه دریافــت می کنــد کــه باعــث تشــنج می شــود. تشــنج بــا تغییــر در ترکیب  بعضی مواد شــیمیایی مغــز  باعث 

کــم خطــر و مؤثــر اســت. بهبــود نشــانه هــای بعضــی مشــکالت روانپزشــکی می شــود. ایــن درمــان بــدون درد، 
شوک درمانی، در شرایط خاص برای درمان افسردگی، اختالل دو قطبی، اسکیزوفرنی و یا بیماری پارکینسون شدید استفاده می شود. 

حــدود 70ـ  50% بیمارانــی کــه قبــاًل بــه درمــان دارویــی جــواب نداده انــد، پاســخ خوبــی بــه شــوک درمانــی می دهنــد. پاســخ درمانــی بــه الکتروشــوک معمــوال 
ســریعتر از پاســخ به داروهاســت.

 	)MMT( ترک اعتیاد متادون درمانی
کــه در آن بیمــاران معتــاد طبــق دســتور پزشــک مربوطــه بــه وســیله تجویــز شــربت متــادون در جلســات متعــدد، ویزیــت هــای دوره ای و  واحــدی 
کــه تحــت نــام تجــاری  کننــد. متــادون جــزء دســته ای از مــواد مخــدر اعتیــادآور اســت  مشــاوره های روانشناســی و ... اقــدام بــه تــرک اعتیــاد مــی 
کــه بــرای درمــان افــراد مبتــال بــه درد  Dolophine فروختــه می شــود. ایــن مــاده در ســال 1937 )جنــگ جهانــی دوم( توســط پزشــکان آلمانــی ســاخته شــد 
شــدید اســتفاده می شــد. متــادون یــک مخــدر “صنعتــی” و بــه صــورت پــودر کریســتالی ســفید رنــگ یــا قــرص و شــربت اســت. امــروزه متــادون غالبــًا بــه 
کار مــی رود و معمــوال بــه  صــورت پــودر در نوشــیدنی بــا طعــم میــوه حــل می شــود و  عنــوان یــک داروی نگهدارنــده بــرای مهــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــه 

ــا وریــدی تزریــق می شــود. ــی ی ــه نــدرت بصــورت عضالن کــی مصــرف می شــود، همچنیــن ب ــه صــورت خورا ــار ب روزی یک ب

 	 )CMHC( واحد سالمت روان جامعه نگر
هدف: ارائه خدمات در قالب مراکز سالمت روان جامعه نگر )CMHC(، راهبردی با هدف ارتقا سالمت روان شهری است. 

روش: بــا مــرور نظــام منــد شــواهد علمــي، نیازهــا و خدمــات ســالمت روان موجــود در مناطق شــهري، و اثر بخشــي و هزینه اثربخشــي خدمات بهداشــتي 
درمانــی بــراي پاســخ بــه ایــن نیازهــا مشــخص و مبتنــی بــر شــاخص هایــی اولویــت بنــدی شــدند و بــر اســاس آن، برنامــه خدمــات بهداشــتی درمانــی برای 

کــز ســالمت روان جامعــه نگر، طراحی شــد. مناطــق شــهری، در قالــب مرا
یافتــه هــا: در کشــور، افســردگی، اســکیزوفرنیا و دیگــر اختــالالت ســایکوتیک، اختــالالت دو قطبــی و اختــالالت اضطرابــی در رتبــه هــای اول تــا چهــارم بار 
بیمــاری هــای روانپزشــکی قــرار دارنــد. مناطــق شــهری، از نظــر منابــع غنــی تــر از ســایر مناطــق کشــور هســتند، ولــی عمــال خدمات خــارج از بیمارســتان ها 
کارآمــد  و مطــب پزشــکان وجــود نــدارد و بــه دلیــل محدودیــت هــای موجــود، نظــام شــبکه و مراقبــت هــای اولیــه بــرای ارائــه خدمــات ســالمت روان نا
کــز  ســالمت روان جامعــه نگــر بــه دو گــروه از بیمــاران ارائه شــود: بیمــاران دچــار اختالالت نوروتیک )شــامل  اســت. بــه ایــن ترتیــب، مقــرر شــد خدمــات مرا

اختــالالت افســردگی و اضطرابــی( و بیمــاران دچــار اختــالالت شــدید و ســایکوتیک روانپزشــکی.
ارائــه خدمــت بــه بیمــاران نوروتیــک بــا روش بهبــود شناســایی و درمــان ایــن اختالالت توســط پزشــکان عمومی، با مدل مراقبت مشــارکتی و شــکل گیری 

واحدهــای همــکار صورت مــی گیرد. 
خدمــات بــرای بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت شــدید روانپزشــکی، بــه صــورت ویزیــت در منــزل و پیگیــری تلفنــی، همــراه بــا آمــوزش روان شــناختی بیمــار 

کــز پــس از ترخیــص ارائــه مــی شــود. کــه توســط تیــم هــای تخصصــی مرا و خانــواده خواهــد بــود 
کــز ســالمت روان جامعــه نگــر بــر اســاس شــواهد علمــی موجــود در ســطح جهــان و تجربیــات و امکانــات داخلــی بــرای دو گــروه  نتیجــه گیــری: خدمــات مرا
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یــادی دارنــد، طراحــی شــد.  از اختالالتــی کــه بــار بیمــاری ز

 	) CMHC ( کلینیک سالمت روان جامعه نگر
کــز ســالمت روان جامعه  نگــر ) CMHC ( بــا هــدف ایجــاد تحــول در ســالمت روان شــهری در اداره ســالمت روان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  مرا
ــالالت  ــار اخت ــاران دچ ــه بیم ــات در CMHC ب ــه خدم ــود، ارائ ــی موج ــواهد علم ــات و ش ــی خدم ــنجی و بررس ــس از نیازس ــده و پ ــب ش ــکی تصوی پزش
ــا مــدل مراقبــت                                               ــن بیماریهــا توســط پزشــکان عمومــی ب ــا هــدف بهبــود شناســایی و درمــان ای ــی( ب نوروتیــک )شــامل اختــالالت افســردگی و اضطراب
مشــارکتی )collaborative   care(  و بــه صــورت راه انــدازی واحدهــای همــکار مرکــز  CMHC  اســت. هــر یــک از ایــن واحدهــا شــامل یــک پزشــک عمومــی 
کــه بــا مشــارکت و نظــارت CMHC بــه شناســایی و درمــان افســردگی و اختــالالت اضطرابــی در بیــن  و یــک رابــط درمــان )case manager( هســتند 
ــکاری دارد.  ــی هم ــک عموم ــد پزش ــد واح ــا چن ــر CMHC ب ــت و ه ــد CMHC اس ــا چن ــک ی ــهری دارای ی ــه ش ــر منطق ــد. ه ــود می پردازن ــان خ مراجع
پزشــکان عمومــی مــی تواننــد از طریــق همــکاری بــا ایــن مرکــز و بســتن قــرارداد بــه ارائــه خدمــات اســتاندارد بــه بیمــاران خــود بپردازنــد. بدیــن ترتیــب 
گیــری  کننــد و بــا اســتفاده از راهنماهــای درمانــی روزآمــد و بــا بهــره  ایشــان مــی  تواننــد اختــالالت روانپزشــکی را بیــن بیمــاران خــود بهتــر شناســائی 
از مشــاوره بــا متخصصــان ایــن مرکــز بــه درمــان بیمــاران خــود بپردازنــد و در صــورت نیــاز بیمــاران خــود را بــه یــک سیســتم تخصصــی ارجــاع دهنــد. 
مرکــز ســالمت روان جامعــه نگــر )CMHC( تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید دکتــر بهشــتی راه انــدازی 

شــده اســت.

 	)  Psychotherapy ( روان درمانی یا سایکوتراپی
روان درمانــی یــا ســایکوتراپی بــه فرآیندهــای درمانــی گفتــه می شــود کــه بــا هــدف حل مشــکالت و درمان اختالالت روان شــناختی، بــر رفتار و فرآینــد روانی 
کننــده، باورهــا، اجبــار، افــکار  کاهــش رفتارهــای ناراحــت  انســان اثــر مثبــت می گذارنــد. روان درمانــی بــه دنبــال بهبــود ســالمت روان، حــل مشــکالت، 
یــا احساســات و بهبــود روابــط میان فــردی و مهارت هــای اجتماعــی اســت. روان درمانــی اثربخش تریــن راهــکار بــرای درمــان اختــالالت روان شــناختی 
کنتــرل بیمــاری و بهبــود بخشــی را انجــام می دهــد و روان درمانــی نقــش اصلــی  اســت. در درمــان بیش تــر اختــالالت روان شــناختی، دارو درمانــی نقــش 

درمــان را بــازی می کنــد پــس بــدون روان درمانــی اختــالالت روانــی درمــان نمی شــوند.

 	  )CBT( درمان شناختی رفتاری
کــه رفتارهــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد، درک کننــد. درمــان شــناختی  کــه بــه بیمــاران کمــک می کنــد تــا افــکار و احساســاتی  نوعــی روان درمانــی اســت 

رفتــاری، معمــواًل بــرای درمــان طیــف گســترده ای از اختــالالت، از جملــه فوبیــا، اعتیــاد، افســردگی و اضطــراب اســتفاده می شــود.
گونــه دیگــری اندیشــیده و در نتیجــه ایــن طــرز تفکــر جدیــد شــما می توانیــد بــا رفتارهــای ســالم تــر  کنــد تــا بــه  رفتــار درمانــی شــناختی بــه شــما کمــک مــی 

گــوار پیرامون تــان برخــورد نمائیــد. و درســت تــری در برابــر حــوادث ناخواســته و نا
 بــر خــالف ســایر روش هــای گفتــار درمانــی  کــه روان درمانگــر در پــی شناســائی و ریشــه یابــی علــل رفتارهــای نامناســب مراجــع خــود در برابــر نامالیمــات و 
حــوادث زندگــی اســت تــا بــه او کمــک کنــد در  رفتــار درمانــی شــناختی روان درمانگــر فقــط بــر مشــکالت زمــان حــال و آنچــه موجــب ناراحتــی و اضطراب 

در فــرد بیمــار گردیــده اســت تکیــه مــی کند.

 	)Depressive Disorder( اختالل افسردگی
کــه بــه علــت شــیوع فــراوان آن در میــان اختــالالت روانپزشــکی بــه ســرما خوردگــی روانــی شــهرت دارد.  افســردگی یکــی از اختــالالت خلقــی اســت 
کارهــای روزمــره تعریــف مــی شــود و نبایــد ایــن اختــالل را بــا احســاس  ایــن بیمــاری بــا غمگینــی شــدید و یــأس و ناامیــدی و ناتوانــی در لــذت بــردن 

گرفــت. کنــش بــه اتفــاق ناخوشــایند ایجــاد مــی شــود، اشــتباه  کنیــم و معمــوال در وا کــه در زندگــی تجربــه مــی  گذرایــی  غمگینــی 
نشانه های افسردگی اساسی:
	 خواب آلودگی یا بی خوابی

	 غم و ناراحتی
کارهای روزانه 	 عدم توانایی یا عالقه برای انجام 

	 عدم تمرکز
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	 افکار منفی یا حتی افکار خودکشی
	 بی عالقگی به انجام فعالیت ها از نشانه های افسردگی

 	)rTMS( تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای
یک روش درمانی غیردارویی که برای درمان اختالالت روانپزشکی استفاده می شود. 

ایــن اصطــالح مخفــف  شــده عبــارت "Transcranial Magnetic Stimulation" بــه معنــای تحریــک مغناطیســی فراجمجمــه ای اســت و بــه روشــی غیــر 
ــرد. ایــن ســیم  ــر اســاس القــای الکترومغناطیســی توســط یــک ســیم پیــچ عایــق صــورت می گی ــه ب ک تهاجمــی جهــت تحریــک مغــز اطــالق می شــود 
ــرار  ــا عصبــی دخیــل هســتند ق ــم روانپزشــکی ی کــه در ایجــاد عالی پیــج )Coil( روی اســکالپ )پوســت ســر( و در نقطــه ای منطبــق برناحیــه ای از مغــز 
کــه از لحــاظ نــوع و قــدرت مشــابه دســتگاه تصویربــرداری MRI اســت. هــر پالــس  کوتــاه مدتــی ایجــاد می کنــد  کویــل، پالس هــای مغناطیســی  می گیــرد. 
کوتــاه  گذشــته و بــه نورون هــای عصبــی می رســد و باعــث فعالیــت  مغناطیســی بــه ســهولت و بــدون درد، از پوســت ســر و اســتخوان و پرده هــای مغــز 
 rTMS یــا repetitive TMS مــدت نورون هــای عصبــی مربوطــه می گــردد. چنانچــه پالس هــا بصــورت متوالــی و بــه ســرعت تجویــز شــدند تحــت عنــوان

کــه قــادر بــه ایجــاد تغییــرات پایدارتــری در فعالیــت مغــزی اســت. نامیــده شــده 

  آیا rTMS همان شوک الکترونیکی)ECT( است؟خیر،این دو روش تفاوتهای اساسی با هم دارند.
 در روش ECT نیاز به بیهوشی و ایجاد تشنج توسط امواج الکترونیکی وجود دارد.

 در حالی که روش rTMS بدون بیهوشی انجام می گیرد و القای تحریک مغناطیسی از روی سر و بدون ایجاد تشنج می باشد.

  آیــا rTMS بــرای درمــان بیماریهــای روانپزشــکی اســتفاده مــی شــود؟ خیــر، برخــی بیماریهــا مثــل افســردگی بوســیله ایــن روش بــه خوبــی درمــان 
گــوش و بعضــی  مــی شــود. از ایــن روش عــالوه بــر افســردگی در بیماریهــای اضطرابــی، اختــالل اســترس پــس از ســانحه، توهــم، ســردرد، میگــرن، وزوز 

اختــالالت دیگــر نتایــج قابــل توجهــی بدســت آمــده اســت.

 	sexual health سالمت جنسی

کمــک  کــه بــه رشــد انســان در زمینــه شــخصی و اجتماعــی  ســالمت جنســی عبــارت اســت از عملکــرد هماهنــگ ذهــن، احســاس و جســم بــه نحــوی 
کنــد. کنــد و زمینــه رابطــه عاشــقانه را بیــن زوجیــن ایجــاد 

ســالمت جنســی صرفــا بــه معنــای عــدم ابتــال بــه بیمــاری ناتوانــی یــا ضعــف جســمانی نیســت. پرداختــن بــه موضوعــات جنســی در ســالمت جنســی 
اتخــاذ رویکــرد مثبــت و احتــرام  آمیــز بــه روابــط جنســی و همچنیــن امــکان دســتیابی بــه تجــارب جنســی لــذت بخــش و مطمئــن بــه دور از هر گونــه اجبار 

تبعیــض بی احترامــی  و خشــونت اســت.

گذارنــد، بســتگی دارد.  ایــن عوامــل شــامل عوامــل روانــی، عوامــل  کــه بــر عملکــرد جنســی و تولیــد مثــل اثــر مــی  ســالمت جنســی بــه عوامــل بســیاری 
کــه فــرد  احساســی و عوامــل فیزیکــی اســت . هــر اختاللــی روی یکــی از ایــن عوامــل تاثیــر بگــذارد مــی توانــد بــر روی روابــط جنســی فــرد و یــا روی تصویــری 

از خــود دارد موثــر باشــد . 

 	)Sexual health clinic(کلینیک سالمت جنسی
کــه در محــل درمانگاه هــای تخصصــی مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید دکتــر بهشــتی قــرار دارد بــا هــدف ارتقــاء ســالمت جنســی زوجیــن  کلینیــک  ایــن 

و تامیــن ســالمت خانــواده افتتــاح و شــروع بــکار نمــود.

هدف از تاسیس کلینیک سالمت جنسی  
ارتقای سالمت جنسی زوجین با هدف تامین سالمت خانواده 	 
سالمت و استحکام خانواده )که از مهمترین آنها می توان به کیفیت روابط جنسی زن و شوهر اشاره کرد(	 



بسته آموزشی میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان زنجان

33
ت

حا
طال

ص
و ا

ف 
ری

عا
ت

تعاریف و اصطالحات بیمارستانی

خدمات کلینیک سالمت جنسی  
تشخیص و درمان اختالالت جنسی مردان و زنان	 
مشاوره روانپزشکی و روانشناسی برای زوجین و مشاوره قبل از ازدواج	 
تشخیص و درمان بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی	 
آموزش زوجین در زمینه مسائل جنسی	 
آموزش خانواده ها در مورد تربیت جنسی کودکان و نوجوانان	 
تشخیص و درمان مشکالت جنسی افراد دچار بیماری جسمی	 

پزشک خانواده
کیـد شـده اسـت. بعـد از  در جمهـوری اسـالمی ایـران سـالمت بـه عنـوان یـک حـق شـناخته شـده اسـت و در قانـون اساسـی کشـور نیـز بـر ایـن مسـاله تا
یـادی بـرای اسـتقرار یـک نظـام سـالمت مطلـوب که بتوانـد به تمامـی نیازهای جامعه پاسـخ دهد، انجام شـده  پیـروزی انقـالب اسـالمی تـالش هـای ز
اسـت که مهمترین این تالش ها اسـتقرار شـبکه های بهداشـتی درمانی کشـور بوده و پیشـرفت چشـمگیری را در ارائه خدمات سـالمت ایجاد کرده 
اسـت. ایـن برنامـه از وظایـف دولـت بـوده و بـرای تمـام مـردم شـریف ایـران از تکالیـف مهـم در بخـش سـالمت اسـت.  پزشـک خانـواده عالوه بـر اینکه 
کنـد، راهنمـای فـرد بـرای  کـه بیمـار می شـود، نمی دانـد بـه کجـا و بـه چـه کسـی بایـد مراجعـه  بیماریهـای اولیـه را پیشـگیری و درمـان می کنـد، کسـی 

انتخـاب پزشـک متخصص اسـت.

نحوه انتخاب پزشک خانواده
هـر خانـوار بـر اسـاس نظرسرپرسـت خانـواده، یکـی از پزشـکان مرکـز  یـا پایـگاه پزشـک خانـواده نزدیک محل سـکونت خود را بـه عنوان پزشـک خانواده 

انتخـاب و نـزد او ثبـت نـام خواهـد کرد.
اسامی پزشکان خانواده هر منطقه از طریق مرکز  بهداشت شهرستان به خانوارها اعالم می شود.

کلیه افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده به تدریج دارای پرونده الکترونیکی در واحدهای ارائه خدمات خواهند شد.
در ایـن پرونـده کلیـه اطالعـات سـالمت شـهروندان همچنیـن خدمـات سـالمت ارائـه شـده توسـط تیـم سـالمت بصـورت الکترونیکی ذخیـره خواهد 

شـد.در ایـن صـورت پیگیـری فعـال بیمـاران ارجاعـی بـه راحتـی انجام مـی گیرد.
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